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Στήν Ελευθερία



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ό  δεύτερος τόμος τοϋ βιβλίου μου, «Τά Γιάννινα τοϋ μεσοπολέμου», 
καλύπτει τή διετία 1915-1916, μιά έποχή μεστή άπό γεγονότα, όχι δυστυχώς 
εύχάριστα γιά τήν Ελλάδα. Ή ταν ή έποχή τοϋ μεγάλου Διχασμού καί τών 
καταστρεπτικών συνεπειών του γιά τή χώρα μας. Τά Γιάννινα καί ή Ή πει
ρος, περιοχή περισσότερο εύαίσθητη άπό άλλες έλληνικές, έξαιτίας τής γει- 
τνίασης της μέ τό άρτισύστατο κράτος τής ’Αλβανίας καί τής εκκρεμότητας 
τοϋ Βορειοηπειρωτικοΰ Ζητήματος, άντιμετώπισαν όξύτατα καί πολύμορφα 
προβλήματα, τά όποια προσέδωκαν τή δική τους χροιά στήν κατάρα τοϋ 
Διχασμοϋ. Δυό άπό τά μεγαλύτερα ήταν ή πείνα, πού έξαθλίωσε τούς 
πληθυσμούς πόλεων καί χωριών, έξαιτίας τοϋ άποκλεισμοϋ καί τής φυσικής 
άπομόνωσης τής άκριτικής περιοχής, καί τό χάσμα πού δημιουργήθηκε άνά- 
μεσα στό λαό, ώς προέκταση τής άντιπαλότητας τών δυό βασικών παρα
γόντων τής πολιτικής ζωής τής χώρας, τοϋ βασιλιά Κωνσταντίνου καί τοϋ 
πρώην πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου. Ή  διαφωνία τους, ώς πρός 
τό θέμα τής άναγκαιότητας ή όχι τής έξόδου τής Ελλάδας στόν πόλεμο, 
δημιούργησε μέγιστες πολιτικές άνωμαλίες, πού τελικά όδήγησαν στό «Κί
νημα τής ’Εθνικής Άμύνης», άπό τό Βενιζέλο, στή Θεσσαλονίκη καί στή 
διαίρεση τοϋ κράτους σέ δύο. Ή ταν άπό τίς πιό θλιβερές στιγμές τής ιστο
ρίας τής νεότερης Ελλάδας, πού οί έπιπτώσεις τους βάραιναν έπί δεκαετίες 
στή ζωή της. Χωρισμένος ό λαός σέ δυό βαθύτατα άλληλομισούμενες πα
ρατάξεις, τούς βενιζελικούς κι άντιβενιζελικούς -άκόμα καί στενούς φίλους 
καί οικογένειες δίχασε έκεϊνο τό άπύθμενο πολιτικό μίσος- είχε σχεδόν 
άπαρνηθεϊ τή λογική καί ένεργοϋσε μέ τό ένστικτο, τόσο πολύ είχαν έπη- 
ρεάσει οί πρωταγωνιστές τοϋ δράματος, τά «είδωλα», τόν έσωτερικό τους 
κόσμο, τή συμπεριφορά καί τά συναισθηματικά άντανακλαοτικά τους. Στά 
Γιάννινα, τά διαδραματιζόμενα στήν Αθήνα, είχαν τόν άντίκτυπό τους, 
άλλοτε έντονότερο, άλλες φορές ηπιότερο, άνάλογα μέ τίς συνθήκες πού 
δημιουργοϋνταν άπό τόν άκριτικό χαρακτήρα τής περιοχής καί τήν ιταλική 
άπειλή πού έπηρέαζε τή ζωή τής πόλης.

“Ολα αύτά τά γεγονότα τής κρίσιμης διετίας 1915-1916 πλέκονται, δπως 
καί στόν πρώτο τόμο,γύρω άπό τή ζωή τής οικογένειας τοϋ Πέτρου Κω
στίδη, άντιπροσωπευτικοϋ δείγματος τής γιαννιώτικης κοινωνίας τοϋ Δ ι
χασμού. Θέλω νά πιστεύω πώς καί τό περιεχόμενο τοϋ δεύτερου τόμου θά 
ικανοποιήσει, δπως καί τοϋ πρώτου, τό άναγνωστικό κοινό καί θά δώσει 
άπάντηση σέ πολλά έρωτήματα, τών νέων ιδίως, πού είναι φυσικό ν’ άγνο-
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οϋν καίριες στιγμές καί πολύ περισσότερο τίς λεπτομέρειες τής ζωής τοϋ 
τόπου μας κατά τήν περίοδο έκείνη, σ’ δλες τίς έκφάνσεις της. Οί παλαιό- 
τεροι, οί συνομήλικοι καί οί μεγαλύτεροι, είμαι σίγουρος πώς μέ συγκίνηση 
θ’ άναπολήσουν τίς μέρες έκεΐνες, άφοϋ ή έξεταζόμενη περίοδος εϊναι συ- 
νυφασμένη μέ τά πρώτα χρόνια τής ζωής τους καί, κάποιων, μέ τήν έφηβεία 
τους.

Τελειώνοντας θέλω νά εύχαριστήσω γιά άλλη μιά φορά τό Διοικητικό 
Συμβούλιο τής «Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής» γιά τήν ήθική συμπα
ράστασή του, άλλά καί γιά τήν υλική συνδρομή του, προκειμένου νά κα
λυφθεί μέρος τών δαπανών τής έκδοσης αυτής. Οί οικονομικές δυσχέρειες, 
πού άντιμετωπίζουν οί συγγραφείς, άποτελοϋν πάντα τροχοπέδη γιά τέτοι
ου είδους προσπάθειες, γιαυτό καί ή ευγενική χειρονομία τής «Ριζαρείου» 
μέ συγκινεΐ. Άπό τήν πλευρά μου παραχωρώ καί πάλι στό Πνευματικό 
Κέντρο τοϋ Ζαγοριοϋ «Κώστας Λαζαρίδης» δλα τά άντίτυπα καί τοϋ β ' 
τόμου, γιά ένίσχυση τοϋ πνευματικού καί πολιτιστικού του έργου.

Γιάννινα, Μάρτιος 1992
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν  ΝΙΚΟΑΑΪΔΗΣ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΧΑΣΜΟ

Ή  πρωτοχρονιά τοΰ 1915 ξημέρωσε ντυμένη στά λευκά. Τό χιόνι είχε 
άρχίσει νά σκεπάζει τά γΰρω βουνά, τά μεσάνυχτα τής παραμονής· σέ 
λίγο, σιωπηλά καί διακριτικά, κατέβηκε στήν πόλη και τής χάρισε τά 
στολίδια του. Τις πρωινές ώρες, δταν άκούστηκε ό ήχος άπό τίς καμπά
νες τών έκκλησιών, σταμάτησε. Οί πόρτες τών σπιτιών άρχισαν ν’ άνοί- 
γουν, «χιόνι, χιόνι», φώναζαν οί νοικοκυρές, καθώς άντίκρυζαν τούς 
πάλλευκους δρόμους, όλοι σηκώνονταν νωρίς γιά νά προκάνουν νά πιά- 
σουν καλή θέση στά στασίδια, οί εκκλησίες γέμιζαν τότε άσφυκτικά, 
πρωτοχρονιά ξημέρωνε καί μαζί δυό μεγάλες γιορτές, τοΰ 'Αγίου Βασι
λείου καί τής Περιτομής τοΰ Χριστοΰ. Ή ταν μεγάλη άμαρτία νά μείνεις 
σπίτι χρονιάρα μέρα, μόνο στοΰς άρρωστους συγχωροΰσαν τέτοια πα
ράλειψη.

Ό  Πέτρος Κωστίδης είχε ξαπλώσει τά μεσάνυχτα. Ή  συντροφιά στά 
γΰρω δωμάτια χαιρόταν τό παιγνίδι καί τά πλούσια έδέσματα τής οικο
γένειας, αύτός, έκείνη τή βραδυά πού τέλειωνε ό χρόνος, ήθελε νά μείνει 
μόνος, νά κουβεντιάσει με τόν έαυτό του, δπως είπε στή γυναίκα του 
πού άνησύχησε, άποτραβήχτηκε λοιπόν κι άρχισε ή άναπόληση. “Ολα, δσα 
είχε ζήσει πέρασαν ζωντανά μπροστά του, χαρές καί λύπες, βιώματα πού 
θάσβηναν μόνο μέ τό θάνατό του, μιά επιστροφή στό παρελθόν, δπως 
στήν περίπτωση τοΰ Πέτρου, έπρεπε νά δημιουργεί εύχάριστα συναισθή
ματα, δμως αισθανόταν διαφορετικά. Ή  άναπόληση μοιάζει μέ τήν Εξομο
λόγηση, ξαλαφρώνει τόν άνθρωπο, ό Πέτρος άντίθετα ένοιωθε μιά δυ
σφορία, σάν προμήνυμα άρρώστειας, μεγάλα ερωτηματικά, γεννήματα τοΰ 
πολέμου, μέ τά Εκατομμύρια τών θυμάτων καί τίς καταστροφές του, ζη- 
τοΰσαν άπάντηση, ήταν καί ή μεγάλη άνησυχία γιά τό ποιό δρόμο θ’ 
άκολουθοΰσε ή 'Ελλάδα γιά νά ξεφύγει άπό τίς συμπληγάδες πέτρες καί 
νά βρει τρόπο νά λευτερώσει τά σκλαβωμένα παιδιά της ή νά βοηθήσει 
Εκείνα πού είχαν γευτεί γιά λίγο τή λευτεριά καί κινδύνευαν πάλι νά τή 
χάσουν. Μέ τέτοια συναισθήματα κοιμήθηκε ό Πέτρος, μέ τά ίδια ξύπνησε. 
’Από βραδύς είχε άποφασίσει νά έκκλησιαστεϊ μέ τήν οίκογένειά του στή 
Μητρόπολη, δταν τοϋ είπαν πώς χιόνισε, άλλαξε γνώμη, θά πήγαιναν στό 
’Αρχιμαντρειό, τήν εκκλησία τής συνοικίας του, τής Καραβατιάς, έκεΐ έξα-



κολουθοΰσε νάναι έπίτροπος. Ό λη ή οικογένεια θά έκκλησιαζόταν, αύ
τός, ή γυναίκα του ή Λευκή, τά παιδιά του, ό Δημήτρης ό γιατρός, μέ τή 
γυναίκα του τήν Κατερίνα, ό Βασίλης, ό φιλόλογος, φαντάρος τής έποχής 
έκείνης, ή κόρη του ή Χριστίνα, έμπαινε στά δεκαεφτά, σωστή γυναίκα, 
πιό όμορφη άπό τή μάνα της, κι ό μικρός Νίκος, ένα ζωηρό, μέ κάποια 
έσωστρέφεια, παιδί, φοιτούσε τώρα στή Ζωσιμαία σχολή. Στό σπίτι θά 
έμεινε μόνο ή πεθερά του, ή Ελένη, νάχει τό νοΰ της στό μωρό τοΰ Δη
μήτρη καί τής Κατερίνας. Ή  ύπηρέτρια, ή Χρυσάνθη, είχε πάρει άδεια, 
πήγε στό χωριό νά κάνει πρωτοχρονιά μέ τούς δικούς της.

Στό έπιτροπικό τόν δέχτηκαν οί συνεπίτροποί του, είχαν πάει νύχτα 
έκεΐ, πριν χτυπήσουν οί καμπάνες, νά φροντίσουν γιά τήν καλή έμφάνιση 
τής έκκλησίας. "Ολοι Καραβατιανοί, φίλοι καί γνωστοί του, ένας ήταν 
φανατικός Μητροπολιτικός, άπομεινάρι τοΰ παλιού καιροΰ, οί άνθρωποι 
αύτοί είχαν άρχίσει πάλι νά κάνουν έμφανή τήν παρουσία τους, μάλιστα 
μέ κάποια θρασύτητα, άφοΰ τολμούσαν νά κατηγορήσουν τούς άγωνιστές 
τής Ηπειρωτικής Εταιρείας, ότι πρόσφεραν άρνητικές ύπηρεσίες στήν πα
τρίδα, δέ δίσταζαν νά τούς άποκαλοΰν έμμεσα καί έγκληματίες- ό έπίτροπος 
τοΰ Άρχιμανδρειοΰ δέν άνήκε στή μερίδα τών παραχαρακτών τής ιστορίας, 
μόνο πού ήταν τυφλά άφοσιωμένος στόν κάθε μητροπολίτη, ποτέ δμως δέν 
μετέφερε κουβέντες κι άς τόν πείραζαν κάποτε ένοχλητικά οί άλλοι 
έπίτροποι. "Υστερα άπό τήν άνταλλαγή τών πρωτοχρονιάτικων εύχών, δυό 
έπίτροποι πέρασαν στό έπιτροπικό πού δεχόταν τούς έκκλησιαζόμενους 
άπό τήν πίσω πόρτα, οί άλλοι περίμεναν δσους έμπαιναν άπό τήν κυρία 
είσοδο, μέ τό μεγάλο προαύλιο. Τάμαθες τά νέα; ρώτησε τόν Πέτρο, ό γεί- 
τονάς του έπίτροπος, ό Λάμπρος Φερούκης, τό σπίτι του βρισκόταν στόν 
ίδιο δρόμο, δίπλα άπό τής Ούρανίας, άρχισαν νά διαλύουν τίς Γενικές Δ ι
οικήσεις, τάγραφε πάλι προχθές ή «Ήπειρος», ποιός τήν άκούει, αύτοί 
έκεΐ κάτω θέλουν νά μάς κάνουν άποικία, καί μάς καί τή Μακεδονία... 
—Δέν έλεγε τέτοια ή έφημερίδα, τόν διέκοψε ό Πέτρος, γιά μείωση τών 
άρμοδιοτήτων μιλούσε. — Έ, κι αύτό τί είναι; *Οταν ένα κέντρο έξουσίας 
άπογυμνώνεται άπ’ δλες τίς δικαιοδοσίες του, δέν καταργεϊται στήν πραγ
ματικότητα; — Ίσως έχεις δίκιο, είπε ό Πέτρος, ό άγιος νά τούς φωτίσει 
ν ’ άλλάξουν γνώμη, τέτοια πρωτοχρονιάτικα δώρα άς μάς λείπουν...

Στήν έκκλησία είχε δημιουργηθεΐ άδιαχώρητο. Ή  λειτουργία τοΰ Με
γάλου Βασιλείου προχωρούσε μέ άργούς ρυθμούς, τόν Ούρανοφάντορα 
τοϋ Χριστού... έψαλλε ό δεξιός χορός, τό μεγαλυνάριο τοΰ άγιου, οί έπί- 
τροποι μέ τούς δίσκους έφεραν γύρω τό έκκλησίασμα, οί προσφορές ήταν 
σημαντικές κι άς περνούσε ό κόσμος οίκονομική κρίση· τά τρόφιμα στήν 
άγορά άρχισαν νά σπανίζουν, ό κόσμος πίστευε άκόμα, ήταν καί ή άπειλή 
τοΰ πολέμου, πού έστρεφε τά μάτια τών άνθρώπων στόν ούρανό, Μετά 
φόβου θεού... άκούστηκε σέ λίγο ή φωνή τοΰ λειτουργού, ή άκολουθία 
πλησίαζε στό τέλος της. Οί έπίτροποι περίμεναν ν’ άδειάσει ή έκκλησία,
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άντάλλασσαν ευχές μέ τοΰς γνωστούς, υστέρα συγκέντρωσαν τίς οίκογέ
νειές τους, πλησίασαν στήν ωραία Πύλη, πήραν άντίδωρο, εΰχήθηκαν Κα
λή χρονιά, κι έφυγαν γιά τά σπίτια τους.

Ό  καιρός άρχισε νά καλλιτερεΰει, δέ χρειάστηκε άμάξι ό Πέτρος γιά 
νά γυρίσουν. Τοΰ έκανε εντύπωση ή πίστη καί ή εύλάβεια τοΰ κόσμου, γι
νόταν δμως αισθητή καί ή άνησυχία πού τόν κατείχε γιά τίς μέρες πού 
έρχονταν, φαμελίτες ήταν οί περισσότεροι, ή εξοικονόμηση τοΰ έπιούσιου 
είχε γίνει δύσκολη υπόθεση. Μόλις μπήκε στό σπίτι, ή Κατερίνα τοΰ έδωσε 
τήν έφημερίδα, αύτό γινόταν κάθε πρωί πού ξυπνούσε, ήθελε νά ένημε- 
ρωθεΐ άμέσως άπό τήν Ήπειρο, υστέρα διάβαζε καί τή νεοεκδομενη Σημαία 
τοΰ Ν. Λάππα, ήταν συνδρομητής καί στίς δύο· ένδιέφεραν πρώτα τά νέα 
τοϋ πολέμου, άλλά κι όλα, δσα γίνονταν στήν πόλη καί στήν έπαρχία, μέ 
προσοχή παρακολουθούσε καί τούς διαξιφισμούς άνάμεσα σέ πολιτικά 
πρόσωπα τών Γιαννίνων· δέν ήταν εύχαριστημένος μέ τήν οξύτητα πού 
διεξάγονταν οί άγώνες, είχε τή γνώμη πώς ό Κ. Καζαντζής είχε ξεπεράσει 
τά όρια, έκτοξεύοντας κατηγορίες άσύστατες έναντίον τής δημόσιας διοί
κησης καί τών άγωνιστών τής Ηπειρωτικής Εταιρείας, δέν είχε στό τέλος- 
τέλος αύτό τό δικαίωμα, φευγάτος ήταν, στήν ’Αμερική, δταν οί άλλοι 
έχυναν τό αίμα τους. Βέβαια κι ό Χατζής δέν ύστεροϋσε σ’ επιθετικότητα, 
ύπερβολές κι άπαράδεκτη χρήση επιθέτων, ήταν δμως άμυνόμενος κι αύτό 
βάραινε στή συνείδηση τών άνθρώπων. Τό πρωτοχρονιάτικο φύλλο τής 
Ηπείρου άποτελούσε μιά μικρή έκπληξη, δέν είχε νά ζηλέψει πολλά άπό 
τίς άθηναϊκές έφημερίδες. Κάθησε στήν τραπεζαρία γιά τό πρωινό κι άρχισε 
νά ξεφυλλίζει τήν έφημερίδα, πολυσέλιδη, πανηγυρική. Στό κύριο άρθρο 
γινόταν κριτική άνασκόπηση τών γεγονότων τής χρονιάς πού πέρασε, δια
τυπώνονταν όρθές διαπιστώσεις καί προβλέψεις. Οί έμπόλεμοι, έγραφε, 
μάχονταν μέ πείσμα καί τάσεις έξολόθρευσης τοΰ άντίπαλου, παρά τήν 
αιμορραγία τους όμως ήταν άκόμα άκμαϊοι, έτοιμοι νά ρίξουν στή σφαγή 
έκατομμύρια άνθρώπους. ’Από τούς ύπολογισμούς, μέ βάση τά γεγονότα, 
φαινόταν πώς ή πλάστιγγα έκλινε πρός τήν πλευρά τής Entente, ό 
γερμανικός κολοσσός θά ύπέκυπτε κι ό χάρτης τής Ευρώπης, τής ’Εγγύς 
’Ανατολής καί τής ’Αφρικής θ’ άλλαζε. Ή  Αύστροουγγαρία καί ή Τουρκία 
θά κολοβώνονταν ή θά διαλύονταν. Ή  "Ηπειρος, κατά τό 1914 συνέχιζε 
ό άρθρογράφος, είχε δοκιμαστεί πολύ. Μεγάλο τμήμα της, μέ τό Πρωτό
κολλο τής Φλωρεντίας, είχε παραχωρηθει στό άλβανικό κράτος, ό 
έλληνικός στρατός άποχώρησε άπό τά άπελευθερωμένα έδάφη, χρειάστηκε 
νά υπερασπίσουν τόν τόπο τους οί Ιδιοι οί Βορειοηπειρώτες, κάτω άπό 
τήν καθοδήγηση τής Προσωρινής κυβέρνησης, νά χύσουν αίμα γιά νά κάμ- 
ψουν τήν άρνηση τών Μεγάλων τό πέτυχαν μέ τό Πρωτόκολλο τής Κέρ
κυρας. Στό άρθρο ό Χατζής δέν παρέλειψε νά θυμηθεί τό φίλο του, τόν 
"Αγγελο Φορέστη: ...κοιμάται —έγραφε— άφοϋ ώς πελώριος ηρως έχειρί- 
σθη τό Ηπειρωτικόν... ώς μεγάλος δημιουργός καί έκτελεστης είς πλείστας
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φάσεις του. Τίποτα δέν έλειπε άπό τό πανηγυρικό φύλλο: ό Χρ. Χρηστο- 
βασίλης δημοσίευε τό ποίημα ΙΊοιμενική πρωτοχρονιά, τό χρονογράφημα 
ήταν πρωτοχρονιάτικο έπίσης, κάτι σάν τραγούδι καί σάν άλήθεια, άλλες 
στήλες μέ άναπολήσεις καί ρεμβασμούς, εύχές γιά μιά ζωή ειρηνική, άν 
βέβαια θίγονταν τά έθνικά συμφέροντα, τότε ό λαός, άκούγοντας τό ένθου- 
σιαστικό άγγελμα άπό τήν όδό Ήρώδου τού ’Αττικού (τό παλάτι), θά πο
λεμούσε μέ άποφασιστικότητα όσους έπιβουλεύονταν τήν ύπαρξή του. ’Από 
τό φύλλο δέν έλειπαν οί εύθυμες νότες, μέ άναφορές σέ συγκεκριμένα 
πρόσωπα, ούτε ό Καζαμίας, τά δυό κείμενα διαβάστηκαν πολύ, όλόκληρη 
γιαννιώτικη έπιθεώρηση σύνθετε τό περιεχόμενό τους.

Ή  εφημερίδα άνέγραφε καί τήν είδηση πώς τό έργο τής ήλεκτροδότησης τοϋ Δήμου 
προχωροΰσε, άλλά χρειαζόταν αρκετός χρόνος άκόμα γιά νά όλοκληρωθεϊ. Στό μεταξύ 
ό Δήμος έπρεπε νά βάζει περισσότερο πετρέλαιο στίς λάμπες του, γιατί έσβηναν γρήγορα 
καί ή πόλη βυθιζόταν στό σκοτάδι.- Ή  άγορά γέμισε κόσμο τίς τελευταίες μέρες τοΰ 
Δεκεμβρίου, οί δοσοληψίες δμως ήταν περιορισμένες, αιτία ή φτώχεια καί ή άκρφεια 
τών ειδών. Ή  Ή πειρος μαστιζόταν άπό σοβαρή οικονομική κρίση, οί παρενέργειες 
τοΰ πολέμου έπιδείνωσαν τήν κατάσταση. Τό πρόβειον κρέας άνηλθε είς δυσθεώρητα 
ύψη, είχε φτάσει στίς 2,20 δρχ. τήν όκά. Γιά λίγο καιρό κρέας μπορεί νά υπήρχε άκόμα, 
σύντομα δμως θά έλειπε τό ψωμί, ή βάση τής διατροφής τών Ήπειρωτών.

Στή Μητρόπολη, κατά τή δοξολογία έπί τώ νέφ έτη, χοροστάτησε ό Πανάρετος, 
6 Γερβάσιος ήταν άρρωστος, υποτροπή τής πάθησής του τόν καθήλωσε γιά μέρες στό 
κρεβάτι, ούτε καί στόν έορτασμό τών Φώτων καί τή γιορτή τοϋ νεομάρτυρα Γεωργίου 
έκανε τήν έμφάνισή του.

rp  ά γεγονότα έφεραν πάλι στό προσκήνιο τή διαμάχη μεταξύ τών Γ. Χα- 
τζή καί Κ. Καζαντζή· ή καταδίκη τοϋ τελευταίου άπό τά δικαστήρια, 

τά δημοσιεύματα τής άνθελληνικής έφημερίδας τό Σούλι, άλλά καί τό 
πάντοτε φλέγον θέμα τής άμφισβήτησης τής προσφοράς τών οργανώσεων 
κατά τήν προαπελευθερωτική περίοδο, έδωσαν άφορμές γιά νέα ένταση. 
"Ολα πέρασαν πάλι στίς συζητήσεις τών καφενείων καί τών οικογενειακών 
συγκεντρώσεων κι έγιναν άντικείμενο σχολιασμού στίς άθηναϊκές 
έφημερίδες, άκόμα καί σ’ έκεΐνες τοϋ έξωτερικοϋ. Ή  Π ατρίςτοϋ Ήπειρώτη 
Σ. Σίμου, τοϋ πιό ένθερμου ύποστηρικτή τοϋ Βενιζέλου, έγραφε σχετικά: 
Ουδέποτε μία κοινωνία όλόκληρος συνχισθάνθη τοσαύτην χαράν καί 
ηθικήν ίκανοποίησιν, δσον ή κοινωνία τών Ίωαννίνων —έκτος τών 
γνωστών πέντε-δέκα— κατά τήν... έν τώ Πλημμελειοδικείο) δίκην καί κα
ταδίκην τού άνισορρόπου άνταποκριτοϋ τής «Ακροπόλεως» Κων. Καζαν
τζή. Καί είχε άπόλυτον καί πλήρες δίκαιον νά χαρή καί εύχαριστηθή ή 
κοινωνία μας, διότι ό περί οϋ ό λόγος Κ. Καζαντζής, φυγών πρό τρια
κονταετίας είς Αμερικήν πρός δίωξιν τύχης καί μηδέν καθ’ δλον αύτοϋ 
τόν βίον πράξας, έπανήλθε μετά τήν άπελευθέρωσίν μας μέ άγριας δια
θέσεις έναντίον πάντων. Ούδέν ήρεσκεν είς τόν άνθρωπον αύτόν καί τό 
ρόδον δ ι’ αύτόν έβρωμοϋσεν. Έγραψεν είς τήν «Άκρόπολιν» έναντίον 
πάντων καί τούς πάντας έσυκοφάντησε καί ύβρισε. Ό  κ. Γ. Χρ. Ζωγράφος
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ητο δ ι’ αυτόν ένα μηδενικόν, ό μακαρίτης Α. Φορέστης ένας τυχοδιώκτης, 
πάντες οί τμηματάρχαι καί άνώτεροι υπάλληλοι έπιδρομεϊς καί πλιατσι- 
κολόγοι καί άρπαγες καί κλέπται, καί αύτός ό μέγας Βενιζέλος ένας... 
Αέν άφήκεν ούδέ τόν άσπιλον καί άμόλυντον δικαστικόν κλάδο ν είς 
ησυχίαν... Τοιοϋτος (ό καταδικασθείς) είς μηνιαίαν φυλάκισιν καί τρια- 
κοσιάδραχμον πρόστιμον Κ. Καζαντζής, ό διά καί τής «Μόρνιγκ Πόστ» 
συνηγορησας έκθύμως δπως μή άνακηρυχθή Πρόεδρος τής «Αύτονόμου 
Ηπείρου» ό μέγας Ήπειρώτης κύριος Γεώργιος Χρ. Ζωγράφος, άλλά ό... 
έκ Αελβίνου Μεχμέτ Α λή  πασάς ώς φέρων άπαντα τά προσόντα. Συνή
γοροι τοϋ κατηγορουμένου ησαν οί άλλοι εθνοπρεπείς καί έπί Τουρκοκρα
τίας καί νϋν δράσαντες καί δρώντες δικηγόροι ’Αλέξιος ό Μέξης καί Αά- 
κης ό Χατζής.

Τό δημοσίευμα τής Πατρίδος άναδημοσίευσε ή ελληνική έφημερίδα τής 
Ν. Ύόρκης Άτλαντίς, φύλλο μεγάλης κυκλοφορίας, προσθέτοντας τά δικά 
της έπικριτικά σχόλια. Αυτόν  (τόν Καζαντζή) τόν είχαν σηκώσει «μπαν- 
τιέρα» διάφοροι πεινώντες καλαμαράδες —σημείωνε— διά νά κάμουν 
έρανον καί τόν στείλουν είς Αονδΐνον ώς άντιπρόσωπον τών έν ’Αμερική  
Ήπειρωτών!

Ή ταν φυσικό, όλα αύτά, άναδημοσιευόμενα στήν Ήπειρο (4-1-1915) 
νά προκαλέσουν νέα άναταραχή στή γιαννιώτικη κοινωνία, πού έπιτάθηκε, 
δταν έγινε γνωστό, ύστερα άπό δημοσίευμα τής Νέας Ημέρας ’Αθηνών, 
πώς τό Σούλι έκδιδόταν στήν ’Αμερική άπό τουρκαλβανούς. Συμπληρώ
νοντας τό γενικότερο σχολιασμό καί τήν είδησεογραφία ή Ή πειρος χα
ρακτήριζε ώς περίεργη τήν ενημερότητα τής Σημαίας, γιά τό Σούλι, 
άγνωστο φύλλο γιά δλους τούς Έλληνες δημοσιογράφους. Στά δημοσι
εύματα τής Νέας Ημέρας άντέδρασε ή Σημαία, πίσω της βρισκόταν ό Κ. 
Καζαντζής, καί έκανε λόγο γιά ώνητάς συνειδήσεις, υπονοώντας τήν 
Ήπειρο, ή όποία άναδημοσίευσε τό σχόλιο μέ τήν παρατήρηση πώς τό 
Σούλι πού ύβριζε τήν έλληνική διοίκηση στήν Ήπειρο, μιλούσε καί γιά 
λαμπρές οικογένειες Ήπειρωτών στήν ’Αμερική, όπως τού Κ. Καζαντζή.., 
κάτι πού άφηνε νά έννοηθεΐ πώς τή Σημαία, τό Σούλι καί τόν Κ. Καζαντζή, 
κάτι κοινό τούς ένωνε...

Ή  άντιδικία Ηπείρου καί Σημαίας bi σταμάτησε εδώ. Κάποια αιτία 
βρισκόταν γιά ν’ άναρριπίζονται οί έριδες, συχνά κατέληγαν σέ άνταλλαγή 
άπαράδεκτων έκφράσεων. Τήν άφορμή, ύστερα άπό λίγες μέρες (πρώτο δε
καήμερο τού Γενάρη) έδωσε ένα άρθρο τοΰ δικηγόρου Νέστορα Γεωργίτση 
στή Σημαία, πού καταλόγιζε εύθύνες τόσο στίς προαπελευθερωτικές όρ- 
γανώσεις, τήν Ηπειρωτική Εταιρεία, όηλαδή, δσο καί στίς μεταπελευθε- 
ρωτικές Γενικές Διοικήσεις, γιά τήν άδράνειά τους νά διαφωτίσουν τούς 
Μεγάλους τής Εύρώπης, μέ στατιστικές καί ύπομνήματα, ώστε νά μήν 
άδικηθεϊ ή Ήπειρος, χάνοντας τά βόρεια τμήματά της. Τό περίεργο είναι 
πώς ό έπικριτής άρθρογράφος άνήκε στά στελέχη τής Ηπειρωτικής Έται-
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ρείας, ειδικότερα στό 28° τμήμα τών Γιαννίνων (είχε συγκροτηθεί τόν ’Ιού
λιο τοϋ 1908) καί έφερε τό ψευδώνυμο Κάδμος. Μάλιστα κατά τήν περίοδο 
1911-1912 έξέδιδε καί δική του έφημερίδα τήν "Ηχώ τής 'Ηπείρου, άπό τίς 
στήλες τής όποιας διοχετευόταν ή γραμμή τής 'Ηπειρωτικής Εταιρείας.

Ό  Γ. Χατζής ένοιωσε κατάπληξη κι άνησυχία άπό τό περιεχόμενο τοϋ 
άρθρου. Έβλεπε τώρα νά βάλλεται ό άγωνιστικός κόσμος όχι άπό τούς 
άντίπαλους τών πατριωτικών όργανώσεων, τούς Μητροπολιτικούς ή τούς 
στενούς συνεργάτες τών Τούρκων, άλλά άπό τά Ιδια τά στελέχη τοϋ άγώνα, 
πού άρχισαν νά προσχωρούν στίς άπόψεις τής άλλης όχθης, έξαιτίας 
κομματικών έπιλογών. Ένοιωθε λύπη πού ήταν ύποχρεωμένος ν’ άντι- 
κρούσει έωλα έπιχειρήματα, πού διεκδικούσαν τήν άναγνώριση άντικει- 
μενικής κρίσης, καί ν’ άντιταχθεΐ στίς προσπάθειες πού καταβάλλονταν 
ν’ άμαυρωθούν οί άγώνες τόσο τής Ηπειρωτικής Εταιρείας, όσο καί τής 
Αυτονόμου Πολιτείας τής Β. ’Ηπείρου. Ή  συνείδηση τοϋ έπέβαλλε νά δώ
σει σκληρή άπάντηση, άν κι ό Γεωργίτσης ήταν φίλος του. Τοϋ καταλόγιζε 
ήθελημένη άγνοια, άφοϋ ώς άρθρογράφος καί έκδοτης έφημερίδας κατά 
τήν τουρκοκρατία έπρεπε νά γνωρίζει τήν κολοσσιαία έθνική έργασία πού 
έγινε τήν έποχή έκείνη, μέ κέντρο τά Γιάννινα. Τό ένα συλλαλητήριο δια
δέχονταν τό άλλο, στίς δύσκολες μέρες τής σκλαβιάς, παρά τή λυσσαλέα 
άντίδραση τών Νεότουρκων καί τών ’Αλβανών. Τά έγγραφα, οί στατι
στικές καί τά ύπομνήματα κι δ,τι άλλο χρειαζόταν γιά νά πειστούν οί 
Μεγάλοι δτι ή Ήπειρος ήταν έλληνική, ήταν πάμπολλα καί είχαν σταλεί 
πρός δλες τίς κατευθύνσεις. Τό άρχεΐο τοϋ ύπουργείου ’Εξωτερικών τό 
μαρτυρούσε. Ό  ίδιος ό Χατζής είχε συγκεντρώσει όγκο έγγράφων γιά νά 
συνθέσει τήν ιστορία τοϋ άγώνα, ήταν λοιπόν άστεϊο νά λέγεται δτι έφταιγε 
ή Γενική Διοίκηση γιά έλλιπή ένημέρωση τών Μεγάλων. Πολλοί -πρόσθετε- 
έξ έκείνων, οί όποιοι οϋτω είργάσΟησαν είς διαφόρους περιστάσεις ίίταν 
καί παρέμειναν άγνωστοι, λόγω τής εξαιρετικής ιδιότητος, ήν εΐχον ώς 
άνώτερα στρατιωτικά ή πολιτικά άτομα νά σιωπώσι καί ύβριζόμενοι 
άκόμη. ’Αντίθετα πολλοί, πού όχι μόνο δέν έκαμαν τίποτε, άλλά δταν οί 
ξένοι πρόξενοι έργάζονταν γιά τά συμφέροντα τής χώρας τους, αύτοί 
τούς βοηθούσαν ύποβάλλοντας αιτήσεις προσλήψεων σέ διάφορες προ
παγανδιστικές ύπηρεσίες τους (ταχυδρομεία - διερμηνείς κλπ.), πολλοί, 
λοιπόν άπ’ αύτούς όχι μόνο κρεουργοϋν τήν ιστορική άλήθεια, άλλά τσα- 
λαπατοϋν καί τούς άληθινούς ήρωες. Οί ύπαινιγμοί τοϋ Χατζή άνα- 
φέρονταν σέ πολλούς, λυπόταν δμως περισσότερο γιά τόν Εταίρο  Ν. Γε
ωργίτση, πού δέ δίστασε νά γράψει στό άρθρο του πώς ή ύποδοχή τοϋ 
διαδόχου Γεωργίου στή Βόρειο "Ηπειρο καί τά Γιάννινα, έκτός άπό τά 
μεγάλα χρηματικά ποσά πού δαπανήθηκαν, άποτελούσε θεατρικήν παρά- 
στασιν καί διαπόμπευσιν τής ηγεμονικής πορφύρας. Μά τέτοια έγραφε 
καί ή Tribuna, ήμιεπίσημο όργανο τής ιταλικής κυβέρνησης, σημείωνε 
έξοργισμένος ό Χατζής, δτι δηλαδή ή ύποδοχή τοΰ διαδόχου είχε σκηνο-
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θετηθεί άπό τήν έλληνική κυβέρνηση, είναι δυνατό νά γράφει τέτοια κι ό 
Νέστωρ Γεωργίτσης πού ξέρει καλά πώς τό ταξίδι έκεΐνο τοϋ διαδόχου 
υπήρξε ό πρώτος σπόρος τοϋ έθνικοϋ άγώνα, είναι δυνατό νά προβάλλει 
τέτοιους ισχυρισμούς, τή στιγμή πού καί ό Ιδιος είχε λάβει έπίσημα μέρος 
σ’ αύτές τίς θεατρικές παραστάσεις καί είχε πάει, μαζί μέ άλλους, ώς 
έκπρόσωπος τών Ήπειρωτών στήν Κορυτσά γιά τήν ύποδοχή;

Στό μεταξύ ή οίκονομική κατάσταση στήν "Ηπειρο γινόταν κάθε μέρα 
δυσκολότερη. Βασικά τρόφιμα κι άλλα είδη άνάγκης, τό πετρέλαιο π.χ., 
άρχισαν νά έξαφανίζονται, πολλά έπαιρναν τό δρόμο γιά καλά άσφαλι- 
σμένες άποθήκες. Κι ήρθε μέρα πού καί τό ψωμί χάθηκε άπό τούς φούρ
νους, όρισμένοι άπ’ αύτούς άρχισαν νά κλείνουν, δέν είχαν άλευρα νά 
δουλέψουν. Τό φάσμα λοιπόν τής πείνης, έκ τής έλλείψεως τοϋ ψωμιοϋ, 
ήπλωσεν όπωσδήποτε τόν κρύον λιχανόν του έως τής πόλεώς μας, ση
μείωνε μέ άνησυχία ό Χατζής καί συνιστοϋσε στή Γενική Διοίκηση καί 
στούς άλευρέμπορους νά λύσουν άμέσως, μέ συνεργασία, τό πρόβλημα, 
άφήνοντας κατά μέρος τίς άκαδημαϊκές συζητήσεις, πού δέν τελείωναν, 
καί δέν άντιμετώπιζαν τό θέμα.

Στήν Κόνιτσα, έκτος τοϋ Αώου, κυκλοφόρησε κι άλλη έφημερίδα ή Κόνιτσα. Μι
μούμενος τήν άρθρογραφία τοϋ Κ. Καζαντζή πού είχε απευθύνει, μέσω τής Άκρο- 
πόλεω ς  τών ’Αθηνών καί τής Σημαίας τών Γιαννίνων, άνοιχτή έπιστολή πρός τό βα
σιλιά, ό έκδότης της εκανε κι αύτός τό Ιδιο. Πρός θεοϋ! σχολίαζε ό Χατζής, αύτό 
π ού γίνεται άποτελεΐ άνευλάβεια, άν δχι μωρία, δέν είναι δυνατό διά μ ίαν κατσίκαν 
η διά ψύλλου πήδημα ν ’ άπευθύνεται κανείς στό βασιλιά.- Ό  θίασος τής Χριστίνας 
Καλογερικού συνέχιζε τίς παραστάσεις του, δταν τά έργα ήταν ποιότητας τό θέατρο 
γέμιζε, δπως συνέβη μέ τή Νόρα τοΰ Ίψεν. Γιά τήν παράσταση καί τήν άνάλυση τοΰ 
έργου ό Πελλερέν έγραψε ένα άπό τά καλύτερα χρονογραφήματά του.- Τίς πρώτες 
μέρες τοΰ Γενάρη τά Γιάννινα άναστατώθηκαν άπό ένα έγκλημα πού είχε διαπραχτεϊ 
στίς 30 Δεκεμβρίου κι άποκαλύφθηκε λίγες μέρες άργότερα. Έ να κοριτσάκι τριών 
χρονών βρέθηκε πνιγμένο σέ έρημη άκτή τής λίμνης, άνάμεσα στό Πέραμα καί τό 
Στρούνι. Τό είχε πνίξει ό πατέρας του, μυλωνάς, γιατί άποτελούσε έμπόδιο στό γάμο 
του μέ μιά νέα, ωραιότατη, άπό τά Ζαγοροχώρια. Φρόντιζε νά πάρει διαζύγιο άπό 
τή γυναίκα του, ή έρωμένη του δμως άπαίτησε νά ξεφορτωθεί τό κοριτσάκι, άλλοιώς 
δέν τόν παντρευόταν. Αΰτός ΰπ έκυψε κι έγινε πατροκτόνος γιά χάρη της. ’Εκτενείς 
περιγραφές γιά τά αίτια τοΰ έγκλήματος δημοσιεύονταν σ’ δλες τίς έφημερίδες, ό θε
ολόγος Αίμιλιανός Π. Γεωργούλης, άφιέρωσε στήν *Ηπειρο ένα καλογραμμένο χρο
νογράφημα γιά τό άδικοχαμένο κοριτσάκι μέ τίτλο: Γύρω άπό ένα νεόσκαφτο μνη- 
ματάκι.- Μερικές άπό τίς είδήσεις πού κυκλοφορούσαν καί δημοσιεύονταν στίς 
έφημερίδες δέν είχαν καμιά σχέση μέ τήν πραγματικότητα, άλλά έντυπωσίαζαν μέ τό 
περιεχόμενό τους. Ή  είδηση π.χ. πώς ό ’Εσσάτ πασάς, ό υπερασπιστής τών Γιαννίνων, 
τουφεκίστπκε άπό τούς Νεότουρκους μόλις γύρισε στήν Κωνσταντινούπολη, ήταν 
ψεύτικη, οί Γιαννιώτες δμως τό συζητούσαν γιά πολλές μέρες.
Ό  φανατισμός μέ τόν όποιο οί ’Ιταλοί καταπολεμούσαν τά ελληνικά 

συμφέροντα έφτανε ώς τήν έλληνοφοβία. Υποψιάζονταν τά πάντα. Κι
νήσεις έλληνικών ναυτικών καί χερσαίων μονάδων, έπαφές κυβερνητικών 
κι άλλων προσώπων μέ ξένους πολιτικούς, δημοσιεύματα έφημερίδων,
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δλα θεωρούνταν ύποπτα. ’Ανησυχία, γιά παράδειγμα, τούς κατέλαβε, δταν 
τό καταδρομικό Έ λλη  κατέπλευσε στό Δυρράχιο κι ό Έσσάτ πασάς, ό 
ισχυρός άκόμα άνδρας τής ’Αλβανίας, έπισκέφτηκε τόν κυβερνήτη του καί 
συζήτησε μαζί του πολλές ώρες. Ή  Tribuna, άνακάλυψε τόν κίνδυνο: έχετε 
τό νού σας, έγραφε άπευθυνόμενη στούς ’Ιταλούς πολιτικούς, ή Ελλάδα 
πάει νά δημιουργήσει κατάσταση στήν ’Αλβανία, άναπτύσσει συμπάθειες...

Στίς άρχές τοϋ Γενάρη ή έπιτροπή πού είχε συγκροτηθεί γιά τή συλλογή έράνων πρός 
ένίσχυση τής Β. Ηπείρου όλοκλήρωσε τήν άποστολή της καί παραιτήθηκε, δημοσιεύοντας 
καί τόν άπολογισμό τοϋ έργου της. Είχε συγκεντρώσει 447.815,25 δρχ. καί δαπάνησε 
443.642,50. Τό πλεόνασμα κατατέθηκε στήν ’Εθνική Τράπεζα γιά τήν περίθαλψη τών πα- 
θόντων στόν άγώνα. Τά Ισοδα άπό τόν έρανο προέρχονταν κι άπό κρατικές συνεισφορές, 
είχαν δίκιο συνεπώς δσοι κατά τή διάρκεια τοΰ Αντονομιακον άγώνα φώναζαν πώς οί 
Γιαννιώτες πρόσφεραν λίγα, σέ σχέση μέ τίς οικονομικές τους δυνατότητες.

Γραφικώτατα καί μεγαλοπρεπέστατα γιορτάστηκαν τά Θεοφάνεια. Ό  Γερβάσιος 
έξακολουθοΰσε νάναι άρρωστος. Τό γεγονός ποϋ σχολιάστηκε ευρύτατα δέν ήταν ή κακή 
κατάσταση τών παραλίμνιων δρόμων, κοινή διαπίστωση δλων, δσοι κατέβηκαν στή λίμνη, 
άλλά ή μικρή έπανάστασν ποϋ έκαναν οί ίερείς τοϋ Άρχιμανδρειοϋ, έναντίον τής Μη
τρόπολης. Άρνήθηκαν νά λάβουν μέρος στήν τελετή τής κατάδυσης τοϋ Σταυρού, άν καί 
είχαν προσκληθεί. Ή  τιμωρία τους ήταν αυστηρή: ό άγιος Δωδώνης, ό Πανάρετος, τούς 
τιμώρησε μέ άόριστον άργίαν.

Άπό διανομή συσσιτίου γιά τούς πρόσφυγες Βορειοηπειρώτες. Σερβιτόρες άπό 
άριστερά: Φιόρα Μίσιου (άργότερα κυρία Σκαλτσούνη), Μερόπη Κ. Σούρλα (άργότερα 
κυρία Γ. Δευτεραίου), Ναταλία Γ. Καζαντζή, Μαργαρίτα Πολυχρονιάδου, Νίκη Χαντέλη 
(άργότερα κυρία ΠαντελΙδου). Καθισμένη ή πρόεδρος τού συσσιτίου Ευανθία Καπρίτσιου.

τ_τ συνεχιζόμενη κριτική έναντίον τών άγωνιστών, μέ διάφορους τρό- 
πους, ή άρρώστεια τού Γερβάσιου καί ή τιμωρία τών παπάδων τού 

Άρχιμανδρειοϋ -δπου έπιτρόπευε ό Πέτρος-, πού δημιούργησε τόν κίν
δυνο νά μείνει ή έκκλησία κλειστή, τόν όδήγησαν στήν άπόφαση νά 
έπισκεφτεΐ τόν Γερβάσιο καί τόν Χατζή. Πήγε στή Μητρόπολη, δέ θέλησε 
νά δει τόν Πανάρετο, ήταν θυμωμένος μαζί του γιά τήν άπόφαση, άν καί 
οί κακές γλώσσες έλεγαν πώς οί παπάδες τού Άρχιμανδρειοϋ δέν πει
θάρχησαν στίς έντολές τής Μητρόπολης, γιατί δέν είχαν όλοκληρώσει
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τούς άγιασμοΰς στά σπίτια τών ένοριτών τους, θά έχαναν έτσι, άπου- 
σιάζοντας, άρκετά χρήματα. Ό  Γερβάσιος τόν δέχτηκε, δπως πάντα μέ 
άγάπη καί ζεστά λόγια. Τή χρόνια άρρώστεια του έπιδείνωσε τόν τελευταίο 
καιρό μιά προσβολή γρίππης μ’ έπιπλοκές, δέν έλεγε νά τόν άφήσει. Είχε 
καταβληθεί πολύ, τό πρόσωπό του άδυνάτισε, ή ώχρότητα είχε έναποθέσει 
τή σφραγίδα της σ’ αύτό, ζϊμαι σοβαρά άρρωστος, είπε, φοβάμαι πώς δέν 
θ’ άντέξω. Ό  Πέτρος τοΰ φίλησε τό χέρι καί κάθησε δίπλα του. —Δέσποτα, 
έμεΐς οί λαϊκοί έχουμε άνάγκη νά έπικαλούμαστε τή μεσιτεία σας, γιά τή 
βοήθεια τοϋ Θεοϋ, οί κληρικοί έχουν τή δύναμη νά ύπερβαίνουν τόν έαυτό 
τους, νά κάνουν υπομονή, νά πιστεύουν στή συγκατάβαση τοϋ Θεοϋ καί 
στό άμετρο έλεός του, προσεύχονται καί έλπίζουν. Γιατί φοβάστε, λοιπόν, 
σεβασμιώτατε; Έξάλλου στή ζωή σας άντιμετωπίσατε δυσκολότερες κα
ταστάσεις καί βγήκατε νικητής. Τό ίδιο θά γίνει καί τώρα, σέ λίγες μέρες 
θά είστε κοντά μας... Ό  Γερβάσιος δέ μίλησε, ό Πέτρος τόν είχε άφοπλίσει, 
χωρίς δμως νά διώξει καί τήν άνησυχία πού τόν κατείχε. — Ά ς  τ ’ άφή- 
σουμε αύτά άπάντησε, πές μου τώρα γιατί ήρθες; Σίγουρα κάτι έχεις νά 
μοϋ πεις. — Ήρθα νά σάς εύχηθώ περαστικά, είπε ό Πέτρος, άλλά καί 
νά σάς ζητήσω μιά χάρη. Ό  θεοφιλέστατος τιμώρησε μέ άόριστη άργία 
τούς παπάδες τής έκκλησίας μου, οί ένορίτες γογγύζουν, βαρειά ή ποινή, 
πολλές γιορτές έχει ό μήνας καί τό Άρχιμανδρειό θά μείνει κλειστό, δέν 
είναι συνετή άπόφαση. Ά ς  τούς τιμωρούσε μέ πρόστιμο, όχι μέ άργία. 
Ήρθα νά ζητήσω τήν παρέμβασή σας. Δέν είναι έποχή νά δίνουμε άφορμή 
γιά άναστατώσεις, δέσποτα... —Τό ήξερα πώς θ’ άντιδροϋσες, άποκρίθηκε 
ό Γερβάσιος, έπρεπε δμως νά τιμωρηθούν γιά τήν άπείθειά τους, ξεκινούσε 
άπό εύτελή έλατήρια. Παράδες ήθελαν νά μαζέψουν, οί εύλογημένοι, μέ 
τούς άγιασμούς, βρήκαν τήν κακοκαιρία άφορμή, άμάρτησαν. Πιστεύω νά 
τούς έγινε μάθημα. Θά πώ στόν Πανάρετο νά τούς μετριάσει τήν ποινή, 
δέν θά κλείσει ή έκκλησία σας. Ό  Πέτρος τόν εύχαρίστησε κι ήταν έτοιμος 
νά φύγει, άλλά ό Γερβάσιος τόν κράτησε. —Πές μου, τόν παρακάλεσε, τί 
μαθαίνεις γιά τά κοινοτικά μας; τί διαβάζεις γιά τόν πόλεμο, ποιά είναι 
ή γνώμη σου, θά μποϋμε κι έμεΐς σ ’ αύτόν τόν Άρμαγεδώνα; Έχω μέρες 
κλεισμένος έδώ, δέν έπικοινωνώ, έχω χάσει τήν έπαφή μέ τήν πραγματι
κότητα... Ό  Πέτρος σκέφτηκε πριν άπαντήσει. Ήθελε νά τοΰ πει γιά τή 
δυσαρέσκεια τοΰ άγωνιστικοΰ κόσμου, πού τόν κακομεταχειρίζονταν οί 
άντίπαλοί του, οί περισσότεροι ήταν φίλοι τοΰ Γερβάσιου. Στό τέλος τό 
άποφάσισε. —Δεσπότη μου, άνησυχώ γιά τήν κατάσταση πού δημιουργή- 
θηκε στήν πόλη μας. Κάθε τόσο βρίσκουν άφορμές οί άντίπαλοί τών 
άγωνιστών νά δημοσιεύουν ύβριστικά κείμενα έναντίον τους. Ή  διάβρωση 
προχώρησε βαθειά, παρασύρθηκαν κι άγωνιστές σ ’ αύτή τή βρώμικη 
υπόθεση κι αύτοδιασύρονται. Κάποιοι κινούν τά νήματα τοϋ διχασμοϋ, 
δέ θά βγοϋν σέ καλό αύτά... Ό  Γερβάσιος κατάλαβε τόν έμμεσο ύπαινιγμό. 
— θέλω νά ξέρεις, άπάντησε, πώς ή Μητρόπολη βρίσκεται μακριά άπό
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τέτοιες διενέξεις. Στό λέει ό δεσπότης καί πρέπει νά τό πιστέψεις. Νά τό 
μηνύσεις καί στό Χατζή, νά μήν είναι δύσπιστος. Ή  Μητρόπολη κάθε 
μέρα καταβάλλει προσπάθειες ν ’ άπεμπλακεϊ άπό τό παρελθόν. —Χαίρο
μαι πού τ ’ άκούω, σεβασμιώτατε, δλοι θά τό έκτιμήσουν, νά είστε βέβαιος. 
Τώρα γιά τόν πόλεμο τί νά σάς πώ, ό Βενιζέλος έπιμένει νά μπούμε στό 
παιγνίδι τοϋ θανάτου, δέ θά βρούμε καλλίτερη εύκαιρία, λέει, ό Κωνστα
ντίνος άρνεΐται, ποϋ θά φθάσουν τά πράγματα κανένας δέν ξέρει· ένα 
είναι βέβαιο, πώς οί σχέσεις τους έχουν όδηγηθεϊ σέ κρίσιμο σημείο, ό 
θεός νά βάλει τό χέρι του... —Καί νά φυλάει τήν Ελλάδα, πρόσθεσε ό 
Γερβάσιος, πήγαινε τώρα στό καλό, σ’ εύχαριστώ πού ήρθες μού άλλαξες 
τή διάθεση...

Ή  συζήτηση είχε κρατήσει πολύ, δέν ύπήρχαν χρονικά περιθώρια νά 
έπισκεφτεϊ ό Πέτρος καί τόν Χατζή, θά τόν έβλεπε τήν άλλη μέρα. Τό 
πρωί διαβάζοντας τήν Ήπειρο  είδε πώς στό άρθρο του ό Χατζής άσχο- 
λούνταν μέ τίς βουλευτικές έκλογές. Πολλές φορές είχε ειπωθεί πώς θά 
γίνουν, άλλά δέν γίνονταν. Ούτε καί τό 1915 έβλεπε ή Ή πειρος έκλογές 
καί παρέθετε πολλούς, σοβαρούς λόγους, άποτρεπτικούς τής διεξαγωγής 
τους. Οί προβλέψεις της διαψεύστηκαν. Ή  κατάσταση έξελισσόταν ρα
γδαία, ή ρήξη μεταξύ Κωνσταντίνου - Βενιζέλου συνεχιζόταν, κι αύτό 
όδηγούσε σέ έκλογές.

Τό κυνήγι τής είδησης, γιά δημιουργία εντυπώσεων, ήταν καί τότε, δπως καί σή
μερα, πρώτος στόχος τών δημοσιογράφων, άδιάφορο άν δλα δσα γράφονταν άπο- 
δεικνύονταν στό τέλος φανταστικά. Ή  Σημαία π.χ. κατηγορούσε τόν Τούρκο δήμαρχο 
Γιαγιά μπεη ώς ...κατάσκοπο, έπισκεπτόταν, έλεγε, νύχτα τό τουρκικό προξενείο. Ναί, 
άλλά προπορευόταν τού δημάρχου ό υπηρέτης του, κρατώντας φανάρι. Κατάσκοπος 
μετά φανώ ν καί λαμπάδων γίνεται; παρατηρούσαν οί άλλοι. Στήν Ιδια έφημερίδα δη
μοσιεύτηκε ή είδηση πώς κάποιοι Τούρκοι άξιωματικοί πού έμειναν στά Γιάννινα 
έκαναν κατάχρηση τής φιλοξενίας καί τής έλληνικής άνοχής, καί διέπρατταν άτο- 
πήματα. "Ολοι οί Τούρκοι άξιωματικοί μ’ έπιστολή τους ζητούσαν νά μάθουν ποιά 
άτοπήματα είχαν διαπράξει καί παραπονούνταν γιά τό δημοσίευμα. Οί κατηγορίες 
έναντίον τού τούρκικου στοιχείου τής πόλης δημιούργησαν έντάσεις μ’ ευρύτερο 
άντίκτυπο. Οί Νεότουρκοι άφορμές ζητούσαν, γιά νά συνεχίσουν τίς διώξεις τους 
έναντίον τών Ελλήνων τής Μικρασίας, στους όποίους εύκολα μπορούσαν, περίοδος 
πολέμου ήταν, νά φορτώσουν δσες κατηγορίες ήθελαν.

Τά δυστυχήματα άπό καλπάζοντα στούς δρόμους τών Γιαννίνων άλογα συνεχί
ζονταν. Έ ξω  άπό τά γραφεία τής Ηπείρου, πάλι, ίππεύς έλαύνων τόν ίππον του 
άπό φυτηρος καταπάτησε μιά Ζαγορίσια γυναίκα, τή μετέφεραν στό νοσοκομείο σέ 
κακή κατάσταση. Τό άλογο ρίχνοντάς την κάτω τήν χτύπησε μέ τήν όπλή του στό 
πρόσωπο. Νέες συστάσεις άπό τήν έφημερίδα νά σταματήσει τό κακό, άγνωστο άν 
έγινε είσακουστή άπό τούς άποδέκτες.- Στήν όδό Διακοβίτσας οί κάτοικοι άντίκρυζαν 
κάθε μέρα σπαραξικάρδιο θέαμα. Μιά νεαρή κοπέλα πού τήν είχε έγκαταλείψει ό 
άρραβωνιαστικός της γιά νά παντρευτεί άλλη, τρελλάθηκε άπό τόν πόνο της, έβγαινε 
στήν πόρτα τοΰ σπιτιού της, άπειλοΰσε, φώναζε, κι ύστερα άρχιζε τό τραγούδι γιά 
τό χαμένο της έρωτα, άραδιάζοντας στά πεζούλια τοΰ σπιτιού τά προικιά της..., ήταν 
γιά τά «ψιλά» τής έφημερίδας, ένα τέτοιο γεγονός. Κι δμως έκρυβε όλόκληρη τρα
γωδία μέσα του, άλλη άντιμετώπιση χρειαζόταν.

ί
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Ή  άντιπαράθεση άνάμεσα στούς ύποστηρικτές τών πεπραγμένων τής 
έλληνικής Πολιτείας, μέσω τών θεσμών πού είχαν είσαχθεϊ στήν άπε- 
λευθερωμένη Ήπειρο, καί τών άρνητών δλων τών έπιτευγμάτων τής Γε
νικής Διοίκησης δέν έλεγε νά σταματήσει. Οί πρώτοι είχαν δργανό τους 
τήν Ήπειρο, οί δεύτεροι τή Σημαία, βασικός άρθρογράφος της παρέμεινε 
ό Κ. Καζαντζής. Ό  Χατζής δέν άντεχε τήν κριτική θέση τού άντιπάλου 
του, τίποτε δέν έβρισκε σωστό, ό χριστιανός, άπ’ δλα δσα είχαν γίνει τήν 
τελευταία διετία. Ζητούμε τήν κριτική, έγραφε ό Χατζής, άλλά δχι μέ τόν 
τρόπο πού γίνεται. Ά λλο  χασάπης, άλλο χειροϋργος, τιτλοφορούσε ένα 
σχόλιό του καί σημείωνε: Χασαπαριό διά τό γόητρον τής Έλληνικής Πο
λιτείας τής μόλις χθές άπελευθερωθείσης χώρας καί διά τόν ελληνικόν 
πολιτισμόν - χασαπαριό είναι άπό μεμονωμένα γεγονότα νά ύψώνη ένας 
κίτρινος, άλλοιώτικος, χαμηλός καί είς έκφρασιν καί διανόησιν τύπος 
κάτι φωνές, πού ένθυμίζουν περισσότερον άντίληψιν καί έκφρασιν τα
βέρνας, παρά άντίληψιν καί έκφρασιν λεπτής πέννας.

Ή  άρνητική στάση τού Κ. Καζαντζή άπέναντί σέ κάθε κατασκευή στήν 
πόλη, προκάλεσε καί τήν άντίδραση τού εργατικού κόσμου. Έπιτροπή 
κτιστών καί έργα τών πηγε στά γραφεία τής Ηπείρου καί διαμαρτυρήθηκε 
γιά τήν κριτική πού τούς ζημίωνε. Στήν έπιστολή πού δημοσίευσαν έξυ- 
μνούσαν τό έργο τοϋ ’Α. Φορέστη, ύπογράμμιζαν τό ένδιαφέρον του γιά 
τήν ικανοποίηση τών έργατικών αιτημάτων καί κάκιζαν τή στάση τοΰ Κ. 
Καζαντζή, πού ζητώντας ν’ άνασταλεϊ ή κατασκευή δρόμων στήν πόλη, 
μέ τό αίτιολογικό πώς ή διάνοιξη δρόμων θά συνέβαλε στήν αύξηση τών 
τιμών τών σπιτιών καί οικοπέδων, καταδίκαζε τούς έργάτες σέ άνεργία.

Ά πό τήν άντιδικία Χατζή καί Καζαντζή, κερδισμένος έπρεπε νά ήταν 
ό πρώτος. 'Υπεράσπιζε τούς θεσμούς καί τά έπιτεύγματα τής Γενικής Δι
οίκησης, στήν πραγματικότητα τό έργο τής κυβέρνησης Βενιζέλου. Συνέβη 
τό άντίθετο. Ή  θέση τού Καζαντζή, άρνητή τών πάντων, γιατί γενίκευε 
όρισμένα περιστατικά πού είχαν δυσμενή άντίκτυπο στόν κόσμο, έβρισκε 
άπήχηση σέ πολλούς Γιαννιώτες καί Ήπειρώτες γενικότερα, άναγνώστες 
τής Σημαίας καί άκροατές στίς συγκεντρώσεις πού έκαμε, κυνηγώντας τή 
θέση τοΰ δημάρχου ή έδρα στή βουλή. Ή  άπαράδεκτη συμπεριφορά π.χ. 
κάποιων στρατιωτικών άπό τήν Παλαιά Ελλάδα (έχουν άναφερθεϊ στόν 
α ' τόμο αύτοΰ τού έργου άρκετά έπεισόδια) πού πίστευαν πώς είχαν δι
καιώματα πάνω στούς Γιαννιώτες, γιατί τούς άπελευθέρωσαν άπό τούς 
Τούρκους, δημιουργούσε καθολική άντίδραση τοΰ κόσμου μ’ έπιπτώσεις 
στή στάση του άπέναντί στά διοικητικά όργανα. Τίς ένέργειες καταδίκαζε 
πάντα ό Χατζής, ό άντίπαλός του δμως γινόταν περισσότερο πιστευτός 
άπ’ αύτόν, γιατί ταυτιζόταν μέ τό συναίσθημα τού λαοΰ πού άγανακτούσε 
μέ τή συμπεριφορά τών «άπελευθερωτών», παρόλο πού πολύ λίγοι δημι- 
ουργοϋσαν τά έπεισόδια. "Οπως ό Κ. Καζαντζής, άπό «τό μέρος» έβγαζε 
άρνητικά συμπεράσματα γιά τό «δλον», κατά τόν ιδιο τρόπο σκέφτονταν
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καί πολλοί Ήπειρώτες. Δέν έξηγεΐται άλλοιώς πώς σέ λίγους μήνες κα
τόρθωσε ό Κ. Καζαντζής νά έκλεγεϊ βουλευτής καί μάλιστα άνεξάρτητος. 
Βέβαια, ή άντιπαράθεσή του πρός τό κυβερνητικό έργο στίς έκλογές αυτές, 
δέν έμπόδισε τόν βενιζελικό συνδυασμό νά κερδίσει περιφανή νίκη, ένώ 
ή παράταξη ποϋ στήριξε ό Χατζής, άπολογητής στήν ουσία τοϋ κυβερνη
τικού έργου, καταποντίστηκε.

Ο  I άντιθέσεις άνάμεσα στά ήγετικά στελέχη τής γιαννιώτικης κοινωνίας, 
είχαν τίς έπιπτώσεις τους σ’ δλες τίς κοινωνικές τάξεις. Ή ταν φανερό 

πιά πώς δλα γίνονταν, όχι άπό τήν πίεση τών άναγκών τής ζωής ή τής 
προάσπισης τών έθνικών συμφερόντων, άλλά γιατί τό άπαιτοϋσαν οί 
κομματικές συσπειρώσεις ποΰ είχαν άρχίσει νά πραγματοποιούνται μέ 
τήν προοπτική τών βουλευτικών έκλογών. Κάτω άπό φυσιολογικές συν
θήκες τέτοιες διαφοροποιήσεις έπρεπε νά θεωρούνται ώς υγιείς άντιδρά- 
σεις τοΰ λαοΰ, γιά πρώτη φορά θά έξασκοΰσε έλεύθερα τό έκλογικό του 
δικαίωμα, γιά νά στείλει τούς έκπροσώπους του στή βουλή. Στήν περί
πτωση τής ’Ηπείρου, δμως, ή όργάνωση τών κομμάτων έγινε σέ βάρος 
τής άγωνιστικής παράδοσης τοϋ τόπου, γιά τήν άμαύρωση τής όποιας, μέ 
πρόθεση τήν άποκόμιση κομματικών ώφελημάτων, καταβλήθηκαν έντονες 
προσπάθειες άπό πολλούς. Τό κόμμα τοϋ Βενιζέλου, τό Φιλελεύθερο, είχε 
άποκτήσει ισχυρά έρείσματα στήν Ήπειρο, γιά πολλούς λόγους. Οί πε
ρισσότεροι Ήπειρώτες, θαύμαζαν τό κριτήριο καί τήν πολιτική εύστροφία 
τοΰ Βενιζέλου καί πίστευαν πώς, χωρίς τίς διπλωματικές του ικανότητες, 
ή Ελλάδα πιθανόν νά έμενε έξω άπό τή συμμαχία τών βαλκανικών κρατών 
καί νά έχανε τήν εύκαιρία τής άπελευθέρωσης τών Νέων Χωρών. Δέν πα
ραγνώριζαν τή συμβολή τοΰ Κωνσταντίνου στήν αίσια έκβαση τών μαχών 
πού έγιναν, προπαντός γιά τήν άλωση τοΰ Μπιζανιοΰ, ποτέ δέν θά τό 
ξεχνοΰσαν αύτό οί Γιαννιώτες, δμως πάνω άπό τό στρατηγικό μυαλό καί 
τή λεβεντιά του, έβαζαν τό πολιτικό δαιμόνιο τοΰ Βενιζέλου, χωρίς αύτόν 
ό διάδοχος, καί κατόπι βασιλιάς, δέν είχε περιθώρια ν’ άναπτύξει τίς 
στρατιωτικές του ικανότητες, νά δράσει. Επικεφαλής, ύστερα, τοΰ βενι- 
ζελικοΰ κόμματος υπήρχαν στρατιωτικοί καί πολιτικοί πού τούς έμ- 
πιστεύονταν οί Ήπειρώτες. Ό  Παν. Δαγκλής π.χ. άντιστράτηγος, άπό τούς 
ύπασπιστές τοΰ βασιλιά, πήγε μέ τό μέρος τοΰ Βενιζέλου, δπως κι άλλοι 
κι αύτό αύξησε τήν έπιρροή τοΰ κόμματός του. Ή  διαφαινόμενη, τέλος, 
έπικράτηση τών βενιζελικών, δημιούργησε αποστασίες στό άντίθετο στρα
τόπεδο καί μείωσε τήν έπιρροή του.

Ποιό, δμως, ήταν τό άντίθετο στρατόπεδο; Κατά βάση ό άγωνιστικός 
κόσμος τής προαπελευθερωτικής περιόδου. Χωρίς νά παραγνωρίζει τή 
συμβολή τοΰ Βενιζέλου, έδινε τό προβάδισμα στόν Κωνσταντίνο, στό πρό
σωπό του έβλεπε τόν ένσαρκωτή τής Μεγάλης ’Ιδέας, καμάρωνε τό πα
ράστημά του, θαύμαζε τήν παλληκαριά του καί είχε έμπιστοσύνη στή στρα
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τιωτική του κατάρτιση. ’Απόδειξη γιαυτούς πώς σ’ ένα μήνα, μετά τήν 
άφιξή του στήν Ή πειρο, τά Γιάννινα έλευθερώθηκαν. Ό  άγωνιστικός 
κόσμος, έπειτα, είχε συνδεθεί στενά μέ τόν άγώνα τής Βορείου ’Ηπείρου, 
μετείχε στήν άνακήρυξη τής Αυτόνομης Πολιτείας, στήν όργάνωση καί 
στελέχωση τοϋ στρατοϋ της, τό σύνθημα Ένωοις η Θάνατος τών Βορειο
ηπειρωτών ήταν καί δικό του σύνθημα, ό Βενιζέλος τό πολεμούσε, 
υπάκουε στίς θελήσεις τών Μεγάλων, πώς νά σταθούν στό πλευρό του, 
ένοιωθαν πώς τούς πρόδινε. ’Από τό άλλο μέρος γέμιζε ή ψυχή τών 
άγωνιστών πικρία κι άπογοήτευση, καθώς έβλεπαν τούς ώς χθές συνερ
γάτες τών Τούρκων ή τούς άρνητές τού προαπελευθερωτικού άγώνα νά 
στελεχώνουν τίς κομματικές όργανώσεις τού Βενιζέλου, νά συνεχίζουν 
άπ’ έκεΐ τήν προσπάθεια διάβρωσης τών έθνικών τους όραματισμών καί 
ν’ άμφισβητούν τήν άναγκαιότητα τής δράσης τους έπί τουρκοκρατίας. 
Αύτοί, οί ίδιοι άντίπαλοι, δέ δίστασαν νά κατασυκοφαντήσουν καί τό 
άνορθωτικό έργο πού είχε συντελεστεΐ μετά τήν άπελευθέρωση, έργο πού 
ύπερασπιζόταν μέ σθένος ό άγωνιστικός κόσμος, μ’ έπικεφαλής τό δη
μοσιογραφικό του όργανο, τήν *Ηπειρο, παρόλο πού ήταν έπίτευγμα τής 
κυβέρνησης τοΰ Βενιζέλου, τόν όποιο τώρα άκολουθοΰσαν οί έπικριτές 
τής πολιτείας του.

Μέσα σέ τέτοια άτμόσφαιρα πήγε ό Πέτρος νά έπισκεφτεϊ τόν Γ. Χατζή 
στά γραφεία τής έφημερίδας του, τήν παραμονή τής γιορτής τοΰ 'Αγίου 
Γεωργίου τοΰ νεομάρτυρα. Τόν βρήκε άπογοητευμένο, έκνευρισμένο, άνή- 
συχο. Οί συνεχείς επιθέσεις έναντίον του, πού άπέβλεπαν στή μείωση τού 
κύρους καί τήν άξιοπιστία του -ό χαρακτηρισμός δτι ή έφημερίδα του 
ήταν πουλημένο όργανο, θά τάκουγε καί στό μέλλον πολλές φορές, τόν 
είχε πληγώσει βαθειά-, ή άποδιοργάνωση τοΰ άγωνιστικοΰ κόσμου, έξαι
τίας τών έπικείμενων έκλογών, τό θράσος δσων έσκυβαν τό κεφάλι στούς 
Τούρκους νά θέλουν να γίνουν τιμητές τών πράξεων άλλων, πού είχαν 
προσφέρει πολλά γιά νά έλευθερωθεΐ ή "Ηπειρος, ή στάση τών Μητρο- 
πολιτικών πού πίστευαν πώς ήρθε ή ώρα νά έπιβάλλουν τίς θελήσεις 
τους, δλα αύτά έπιδρούσαν στόν ψυχισμό τοΰ Χατζή, ήταν άδύνατο νά 
προσαρμοστεί στήν περιρρέουσα άτμόσφαιρα, τήν ένοιωθε νά τού πλα
κώνει τό στήθος, πνιγόταν. —*Ελα, φώναξε στόν Πέτρο, μ’ άνοιχτά χέρια, 
δταν τόν άντίκρυσε νά μπαίνει στό τυπογραφείο, σέ χρειάζομαι, έχω 
άπελπιστεί. — Έσύ κύρ Γιώργη τό λές αύτό; Έμεΐς τί πρέπει νά κάνουμε; 
Νά καθήσουμε μέ σταυρωμένα χέρια νά κλαΐμε τή μοίρα μας; Από ποϋ 
θ’ άντλήσουμε κουράγιο, δταν βλέπουμε έσένα νά λυγίζεις; Αέν μάς 
όδηγεϊς σέ σωστό δρόμο κύρ Γιώργη... Ό  Χατζής άγρίεψε. Πετάχτηκε 
όρθός, τέντωσε τούς άρμούς του, σάν τό άρρωστο λιοντάρι πού σηκωνόταν 
άπό τήν κοίτη του, ένοχλημένο άπό τήν ίδια τήν κατάντια του, καφέδες, 
φώναξε στό παιδί τοΰ μαγαζιοΰ, άναψε τσιγάρο, ήταν έτοιμος νά 
ούρλιάξει, δμως ή φωνή του λύγισε, έκρυβε μέσα της άπορία καί παρά
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πονο, πώς νά σηκώσω κεφάλι Πέτρο, άπάντησε, δέ βλέπεις πού μάς 
χτυπάνε άπ’ δλες τίς μεριές; Καλά οί εχθροί, άλλά καί οί φίλοι πού 
£σμιξαν μαζί τους; Δέν βλέπεις τό Νέστορα Γεωργίτση, τόν «Κάδμο», στό 
ίδιο τμήμα εϊσαστε κι οί δυό σας, ψυχωμένο στέλεχος, καμάρι μας, τί νά 
στά λέω, έσύ τόν ξέρεις καλλίτερα, έρχεται τώρα καί μάς χτυπάει πισώ- 
πλατα, κάναμε λάθη, λέει, δέν ένημερώσαμε τούς ξένους γιά τό δίκιο μας, 
ποιοί; Έμεΐς πού κάθε μέρα μέ τήν «Ήπειρο» άγώνα δίναμε γιαυτό τό 
δίκιο, άγώνα μέ τήν πέννα, άγώνα μέ τά δπλα, σκοτώθηκαν άδέρφια μας, 
πώς τά ξεχνάει ό Νέστορας αύτά; Κουράστηκε. Κάθησε στήν καρέκλα, τό 
τσιγάρο είχε κάψει τά δάχτυλά του, άναψε άλλο άπό τήν κάφτρα του, 
είχε δίκιο. Τώρα, υστέρα άπό δεκάδες χρόνια, πού άνοιξαν τ’ άρχεΐα τών 
υπουργείων τών έξωτερικών τών Μεγάλων τής Ευρώπης καί μελετήθηκαν 
οί έκθέσεις τών προξένων τους στά Γιάννινα, πολύς λόγος γίνονταν σ’ 
αύτές γιά τούς άγώνες τής Ηπείρου, ό Bilinsky τής Αύστροουγγαρίας με
τέφραζε όλόκληρα άρθρα τού Χατζή καί τάστελνε στή Βιέννη, στό 
ύπουργεϊο του, πώς δέν ήταν ένημερωμένοι οί Μεγάλοι γιά τίς έθνικές 
διεκδικήσεις τών Ήπειρωτών; "Ολα τά ήξεραν μέ κάθε λεπτομέρεια, τί
ποτα δέν άφηναν οί πρόξενοι νά μήν άναφέρουν, διαστρέβλωναν πολλές 
φορές τά πραγματικά γεγονότα, δμως ό πυρήνας τής άλήθειας έμεινε, άν 
ήθελαν νά τήν άναζητήσουν οί Μεγάλοι μπορούσαν νά τή βρούν. Άλλά 
δέν ήθελαν.

Οί δυό άντρες δέ μίλησαν άλλο. Τά λίγα πού είπαν, σήμαιναν πολλά. 
'Οριοθετούσαν μιά πραγματικότητα, τή διαμόρφωση τής όποιας ποτέ δέν 
είχαν φανταστεί. Ποιός νά τόλεγε πώς δυό χρόνια μετά τήν απελευθέρωση, 
θά βρίσκονταν οί άγωνιστές σέ θέση άμυνας, άπέναντί έκείνων πού 
έσκυβαν τό κεφάλι στό δυνάστη, άν δέν συνεργάζονταν μαζί του, γιά ν’ 
άποκομίσουν ώφέλη, ποιός πίστευε πώς θά τούς κάθιζαν στό έδώλιο τοΰ 
κατηγορούμενου, νά δώσουν λόγο γιατί έχυσαν τό αίμα τους, γιατί σά
πισαν στίς φυλακές, γιατί ύπέφεραν έξευτελισμούς καί ταπεινώσεις, είχαν 
λογική δλα αύτά; Πώς νά μή γίνονται συντρίμμια οί καρδιές, νά μή θο
λώνει ό νούζ, νά μήν στερεύει ή φαντασία, νά μή γεμίζει τίς ψυχές ή 
άπελπισία. —Πέτρο, μίλησε ό Χατζής καί σηκώθηκε πάλι όρθός, έχεις δί
κιο, δν συνεχίσουμε ν ’ αντιμετωπίζουμε τήν κατάσταση μέ τή σημερινή 
ψυχική διάθεση, θά παίξουμε τό παιγνίδι τών άντιπάλων μας. Θά σηκώ
σουμε τό κεφάλι 'ψηλά καί θά προχωρήσουμε. Θά παλαίψουμε Πέτρο, ό 
άγώνας έχει ζυμωθεί μέ τή ζωή μας, είναι τό οξυγόνο πού μάς συντηρεί, 
δέ θά πεθάνουμε άπό άσφυξία, δπως θέλουν αύτοί, άπό αύριο θά νοιώσουν 
τήν πυγμή μας. Σ ’ εύχαριστώ, μού έκανε καλό ή επίσκεψή σου...

Ρίχτηκε στό γράψιμο καί τήν άλλη μέρα, στίς 16 Γενάρη, άρχισε τήν 
άντεπίθεση μέ τό άρθρο: Έν μοίρφ καρός, ξεσκεπάζοντας τά έλατήρια 
όσων θορυβούσαν, μέ μοναδικό σκοπό νά δημιουργήσουν έντυπώσεις γύ
ρω άπό τό άτομό τους, γιαυτό κατέκριναν τούς θεσμούς καί τά έργα τής
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Γενικής Διοίκησης, τήν κατάργηση τής όποιας ζητούσαν. Τόσο κοντόφθαλ
μοι είστε, τούς έλεγε, που δέν βλέπετε τί σχεδιάζεται στό υπουργείο ’Εσω
τερικών μέ τή νέα διοικητική διαίρεση πού θά έφαρμοστεϊ στήν ’Ηπειρο; 
Τά μέτρα αύτά θά θέσωσιν «έν μοίρρ καρός» —σέ έσχατη δηλαδή εξουθέ
νωση— τόν τόπο μας, θά καταργήσουν τή Γενική Διοίκηση, μέ τίς τόσες 
άποκεντρωμένες άρμοδιότητες, καί θά τήν άντικαταστήσουν μέ Νομαρχία, 
θά σάς κάνουν τό χατήρι ν ’ αποσύρουν δλους τούς άπεσπασμένους άπό 
τήν Παλαιά 'Ελλάδα ύπάλλήλους, θ’ άπογυμνώσουν δηλαδή τόν τόπο άπό 
έμπειρο ύπαλληλικό προσωπικό, άπό τούς Ήπειρώτες θά κρατήσουν μό
νον δσους έχουν έξάμηνη ύπηρεσία, άφού πρώτα δώσουν εξετάσεις σ’ 
έπιτροπές τοϋ ύπουργείου, στήν τσέπη τους αύτοί πού θά συγκροτήσουν 
τίς έπιτροπές έχουν κι δλας τούς διορισμούς τών άντικαταστατών τους, 
«έν μοίρα καρός»... θά καταντήσει ή Ή πειρός μας...

Τήν άλλη μέρα ή πόλη γιόρταζε τή μνήμη τοϋ πολιούχου άγιου της, 
τοΰ άη Γιώργη τοΰ νεομάρτυρα. Είχε άνακοινωθεΐ ήδη άπό τή Μητρόπολη 
τό πρόγραμμα, πάνδημος εσπερινός, άγρυπνία καί μετά τή θεία λειτουργία 
άρχιερατικός άγιασμός καί δεξίωση τοϋ κόσμου άπό τήν οικογένεια τοΰ 
νεομάρτυρα. Ζοϋσαν άκόμα οί άπόγονοι τοΰ άγίου κι ήταν άγαπητοί άπ’ 
δλους τούς Γιαννιώτες. Θέλοντας νά ύπογραμμίσει τή σπουδαιότητα τής 
θυσίας του γιά τή Χριστιανοσύνη καί τό "Εθνος, ό Χατζής δημοσίευσε 
κύριο άρθρο, στό όποιο τόνιζε ότι ή έορτή τοϋ Νεομάρτυρα Γεωργίου 
καί ή άλλη τοϋ άγίου Κοσμά πρέπει νά λάβουν πλέον έναν πανηπειρωτικόν 
χαρακτήρα καί μίαν αϊγλην ώς έκείνην, τήν όποιαν έδωκεν ή Κερκυραϊκή 
εύσέβεια εις τόν σεπτόν πολιούχον της άγιον Σπυρίδωνα... Οί προβλέψεις 
του έπαληθεύτηκαν. Ό  νεομάρτυρας Γεώργιος γιορτάζεται παντοΰ άπ’ 
δλους τούς Ήπειρώτες, όπου κι άν βρίσκονται, στήν Ελλάδα ή τό εξω
τερικό, οί περισσότεροι ’Ηπειρωτικοί σύλλογοι, πριν τή συρρίκνωση τοΰ 
έλληνισμοϋ, έφεραν τό όνομά του· ή σημασία τοΰ μαρτυρίου τοΰ άγίου 
Κοσμά άρχισε κι αύτή νά συνειδητοποιείται άπό τούς Πανηπειρώτες, ή 
άνέγερση τοΰ μεγαλοπρεποϋς ναοΰ του στήν Κόνιτσα, άπό τό μητροπολίτη 
Σεβαστιανό, συνέβαλε άποφασιστικά γιαυτό, πρέπει νά τιμοϋνται, όπως 
τούς άξίζει, ό Γεώργιος κι ό Κοσμάς, άπόχτησαν μέ τό μαρτύριό τους 
τήν Ηπειρωτική ιθαγένεια, κι άς ήταν ξένοι κι οί δυό τους.

y  ήν Κυριακή, στίς 20 τοΰ Γενάρη, σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία τοΰ Πέτρου, 
έγιναν στό Άρχιμανδρειό τά βαφτίσια τοΰ έγγονοΰ του. Είχε άπό και

ρό έκφράσει τήν έπιθυμία νά τελέσει τό μυστήριο ό Γερβάσιος, ή άρρώ- 
στεια δέν τοϋ τό έπέτρεψε, έστειλε στή θέση του τόν Πανάρετο. Κουμπάρος 
ήταν ό γυιός τοϋ Μιχαήλ Γεωργίου πού τόν είχε στεφανώσει, είχε ζητήσει 
νά βαφτίσει τό παιδί- ή Μαρία, ή χήρα τοΰ Αγγέλου Φορέστη, πριν σκο
τωθεί, δέν ήταν σέ θέση νάρθει στά Γιάννινα, πενθοΰσε άκόμα τό θάνατο 
τοϋ άντρα της, έδωσε τήν άδεια. Καί τό όνομα αύτοϋ; ρώτησε ό Πανάρετος
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τόν άνάδοχο, Πέτρος, φώναξε αύτός, άντήχησε ή μεγάλη εκκλησία άπό 
τήν έπανάληψη τού όνόματος, δλοι δσοι είχαν συγκεντρωθεί, προσκαλε- 
σμένοι τοΰ Πέτρου καί τοΰ Δημήτρη, γεμάτη ή εκκλησία, μόνο ό κύρ Γιώρ
γης ό Χατζής έλειπε, έστειλε άπό τήν προηγούμενη μέρα τίς εύχές του, 
δέν θέλω νά κουβεντιάσω μέ τόν Πανάρετο, τοΰ μήνυσε, άν ήταν ό ίδιος 
ό Γερβάσιος θά έρχόμουν, δέ μπορώ νά πώ έκεΐνα πού θέλω, μέσω εκ
προσώπου, νάναι τυχερός ό έγγονος, δλοι, λοιπόν, ήξεραν τό δνομα πού 
θά χάριζε ό κουμπάρος στό παιδί, κι δμως έκαναν πώς τό ακόυαν γιά 
πρώτη φορά- νά ζήσει, νά ζήσει, ύψώθηκαν φωνές άπό παντού, ό Πέτρος 
καμάρωνε δίπλα στό γυιό του, ό μικρός Πετράκης άναδευόταν στά σεν
τόνια πού ήταν τυλιγμένος, ό Δημήτρης καί ή Κατερίνα δέν έβρισκαν 
τρόπους νά έκφράσουν τή χαρά τους, σεμνή, συγκρατημένη, δίπλα στόν 
άντρα της ή Λευκή, βίωνε τό εύτυχές γεγονός, μέ τό δικό της τρόπο, ήταν 
Ζαγορίσια άρχόντισσα, τόδειχνε σέ κάθε της έκδήλωση.

Μετά τό τέλος τοΰ μυστηρίου ό Πανάρετος, οί συγγενείς καί οί στενοί 
φίλοι πήγαν στό σπίτι τοΰ Πέτρου, είχε στηθεί έκεΐ μεγάλο τραπέζι, δλα 
τά δωμάτια τοΰ πρώτου όρόφου ενοποιήθηκαν. Εύχές νά ζήσει ό νεοφώ
τιστος, νά τιμήσει τό δνομα τοϋ παπποϋ του άκούονταν άπ’ δλα τά δω
μάτια, ό Πανάρετος έπλεξε στίς εύχές του ένα μικρό λογίδριο, στηριγμένο 
στά έκκλησιαστικά κείμενα, συχνά ό Πέτρος πίεζε τόν εαυτό του νά μήν 
έξωτερικεύει τή συγκίνηση πού ένοιωθε, τά δάκρυα μόλις συγκρατοΰνταν 
στήν άκρη τών βλεφάρων του, ήταν εύτυχισμένος. "Οταν έφυγαν δλοι, 
άγκάλιασε σφιχτά καί φίλησε τό Δημήτρη καί τήν Κατερίνα, σάς ευχαριστώ 
παιδιά μου, είπε, φίλησε καί τ’ άλλα παιδιά, θέλω νά ξεκουραστώ Λευκή, 
είπε στή γυναίκα του, αύτή άνησύχησε, ήξερε πώς οί μεγάλες χαρές, δπως 
καί οί μεγάλες λύπες σκοτώνουν, είσαι καλά Πέτρο; ρώτησε άνήσυχη, νά 
πώ στό Δημήτρη νά σέ δεϊ; — 'Οχι Λευκή, δέν χρειάζομαι γιατρό αύτή τή 
στιγμή, έσένα θέλω μόνο, νά μοιραστούμε τή μεγάλη εύτυχία πού μάς χά
ρισε ό Θεός. Ή  καρδιά μου ξεχειλίζει, κάπου θέλω νά κενώσω τό περίσ
σευμά της, άρχίζω νά φοβάμαι, τί νά κλώθει γιά μάς τάχα ή κακιά μοίρα, 
άναρωτήθηκε ό Πέτρος ύστερα άπό σιωπή. — Τίποτα άντρα μου, ξάπλωσε 
νά ηρεμήσεις, ή κακιά μοίρα δέ μπορεί νά μάς κάνει κακό, μάς φυλάει 
άπό σήμερα ό καλός άγγελος, ό Πετράκης, ό έγγονός σου, μή βλασφημάς 
γιά τά καλά τοϋ Θεοϋ, τό έλεός Του θά μάς σώζει άπό κάθε κακό. Τά 
μάτια τού Πέτρου έκλεισαν, ήταν καί δεύτερος καλός άγγελος πού τοΰ 
παραστεκόταν, ή Λευκή...

Στά Γιάννινα πάντοτε βρέχει πολύ, τό ιτρώτο δμως είκοσαήμερο τοΰ Γενάρη είχαν 
άνοίξει τά ουράνια και δέν έλεγαν νά κλείσουν. Κατακλυσμός. Τά νερά είχαν μετα
τρέψει σέ άπέραντες λίμνες δλες τίς πεδιάδες τής ’Ηπείρου, άπό τήν Κορυτσάν ώς 
τήν Πρέβεζαν καί άπό τήν 'Αρταν ώς τό Τεπελένι, οί κυριότερες όδικές άρτηρίες 
έγιναν άδιάβατες, τά νερά είχαν διαβρώσει τό κατάστρωμά τους, ένώ οί όγκοι χω
μάτων πού είχαν κατρακυλήσει άπό τίς πλαγιές δημιούργησαν πρόσθετα προβλήματα. 
ΟΙ συγκοινωνίες διακόπηκαν. Πέρα άπό τή Φιλιππιάδα, δλη ή πεδιάδα είχε μετατραπεΐ
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σέ λιμνοθάλασσα, πού άπέκλεισε τούς κατοίκους τών χωριών, κινδύνευαν νά πεινά
σουν. Μέσα στήν πόλη τών Γιαννίνων τά παλιά σπίτια καί οί έτοιμόρροποι τοίχοι 
κατέρρευσαν, γέμισε ή πόλη έρείπια. 'Υπήρχε νόμος περί έτοιμορρόπων κι ό τύπος 
ζητούσε τήν έφαρμογή του. Γιά τόν κατακλυσμό, πού δημιούργησε τρομερές 
καταστροφές σ' δλο τό χώρο τής ένιαίας ’Ηπείρου, τό Βεράτι, ό παράδεισος τής Βο
ρείου 'Ηπείρου, είχε γίνει κόλαση, οί όμογενεΤς έκαναν άπεγνωσμένες έκκλήσεις γιά 
βοήθεια, γιά τόν κατακλυσμό, λοιπόν, ή λαϊκή θυμοσοφία βρήκε τήν έξήγηση. Ό  πα
ρακάτω διάλογος, δπως παρατίθεται σέ χρονογράφημα τής ’Ηπείρου είναι χαρακτη
ριστικός: —Τί λές καί αύ, μωρέ Νικόλα, τ ’ είναι τούτο τό νερό εφέτος; —Ξέρω κι 
έγώ; είπε. θ εϊκ ό  σημάδι! Κανένας δέν θυμάται τούτο τό κακό. —Τί, δηλαδή, είναι; 
— Ά π ό  τόν πόλεμο κύρ Γεωργάκη... Ή  γης εϊναι δλο αίματα τώρα πού πολεμάν καί 
πέφτει νερό νά ξεπλύνει τά αίματα... —Λές; —Δίχως άλλο. Ό  ουρανός δέν μπορεί 
νά βλέπει αίματα... Μέ τίς βροχές οί όμπρελάδες έγιναν περιζήτητοι, δέν ήταν δά 
καί πολλοί. Τό κακό μ’ αυτούς ήταν πώς συμπεριφέρονταν άσχημα στούς πελάτες 
τους, πού υποχρεώνονταν νά τούς άνέχονται. Γιά νά πάρεις πίσω τήν όμπρέλα πού 
έδωκες γιά έπιδιόρθωση, έπρεπε νάχεις μέσο. Τό μαρτυρούσε ό Χρ. Χρηστοβασίλης, 
πού άναζητούσε κάποιον νά μεσολαβήσει γιά νά τοΰ έπιστραφεϊ έπιδιορθωμένη ή 
όμπρέλα του. Πολλοί στρατεύσιμοι τών κλάσεων 1888 καί 1889, πού είχαν κληθεί 
πρός κατάταξη, ζητοΰσαν παράταση προθεσμίας πού έληξε στίς 15 τοΰ μήνα. Είχαν 
άποκλειστεΐ στά χωριά τους καί δέ μποροΰσαν νά παρουσιαστούν. Γενικά οί κατα
στροφές άπό τις βροχές ήταν τόσο μεγάλες πού άποδιοργάνωσαν έντελώς τή ζωή 
τής 'Ηπείρου. Πέρασαν πολλές μέρες ώς δτου άποκατασταθοΰν οί συγκοινωνίες καί 
ξαναβρεΐ ή ζωή τό ρυθμό της.

Τίς Ιδιες μέρες τοϋ Γενάρη κάποιοι γονείς, στηριζόμενοι στά δσα έπί τουρκοκρα
τίας ΐσχυαν γιά τήν έκπαίδευση, ζήτησαν νά παρακολουθήσουν τή διδασκαλία 
όρισμένων καθηγητών τής Ζωσιμαίας σχολής, δπου φοιτούσαν τά παιδιά τους, γιά 
νά διαπιστώσουν τήν καλή ή κακή διδασκαλία τών καθηγητών καί τήν πρόοδο τών 
παιδιών τους. ’Αναχρονιστική συνήθεια, σημείωνε όργισμένος ό Χατζής. Μόνο στά 
Ιδιωτικά σχολεία γίνεται αύτό σήμερα, οί Ιδιοκτήτες τους φοβούνται μήπως πάρουν 
οί γονείς τά παιδιά τους άπό τό σχολείο καί υποχωρούν. Αύτή ή συνήθεια, γιά τά 
δημόσια σχολεία έπρεπε νά κοπεί. Τά σχολεία αύτά σήμερον έχουν ένα γόητρον, τό 
όποιον τηρούν ϋψηλά οι διευθυνταί καί δέν πρέπει τού λο ιπ ού νά έπιτρέιρουν τήν 
παρακολούθησιν τών μαθημάτων.

Στήν κατεχόμενη άπό τόν έλληνικό στρατό Βόρειο Ή πειρο άποφασίστηκε ή στρα- 
τολόγηση 4 κλάσεων (περιφέρειες Χιμάρας, 'Αγίων Σαράντα, ’Αργυροκάστρου, Λε- 
σκοβικίου, Τεπελενίου, Κορυτσάς καί Μοσχοπόλεως), καλοσήμαδη ένέργεια γιά τήν 
τύχη τής περιοχής, είπαν πολλοί. "Ομως οί κατάλογοι τών στρατευσίμων, δχι μόνο 
στή Βόρειο, άλλά καί σ’ όλόκληρη τήν Ή πειρο, είχαν συνταχτεί κατά τρόπο πολύ 
πρόχειρο (δές τόν α' τόμο τοΰ έργου). Νέοι 36 χρονών γράφτηκαν στά μητρώα γιά 
26, άλλοι 30 χρονών γράφτηκαν γιά 21. Δημιουργήθηκε μεγάλη άναστάτωση καί οί 
αΐτήσεις γιά διόρθωση ηλικίας ήταν πολλές. Τέτοια λάθη είχαν κάμει οί γραφιάδες, 
πού ένα γέροντα 85 χρονών τόν πέρασαν γιά 25 κι έτρεχε δ δυστυχής μέ άναφορές 
νά διορθώσει τήν ηλικία του.

Γιά τόν άπολογισμό τοΰ έργου τοΰ δημοτικού νοσοκομείου, πού δημοσιεύτηκε 
στόν τύπο, άκούστηκαν καλά λόγια άπό τούς Γιαννιώτες. Μέ τή συμπλήρωση τών 
έλλείψεων πού ύπήρχαν οί προοπτικές γιά περισσότερο άποδοτική λειτουργία του, 
κρίνονταν ευνοϊκές. Σύμφωνα μέ τήν έκθεση πεπραγμένων, στά λίγα κρεβάτια πού 
διέθετε τό νοσοκομείο νοσηλεύτηκαν τό 1914, συνολικά, 343 άσθενείς, μέ τήν έξής
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κατανομή: στό χειρουργικό 160, στό γυναικολογικό 83, στό παθολογικό 100. Πέθαναν 
8 στό χειρουργικό καί 7 στό παθολογικό· πάντες οί λοιποί έξήλθον ίαθέντες. Στό 
γυναικολογικό τμήμα νοσηλεύονταν γυναίκες πού επαοχαν μόνον άπό άφροδίσια νο 
σήματα- άπό τίς 83 γυναίκες πού είχαν είσαχθεί 63 ήταν άρρωστες άπό βλενόρροια 
καί 20 άπό σύφιλη, μεγάλος σχετικά άριθμός γιά τά μικρά Γιάννινα. Τό νοσοκομείο 
είχε δώσει βοήθεια χειρουργική καί ιατρική καί σέ πολλούς εξωτερικούς άρρωστους, 
προπαντός σέ πρόσφυγες άπό τή Β. Ή πειρο.

Ή  Ίδρυση στήν πόλη ένός Πνευματικού Κέντρου, δπως θά λέγαμε σήμερα, ήταν 
τό μεγάλο μεράκι τοΰ Χατζή. Λογοτέχνης αύτός, προπαντός ποιητής, μέ τήν 
εύαισθησία πού διαπότιζε τό νοΰ καί τήν καρδιά του, κι άς έγραφε πύρινα άρθρα 
έναντίον τών έχθρών τής χώρας καί τών άντιπάλων του, έκείνους πού σιχαινόταν 
περισσότερο κι ήταν άμείλικτος στήν κριτική του, ήταν οί άρνητές τοΰ άγώνα έναντίον 
τών Τούρκων καί τών συνεργατών τους, ό Χατζής λοιπόν, έγραφε καί ξανάγραφε 
γιά τήν άνάγκη τής ίδρυσης ένός φιλολογικού σωματείου καί τής άπόκτησης μιας 
πνευματικής στέγης, πού πολλά θά πρόσφερε στήν πόλη. Στίς άρχές τοϋ τρίτου δε
καήμερου τοϋ Γενάρη έθιξε πάλι τό θέμα σ’ ένα έκτενές σχόλιό του: Είχαμε γράψει 
καί άλλοτε... δτι ή πόλις  μας, η άλλοτε δράσασα είς τά γράμματα, έπρεπε σήμερον, 
άφοϋ είναι καί έλευθέρα πλέον, νά δημιουργήσω κάτι ύπέρ τής καλλιέργειας αυτών. 
Έ ν  έκ τών κυριωτέρων μέσων πρός τοϋτο είναι ή δημιουργία ένός φ ιλολογικού σω
ματείου μετά βιβλιοθήκης, εις τό όποιον νά συναθροίζεται δ,τι καλόν έχομεν νά 
έπιδείξωμεν καί εις γράμματα καί εις τέχνην. Πλησίον τοϋ καλοϋ αύτοϋ θά συσπει- 
ρωθή βαθμηδόν κατόπιν ή νεολαία, ή όποια θά άντληση τήν μόρφωσίν της καί έκ 
ταύτης θά έξέλθουν οί νεώτεροι λόγιο ι μας. Ά λλά δέν είναι αύτό μόνον, τό όποιον  
ήμπορεϊ νά κατορθώσει ένα τοιοϋτον σωματεϊον. Περί τό σωματεϊον αύτό θά συνα- 
χθοϋν καί όσοι έχουν τάλαντον μουσικόν καί ζωγραφικόν. Κ αί οϋτω είς τάς δύο 
αύτάς τέχνας σφικτοδεμένεας οΰσας μετά τής φιλολογίας, θά άποκτήση ή πόλις μας 
άντιπροσώπους... είς τήν πανελλήνιον τέχνην καί άκόμη είς τήν παγκόσμιον, π ρ ο ϊ
όντος τοϋ χρόνου. Τό κατόρθωμα εϊναι δύσκολον, άρκεϊ νά ύπάρχχι θέλησις. Ό  
ποιητής όραματιζόταν καί προέκτεινε τή σκέψη του στό μέλλον. Βέβαια πέρασαν δε
κάδες χρόνια γιά ν ’ αποκτήσουν τά Γιάννινα πνευματικά κέντρα, άκόμα καί Πανε
πιστήμιο. "Ομως ή κτιριακή υποδομή, απαραίτητη προϋπόθεση γιά τή δημιουργία τής 
κατάλληλης άτμόσφαιρας καί τής παροχής τών μέσων γιά πνευματική καλλιέργεια, 
φοβούμαι πώς δέν έχει ανάλογη άνταπόκριση στόν κόσμο τής νεολαίας κυρίως, σ’ 
αύτό τό φυτώριο, άπό τό όποίο ήλπιζε ό Χατζής νά ξεπηδήσουν, ν ’ άνθίσουν καί νά 
καρπίσουν τά νέα βλαστάρια τοϋ πνεύματος καί τής τέχνης, γιά νά συνεχίσουν καί 
νά πλουτίσουν τή λόγια παράδοση τοΰ τόπου μας. Ή έπισήμανση τών αιτίων άποτελεΐ 
άντικείμενο άλλης μελέτης.

¥ ¥  κατάργηση τών Γενικών Διοικήσεων στήν Ή πειρο καί τά νησιά τοΰ 
Αιγαίου είχε άποφασιστεΐ άπό τό Σεπτέμβριο, ή εφαρμογή τής 

άπόφασης θάρχιζε άπό τό Φεβρουάριο. Οί ύποστηρικτές τοϋ θεσμοϋ, ποΰ 
τούς εξέφραζε ή Ήπειρος, άντιδροϋσαν έντονα, πίστευαν -κι είχαν δίκιο- 
πώς ή άντικατάσταση τής Γενικής Διοίκησης μέ Νομαρχία θ’ άποτελοΰσε 
πλήγμα γιά τήν περιοχή. Ή  άτυχης Ήπειρος, ήταν ό τίτλος σχετικού 
άρθρου τοϋ Χατζή τίς έπόμενες μέρες. Ά πό τήν άρχαία έποχή, σημείωνε, 
ή Ή πειρος ήταν ή άτυχέστερη χώρα τοϋ Έλληνισμοϋ. Τεκμηρίωνε τήν 
άποψή του μ’ έκτενή άναδρομή στήν ιστορία γιά νά έπισημάνει πώς καί
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μετά τήν άπελευθέρωση ή κακή μοίρα τήν καταδίωκε. Παράδειγμα ή κα
τάργηση τής Γ. Διοίκησης, θεσμοϋ ευεργετικότατου γιά τίς Νέες χώρες, 
τοϋ όποιου ή άπομονωμένη Ή πειρος είχε μεγάλη άνάγκη, γιατί ή άνώτατη 
άρχή, δπως ήταν ό γενικός διοικητής, μποροϋσε νά μελετήσει άπό κοντά 
τά προβλήματα τής ’Ηπείρου καί νά δώσει λύσεις. Στό παρελθόν μωροί 
τινές είχαν έκστρατεύσει έναντίον τοΰ θεσμοϋ, γιατί δέ μπορούσαν νά 
έχουν τό γενικό διοικητή (ύπονοεΐ τόν Άγγελο Φορέστη) όργανό τους, ή 
κυβέρνηση δμως δέν έπρεπε νά τούς άκούσει καί νά καταργήσει ένα τόσο 
χρήσιμο θεσμό, άπόδειξη πώς τόν διατηρούσε στή Μακεδονία καί τήν 
Κρήτη. Καταργήθηκε προσωρινά ό θεσμός, κατανοήθηκε δμως τό λάθος 
κι άργότερα έπαναλειτούργησε γιά πολλά χρόνια, άκόμα καί μετά τό δεύ
τερο παγκόσμιο πόλεμο.

Ό  Γερβάσιος βρισκόταν στήν άνάρρωση καί —παράδοξο— μέ θερμά 
λόγια δημοσίευε τήν είδηση ή 'Ηπειρος. Ευχαρίστως πληροφορούμεθα δτι 
άπό τινων ημερών ηρξατο βελτιουμένη ή ύγεία τήςΑ.Σ. τοϋ Μητροπολίτου 
μας (18-1-1915). —Ξέφυγε κι αύτή τή φορά τόν κίνδυνο, μουρμούρισε ό 
Πέτρος, δταν διάβασε τήν είδηση. "Ως πότε δμως; θά  πάω νά τόν δώ 
πριν άπό τή γιορτή τών Τριών 'Ιεραρχών, άς σταθεί πρώτα καλά στά 
πόδια του, είπε στή Λευκή. Θά τόν έβλεπε, άλλά πέρα άπό τίς εύχές γιά 
περαστικά τί θά συζητούσαν; Δυό ήταν τά μεγάλα προβλήματα τών ημε
ρών; ή άναταραχή τοΰ άγωνιστικοΰ κόσμου άπό τή συνεχιζόμενη έναντίον 
του πολεμική καί οί βουλευτικές έκλογές: πολλές φορές είχαν άναγγελθεϊ, 
χωρίς νά πραγματοποιούνται, τό Γενάρη δμως είχε δημιουργηθεϊ ή πε
ποίθηση δτι δέ θ’ άργοΰσαν.

Ό  Γερβάσιος είχε σηκωθεί άπό τό κρεβάτι, δύσκολα δμως κατέβαινε 
άπ’ αύτό γιά νά περπατήσει. Ή ταν χλωμός, βαθειές χαρακιές αύλάκωναν 
τό πρόσωπό του, ξεχώριζαν έντονες στή χαλαρή σάρκα, ή καταβολή δυ
νάμεων δέν προερχόταν μόνο άπό τή βαρειά γρίππη πού είχε περάσει, 
τή μεγαλύτερη εύθύνη είχε ή άρρώστεια τοΰ σηκωτιοΰ, θά τόν τυραννοΰσε 
γιά πολύ άκόμα, δέν καταβαλλόταν εύκολα ένας δυνατός όργανισμός, 
δπως τού Γερβάσιου, πριν άρρωστήσει ήταν εύσωμος, δυνατός, τό έδειχνε 
ή δλη του έμφάνιση. Ό  Πέτρος τοΰ φίλησε τό χέρι, ό Γερβάσιος τόν άγκά- 
λιασε, γιατί δέν ήρθες νωρίτερα; παραπονέθηκε, ήθελα κάποιον νά κου
βεντιάσω καί δέν έβρισκα. Ό  Πέτρος κολακεύτηκε, άλλά κι άπόρεσε. Τό
σοι άνθρωποι άποτελοΰσαν τήν αύλή τοΰ Γερβασίου, δέν ύπήρχε κανένας 
γιά ν’ άνοίξει τήν καρδιά του, νά κερδίσει τήν έμπιστοσύνη του, έπρεπε 
νά πάει αύτός γιά νά πει ό Γερβάσιος έλεύθερα τή γνώμη του; —Κατα
λαβαίνω τί σκέφτεσαι, τόν διέκοψε ό δεσπότης, μήν απορείς, σπανίζουν 
σήμερα οί άνθρωποι πού μπορείς νά στηριχτείς, χωρίς τό κίνδυνο νά σ ’ 
άφήσουν άπροειδοποίητα καί νά πέσεις. Κάθησε τώρα νά μοϋ πεις τά 
δικά σου κι ύστερα θά σοϋ κάνω κι έγώ τήν έξομολόγησή μου. Σώπασαν. 
Έ νας κλητήρας μπήκε στό δωμάτιο νά τούς ρωτήσει άν ήθελαν τίποτε.
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—Γλυκό καί καφέ στόν Πέτρο, γιά μένα ένα ζεστό, είπε ό Γερβάσιος, καί 
νά μή μάς διακόψει κανείς, πρόσθεσε. —Άκου, δεσπότη μου, είδα τόν 
Χατζή πριν άπό μέρες, είναι άγαναχτισμένος, μέ τό δίκιο του, άρχισε ό 
Πέτρος. Ό σοι πολεμοϋν τούς άγωνιστές, δέν έχουν ιερό καί όσιο. Πολλά 
γράφονται στίς έφημερίδες, είναι περισσότερα δμως δσα κυκλοφορούν 
στά καφενεία, τούς δρόμους, σ’ δλα τά Γιάννινα. Πρέπει νά σταματήσει 
αύτός ό διασυρμός, θά βρυκολακιάσουν οί νεκροί, θά κατεβούν άπ’ τίς 
άγχόνες τους οί κρεμασμένοι νά μάς πνίξουν, δέν πάει άλλο, πρέπει ν’ 
άκουστεΐ ό λόγος σας... —Νά μιλήσω έγώ, πώς; τόν διέκοψε ό Γερβάσιος, 
είναι δλα συκοφαντίες, τό ξέρω, νά βγώ στό δεσποτικό καί νά τίς κατα
δικάσω; Θά μέ κατηγορήσουν πώς έμπλέκομαι στίς πολιτικές διαμάχες, 
δυστυχώς δλα αύτά έγιναν συνθήματα κομματικών διενέξεων, θά γίνουν 
χειρότερα τά πράγματα, έτσι πιστεύω... — Ό χι έτσι, δέσποτα, ούτε καί 
μεϊς θέλουμε έτσι, άλλά νά, μπορείς νά συμμαζέψεις πολλά στόματα δικών 
σου, νά μετράνε τά λόγια τους, νά χαμηλώσουν τούς τόνους, νά μήν μπερ
δεύουν τούς άγώνες μέ τίς κομματικές τους επιδιώξεις, στό κάτω-κάτω 
άπό πού άντλούν αύτό τό δικαίωμα, άπό τούς τεμενάδες πού έκαναν 
στούς άγάδες, τό θράσος τους έχει ξεπεράσει τά δρια, άν τούς μιλήσεις 
θά σ’ άκούσουν, έξάλλου έχουν λερωμένη τή φωλιά τους... Έπεσε πάλι 
σιωπή. Ό  Γερβάσιος έδειχνε κουρασμένος, θέλησε νά ξαπλώσει στό κρε
βάτι. —Σέ σύγχυσα, είπε ό Πέτρος, έδειχνε μετανοιωμένος γιά δσα είπε. 
—Ό χι, άπάντησε ό Γερβάσιος, έκανες καλά πού μίλησες, μή φεύγεις, θέλω 
νά συνεχίσουμε τήν κουβέντα.. —Νά φύγω, ξανάπε ό Πέτρος, πρέπει νά 
ξεκουραστείς. Ό  Γερβάσιος τόν κοίταζε χωρίς νά μιλάει, θά τούς τά πώ, 
είπε κάποια στιγμή καί μέ σκληρή γλώσσα μάλιστα, άσεβοϋν άπέναντί 
στήν ιστορία, δέν τιμούν έτσι δσους άγωνίστηκαν κι έδωσαν τή ζωή τους 
γιαυτούς, πιστεύω νά μ ’ άκούσουν... καί νά σωπάσουν... —Μακάρι νά τό 
κάνουν, θάναι καλό γιά δλους... δέν τό πιστεύω δμως, μουρμούρισε ό 
Πέτρος γιά νά μήν τόν άκούσει ό Γερβάσιος. — Τί λένε γιά τίς έκλογές; 
τόν ρώτησε αύτός, άλλάζοντας κουβέντα. —Ό λοι έχουν τή γνώμη πώς 
θά γίνουν, άπάντησε ό Πέτρος, είναι οί πρώτες έλεύθερες έκλογές στήν 
Ή πειρο καί μακάρι νά όδηγήσουν σέ ένότητα καί δχι σέ διαίρεση... —Δέν 
τό πολυπιστεύω, ήταν ή άποψη τοΰ Γερβάσιου, δλα θά έξαρτηθούν άπό 
τίς κορυφές, τόν Βενιζέλο καί τόν Κωνσταντίνο, καί οί δυό τραβάνε τό 
σχοινί, φοβάμαι πώς θά σπάσει, θάταν καταστροφή γιά τήν Ελλάδα αύτό. 
—Καί γιά τήν Ήπειρο..., πρόσθεσε ό Πέτρος, άκόμα ή τύχη της κρέμεται 
άπό μιά κλωστή. Θά μείνουν έκεΐ οί δικοί μας, θά φύγουν, μ ’ αύτή τήν 
άνησυχία κοιμούνται καί ξυπνάνε τ ’ άδέρφια μας στά σύνορα, φοβάμαι 
πώς τή διένεξη βασιλιά καί Βενιζέλου θά τήν πληρώσουν πάλι οί 
Βορειοηπειρώτες, οί ’Ιταλοί άπό τήν Αύλώνα έτοιμοι είναι νά μάς κατα
πιούν, άν μάλιστα συμμαχήσουν μέ τήν Entente, δπως διαδίδεται, ό κίν
δυνος είναι άμεσος... — Ό  Χατζής ποιους θά ύποστηρίξει στίς έκλογές;
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ρώτησε ό Γερβάσιος. —Δέν κουβέντιασα μαζί του, πιστεύω δμως πώς 
ούτε κι ό ίδιος ξέρει άκόμα. Οί Φιλελεύθεροι έχουν ρεύμα, ύποψήφιοι 
προβάλλονται πολλοί, ποιοι θά μπούν στό συνδυασμό τοϋ Βενιζέλου, 
ποιοι σέ άλλους, δέν είναι ξεκαθαρισμένο... —Καλές είναι οί έκλογές, πα
ρατήρησε ό Γερβάσιος, θά βαθύνουν δμως τό χάσμα στήν κοινωνία μας. 
Ά ς  είναι, θά δοϋμε καί θά πράξουμε, μπορείς νά φύγεις τώρα Πέτρο, 
έκλεισαν τά μάτια μου, θέλω νά κοιμηθώ. —Περαστικά καί πάλι, είπε ό 
Πέτρος, νά σέ δοϋμε γρήγορα στό δεσποτικό στή Μητρόπολη, τοϋ φίλησε 
τό χέρι, έκλεισε έλαφρά τήν πόρτα καί βγήκε στό δρόμσ.

Ή  άκρίβεια φούντωνε, μαζί 
μ’ αύτήν οί εξαφανίσεις ειδών 
καί ή αισχροκέρδεια. Πετρέλαιο 
δέν ύπήρχε πιά στήν άγορά, τό
σο άναγκαϊο τήν έποχή έκείνη, 
καί οί καρβουνιάρηδες γιά ν ’ 
αύξήσουν τό βάρος τοΰ έμπο- 
ρεύματος, έρριχναν στά κάρ
βουνα άφθονο νερό, έτσι ή μιά 
όκά γινόταν μιάμιση. Τό κυνήγι 
τής είδησης, άνάμεσα στίς δυό 
συναγωνιζόμενες έφημερίδες, 
τήν Ή πειρο  καί τή Σημαία όδη- 
γοϋσε σέ έντυπωσιακά ρεπορ
τάζ. Στή Σημαία δημοσιεύτηκε 
πώς μεταξύ τοΰ γραμματέα τής 
νομαρχίας Θεοδώρου Θεοδωρί- 

δη, δικηγόρου, υπηρέτησε καί διοικητικός έπίτροπος στήν Παραμυθιά, ένας καλότατος 
άνθρωπος —είχαμε γίνει στενοί φίλοι, άπό τήν έποχή πού είχε έκλεγεϊ δήμαρχος στά 
Γιάννινα— , στό γραφείο του, λοιπόν, έγινε σοβαρό έπεισόδιο μέ τό δικηγόρο Ά να- 
γνωστόπουλο, μέ ύπαιτιότητα τοΰ Θεοδωρίδη. Γέλασε ό θεοδωρίδης, δταν τό διάβασε, 
καί χωρίς καμιά πικρία μήνυσε στούς συντάκτες: «δχι βρέ παιδιά, τίποτα δέν έγινε, 
ήρθε στό γραφείο μου, μετά τό τέλος τοϋ ώραρίου, ό φίλος καί συμμαθητής μου δι
κηγόρος, είχε κάποιο ζήτημα, τό κουβεντιάσαμε, αύτό ήταν, τίποτε περισσότερο».- 
Στήν Ή πειρο, ένας αύτόπτης μάρτυρας περιέγραφε τήν κατάληψη τής Αύλώνας άπό 
τούς ’Ιταλούς, ήταν μιά έπιχείρηση προετοιμασμένη άπό καιρό. Στήν Κόνιτσα πλή- 
θαιναν οί έφημερίδες, κοντά στόν Αώο  καί τήν Κόνιτσα  έκδόθηκε κι ό Κατής, 
σατιρική έφημερίδα.- Τό χιόνι πού είχε σκεπάσει τό Γενάρη τά γύρω βουνά καί τό 
Μιτσικέλι, στίς άρχές τοϋ τρίτου δεκαήμερου έκανε τήν έπίσκεψή του καί στά Γιάν
νινα. Τό κρύο ήταν δυνατό καί σέ λίγες μέρες πάγωσε καί ή λίμνη, όχι όλόκληρη, 
μόνο τά νερά πού άγγιζαν τήν παραλία, πενήντα μέτρα πρός τό κέντρο. Σέ χρονο
γράφημά του μέ τίτλο τά Νέα δαιμόνια  ό Χατζής, νοσταλγός κι ό Ιδιος, σέ πολλά, 
τοΰ παρελθόντος, πρότρεπε τούς Γιαννιώτες νά στρέψουν τήν προσοχή τους στό ξάφ
νιασμα πού δείχνουν τά παλιά πράγματα άπέναντι στά νέα πού εισβάλλουν άπό πα
ντού. Κάποια πορτοπούλα μικρή —σημείωνε— έχει μείνει κάποτε κατά λάθος άνοιχτή 
κι Ινα βράδι τρύπωσαν στήν πόλη ένα πλήθος πράγματα πού ό παλιός άέρας δέν  
τά χωνεύει, δέν μπορεί νά τά κρατήσει, στενοχωριέται μ ’ αύτά. Ό  γάιδαρος τοϋ μπο- 
σταντζή άναγκάζεται νά υποχωρήσει μπρός στό άλλόφρον, «τό δαιμονιώδες, τό φρυά-

"Αποψη τής αγοράς τών Ίωαννίνων 
κατά τήν Ιστορούμενη έποχή.
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ζον» αυτοκίνητο κι ό ίδιος ό μποσταντζής τά Εχει χαμένα, δταν άκούει τό ρολόγι 
τής 'Αγίας Αικατερίνης νά χτυπάει δώδεκα μέρα μεσημέρι. «Βράδι είναι;» (έπί τουρ
κοκρατίας δταν ή ώρα χτυπούσε 12 ήταν βράδυ), ρώτησε ενα διαβάτη. «"Οχι, μεση
μέρι», τοϋ άπάντησε ό άλλος. — «Ά λλά τότε πώς γίνεται καί τό ρολόγι βαρεϊ δώδεκα;» 
άπόρεσε πάλι ό μποσταντζής. — «Είναι άλά φράγκα», τοϋ Εξήγησε ό άλλος. Ό  περι
βολάρης ίξυσε τό κεφάλι του, έκαμε Ενα μορφασμό καί μουρμούρισε συνεχίζοντας 
τό δρόμο του. —«Διαβόλοι ντέ κι αύτό τό άλά φράγκα. Έγώ είπα πώ ς νύχτωσε...».

Τό σχέδιο πόλης τών Γιαννίνων είχε έγκριθεϊ καί θ’ δρχιζε ή έφαρμογή του. Γιά 
νά δοϋμε μιά πόλη άληθινή πρέπει τό σχέδιο νά έφαρμοστεϊ μέ αυστηρότητα, έγραφαν 
οί δημοσιογράφοι. Δέν έγινε. Πολλά σχέδια άντικατέστησαν τό πρώτο καί πολλά 
δλλα πήραν τή θέση τών σημερινών. Βασική αίτια είναι ή συνεχής έπέκταση τής 
πόλης.

κατάσταση στά Βαλκάνια ήταν θολή. Ή  Ρουμανία έτοιμαζόταν νά 
μπει στόν πόλεμο, στό πλευρό τής Entente, τήν τελευταία στιγμή δί

σταζε κι άποτραβιόταν. Ή  Βουλγαρία έδειχνε πολύ ύποπτες προθέσεις. 
Άφοϋ πήρε δάνειο άπό τό Βερολίνο, έρωτοτροποϋσε καί μέ τήν Entente, 
άπό τήν όποια ζητοϋσε νά τής δώσουν όλόκληρη τή Μακεδονία, άλλοιώς 
θά τή διεκδικοΰσε μέ τά δπλα, 400.000 στρατό είχε έτοιμο. Επίθεση δμως 
τής Βουλγαρίας έναντίον τής Σερβίας, σήμαινε καί έμπλοκή τής Ελλάδας, 
έξαιτίας τής έλληνοσερβικής συνθήκης ποΰ υποχρέωνε τή χώρα μας νά 
βοηθήσει τή Σερβία, άν δεχόταν επίθεση άπό κράτος βαλκανικό. Κι ένώ 
οί κίνδυνοι άπειλοΰσαν τή χώρα άπό παντοΰ -ή Τουρκία ήταν ήδη 
έμπόλεμη καί οί ’Ιταλοί, άκόμα καί οί Σέρβοι, άπειλοΰσαν νά καταλάβουν 
τό Βεράτι- στήν Αθήνα, κατά τά τέλη τοΰ μήνα, ξέσπασε πολιτική κρίση, 
έξαιτίας μιάς έπιστολής τοΰ επιτελάρχη Β. Δοΰσμανη, πού δημοσιεύτηκε 
σέ άθηναϊκή έφημερίδα, έπικριτική τών άποφάσεων τής κυβέρνησης γιά 
τήν άναδιοργάνωση τοΰ στρατού. 'Ο Βενιζέλος άπειλοΰσε μέ παραίτηση, 
άν δέν άπομακρυνόταν ό Δούσμανης άπό τό ’Επιτελείο, στά Γιάννινα μέ 
συνεχή παραρτήματα ό κόσμος ενημερωνόταν γιά τήν κρίση, σέ κάποιο 
άπ’ αύτά γινόταν λόγος γιά άντικατάσταση τοΰ Βενιζέλου άπό τόν 
Δ. Γούναρη ή τό διοικητή τής ’Εθνικής Τράπεζας I. Εύταξία, τελικά ό 
Δούσμανης παύτηκε προσωρινά καί στή θέση του τοποθετήθηκε ό άντι- 
συνταγματάρχης I. Μεταξάς. Ή  κρίση πέρασε, άλλά δέ θ’ άργοΰσε νά ξε
σπάσει, τή μέρα μάλιστα πού τά Γιάννινα γιόρταζαν τή δεύτερη έπέτειο 
τής άπελευθέρωσής τους· ή Ήπειρος συνιστοΰσε ν’ άρχίσουν άπό τίς άρ
χές Φεβρουαρίου οί προετοιμασίες γιά τόν εορτασμό, έπρεπε νά ξεπεράσει 
κάθε προηγούμενο.

Ή  συγκοινωνία άποκαταστάθηκε, άλλά οί καταστροφές άπό τίς θεομηνίες ήταν 
μεγάλες. Γιά νά έπισκευαστοϋν οί δρόμοι καί νά προεκταθοϋν διατέθηκαν άπό τήν 
κυβέρνηση 500.000 δρχ. γιά τό 1915. Νέο θέμα συζήτησης γιά τοΰς Γιαννιώτες, πέρασε 
καί στίς έφημερίδες, ήταν οί δημοτικοί φόροι, οί όποιοι έβγαιναν σέ πλειστηριασμό. 
'Ορισμένοι υποστήριζαν πώς θά είσέπραττε πολλά ό Δήμος, αν άναλάβαινε ό ίδιος 
τίς είσπράξεις, άλλοι αύτό τόβρισκαν άσΰμφορο. "Ολοι δμως συμφωνούσαν πώς
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έπρεπε νά καταβληθεί προσπάθεια νά είσπράξει περισσότερα ό Δήμος άπό κείνους 
πού νοίκιαζαν τούς φόρους.

Επακόλουθο, ίσως, τών θεομηνιών ήταν καί ή καταστροφή τοΰ χωριού Ζελίστα 
Κουρέντων. Τό έδαφος έπαθε καθίζηση καί τό χωριό βουλίαξε, εύτυχώς ό κόσμος 
γλύτωσε, γιατί ή βοή πού προηγήθηκε κι άλλα ανησυχαστικά σημάδια τούς προειδο
ποίησαν γιά τήν έπερχόμενη καταστροφή, έγκατέλειψαν τό χωριό κι έφυγαν, βρίσκον
ταν δμως στούς πέντε δρόμους καί ζητούσαν προστασία. Ό  Χρ. Χρηστοβασίλης πήγε 
στά Κούρεντα καί περιέγραψε λεπτομερειακά καί μέ γλώσσαν γλαφυράν  τήν κατα
στροφή, σέ συνέχειες στήν ’Ηπειρο.

Οί έπιτροπές έγγραφής τών Ήπειρωτών στά μητρώα άρρένων είχαν κάνει πολλά 
λάθη, μέρα μέ τή μέρα άποκαλύπτονταν. Οί στρατεύσιμοι έκαναν άναφορές καί ζη
τούσαν τή διόρθωση τών ήλικιών τους. Τόσα χοντρά ήταν κάποτε τά λάθη πού προ- 
καλοΰσαν γέλια σ’ δλους, έκτός άπό τούς ένδιαφερόμενους, πού έτρεχαν άπό γραφείο 
σέ γραφείο γιά νά πετύχουν τίς διορθώσεις. Έ να  γέροντα, 85 χρονών, δπως 
άναφέρθηκε, τόν έγραψαν 25, κι ένός άλλου, τοΰ Ν. Κολέτα, άπό τή Λαψίστα 67 
χρονών, μέ παιδί 36 χρονών καί έγγόνι 15, άρνοΰνταν νά τοΰ διορθώσουν τίς ήλικίες 
τών παιδιών του- τόν υποχρέωσαν νά στείλει τηλεγράφημα στό υπουργείο στρα
τιωτικών γιά νά διατάξει τά δέοντα. Οί ήλικίες πού είχαν γράψει στά μητρώα ήταν: 
πατέρας (67 χρονών), γεννημένος τό ...1887 (στήν πραγματικότητα τό 1848), γυιός, 
γεννημένος τό 1889 κι ό έγγονός γεννημένος τό 1899. Δηλαδή σέ δώδεκα χρόνια  
ήλικίας ό γέρος είχε άποκτήσει καί παιδί καί έγγόνι...

Στίς 30 Ίανουαρίου ό εκπαιδευτικός κόσμος, δπως πάντα, γιόρτασε τούς Τρεις 
'Ιεράρχες στό Άρχιμανδρειό. Χοροστάτησε ό Πανάρετος, ό Γερβάσιος δέν είχε ση
κωθεί άκόμα. Μετά τό πέρας τής λειτουργίας ο ί μαθηταί (τής Ζωσιμαίας) συντεταγ
μένοι κατά διμοιρίας, μέ στρατιωτικόν βηματισμόν καί αρρενωπόν παράστημα —τό 
όποιον δμως ήδίκει κάπως τό άνομοιόμορφον τής ενδυμασίας καί τών πηλικίων ή 
ποικιλία—■ (έκεΐ ό Χατζής: νά έπιμένει, δπως καί παλιότερα, στό ομοιόμορφον), 
έπέστρεψαν εις τήν Ζωσιμαίαν. Παρετάχθησαν έκεΐ κατά τάξεις είς τήν αίθουσαν 
Τελετών, γιά ν ’ άκούσουν τήν όμιλία τοϋ καθηγητή τών θρησκευτικών Αίμιλιανοϋ 
Γεωργούλη, άργότερα χειροτονήθηκε άρχιμανδρίτης. Μέ τήν εύκαιρία ό Χατζής 
έπανήλθε στό αίτημα νά είσαχθεΐ ή διδασκαλία τοΰ μαθήματος τής νεωτέρας έλληνικής 
φιλολογίας στή Ζωσιμαία σχολή.

Οί γιορτές τής ’Αποκριάς έδωσαν τήν εύκαιρία στούς Γιαννιώτες νά ξεφαντώσουν, 
παρά τήν οίκονομική κρίση πού τούς μάστιζε καί τήν έλλειψη βασικών άγαθών. Τό 
κρασί πάντως καί τό ρακί, καθώς καί οί μεζέδες ήταν άφθονοι, αύτά τούς έφταναν. 
Τά παλιά έθιμα άρχιζαν νά ξεθωριάζουν, μόνο ένας Γιαννιώτης, ό Τέλης Οίκονόμος, 
άναβίωσε στό μαγαζί του τήν Τσικνοπέμπτη κι έκαμε τόν κόσμο νά ευχαριστηθεί, 
γλεντώντας ώς τό πρωί. Οί άποκριές γιορτάστηκαν άπό τήν άνώτερη κοινωνική τάξη 
μέ χοροεσπερίδες στά σπίτια. Πολύ συζητήθηκε ή χοροεσπερίδα τής κυρίας Ελένης 
Μελά, δπου, έκτός τών άλλων, παραβρέθηκε τό ώραϊον φύλλον μέ τάς ώραιοτέρας 
κατατομάς. Χοροί δόθηκαν καί γιά φιλανθρωπικούς σκοπούς, δπως τοΰ Οικονομικού 
Συσσιτίου, στήν αίθουσα τού στρατηγείου —στήν όποία έγινε αισθητή ή παρουσία 
τοΰ δημάρχου Γιαγιά μπεη— τοΰ ’Ορφανοτροφείου κ.ά.- Τή χρονιά αύτή ή λίμνη χά
ρισε στούς Γιαννιώτες έναν άπό τούς πολύτιμους θησαυρούς της: άφθονα, παχιά χέ
λια, περιζήτητο φαγητό καί μεζές. Σήμερα έχουν έξαφανιστεΐ, οί άποξηράνσεις καί 
οί άλλες έπεμβάσεις στή λίμνη κάνουν άδύνατη τήν άναπαραγωγή τους.

Ή  αίσχροκέρδεια όργίαζε, ή νοθεία, δμως, φαίνεται πώς είχε εξαφανιστεί, ύστερα 
άπό τούς συνεχείς ελέγχους τής άστυϊατρικής υπηρεσίας. Τό γάλα, σ’ δλα τά γαλα-
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κτοπωλεία, βρέθηκε τελείως άνόθευτο. Μπράβο στούς γαλακτοπώλες! έγραφε ό τύπος. 
Στίς άρχές Φεβρουαρίου νέος κίνδυνος παρουσιάστηκε στά Γιάννινα, ό τύφος! Τά 
νερά τών πηγαδιών ήταν ή κυριότερη αίτία. Τά κρούσματα ήταν πολλά, γιαυτό καί 
οί συστάσεις στόν κόσμο αυστηρές: νά βράζουν τό νερό, δχι μόνο έκεΐνο πού έπιναν, 
άλλά κι αΰτό πού χρησιμοποιούσαν γιά νά πλένονται.
Ό  πόλεμος συνεχιζόταν μ’ δλους τοΰς κινδύνους, άμεσους καί έμμε

σους, γιά τήν Ελλάδα. Στήν Ήπειρο, όρισμένα άγαθά είχαν εξαφανιστεί, 
άλλα σπάνιζαν, ό μεγαλύτερος κίνδυνος ήταν νά μείνει ό τόπος χωρίς 
ψωμί. Πώς θ’ άμυνθώμεν κατά τής σιτοδείας, τιτλοφορούσε ενα άρθρο 
του ό Χατζής. Πρότρεπε τούς ιδιοκτήτες τσιφλικιών νά έπιδείξουν μεγα
λύτερο ζήλο γιά τελειότερη εκμετάλλευση τών κτημάτων τους καί νά δώ
σουν στούς κολλήγονς δλα τά μέσα γιά νά καλλιεργήσουν μεγαλύτερες 
έκτάσεις. "Ενα καλό άποτέλεσμα τών προσπαθειών τους θά έσωζε τόν 
κόσμο άπό τήν πείνα. Πιό ψηλότερα, τό κατεστραμμένο άπό τίς θεομηνίες 
Βεράτι έστελνε σήματα κινδύνου, άγωνιώντας γιά τήν τύχη του. Οί ’Ιταλοί 
ήταν έτοιμοι νά τό καταλάβουν, οί Σέρβοι έπίσης, ή Ελλάδα γιατί άδρα- 
νοΰσε; ρωτοΰσε ή Ήπειρος. Ζοϋσαν στήν πόλη καί τήν περιοχή πολλές 
χιλιάδες Ελλήνων, ήταν σίγουροι πώς μιά ξένη κατάληψη, θά τούς 
έξόντωνε, ή Ελλάδα έπρεπε νά προλάβει, νά προελάσει πρός τό Βεράτι. 
Ή ταν δυνατόν δμως ν’ άφήσουν οί ’Ιταλοί τέτοιες πρωτοβουλίες στήν 
Ελλάδα; αύτό δέν ήθελε νά τό συζητήσει ό Χατζής. Τό περίεργο είναι 
πώς άκόμα καί οί Τούρκοι τού ’Ελμπασάν, ύποφέροντας τά πάνδεινα άπό 
τούς ληστές καί τούς ’Αλβανούς έπαναστάτες, άπευθύνθηκαν στούς 
στρατιωτικούς ηγήτορες τοΰ ελληνικού στρατού τής περιοχής, παρακα- 
λώντας τους νά καταλάβουν τό ’Ελμπασάν καί τήν περιοχή του.

Παρά τό κρύο πού έπικρατούσε, στίς άρχές τοΰ Φεβρουαρίου οί άνυπόμονες 
άμυγδαλιές πέταξαν δειλά τά πρώτα άνθη τους, μιά νότα αισιοδοξίας μέσα στήν κα
τάθλιψη τών καιρών, ή άνοιξη δέ θ’ άργούσε νάρθει, έτσι έλεγαν τά μηνύματα τής 
φύσης, δμως οί καρδιές τών άνθρώπων έμεναν κλειστές. Τίς μέρες αυτές τά Γιάννινα 
άναστατώθηκαν καί πάλι άπό άσυνήθιστο, γιά τήν έποχή έκείνη, γεγονός: ένας δε
κανέας πεζικού, γιός Γιαννιώτη έμπόρου άπό τό Συρράκο, είκοσι δυό χρονών παλ- 
ληκάρι, αύτοκτόνησε στό σπίτι του. Οί λόγοι δέν έξακριβώθηκαν. Ειπώθηκαν πολλά, 
ή έπικρατέστερη άποψη ήταν πώς ή έρωτική άπογοήτευση τόν όδήγησε στό μοιραίο 
διάβημα. Ό ντα ς φοιτητής στήν ’Εμπορική σχολή Σάμου, είχε έρωτευτεΐ μιά δμορφη 
κοπέλα τού νησιού, ή έπιστροφή του στήν Ή πειρο τόν γέμισε μελαγχολία, δέν άντεξε 
στό χωρισμό, κι άποφάσισε νά φύγει... Τέτοιες αυτοκτονίες σήμερα, μπορεί νά γίνον
ταν τετράστηλα έφημερίδων, σβήνουν δμως γρήγορα, γιατί άλλες τίς διαδέχονται. 
Στά Γιάννινα τού 1915 ήταν τό κύριο γεγονός γιά πολλές μέρες, έβδομάδες 
όλόκληρες, δέν ξεχνιόταν εύκολα ένας τέτοιος θάνατος.

Είχαν περάσει δυό χρόνια άπό τήν άπελευθέρωση κι άκόμα πολύς κόσμος μπερ
δεύονταν μέ τά αργυρά νομίσματα, τούρκικα κι άλλων κρατών, πού είχε άπό τήν 
έποχή τής τουρκοκρατίας καί συναλλασσόταν μ’ αύτά. Πολλοί μαγαζάτορες καί 
έμποροι δέν τά δέχονταν, ήταν δικαιολογημένο, λοιπόν, τό αίτημα πού άπευθυνόταν 
στίς άρχές: περνούν ή δέν περνούν αύτά τά νομίσματα; κι άν ναί, ποιά ήταν ή 
πραγματική άξία τους;
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Ή  θρησκευτική άδελφότητα Θεοτόκος περνούσε κρίσιμες στιγμές. 'Ιδρυτής της 
ήταν 6 γιατρός Στέφανος Σαλαμάγκας, πατέρας τοϋ Δημήτρη, στήν περίοδο της τουρ
κοκρατίας είχε προσφέρει άρκετά στά Γιάννινα, στόν ήθικοθρησκευτικό καί 
πνευματικό τομέα. Μετά τήν άπελευθέρωση δημιουργήθηκαν πολλά έσωτερικά προ
βλήματα, ποϋ τήν όδηγοϋσαν στή διάλυση. Δ έν πρέπει νά κλείσει, τόνιζε ή “Ηπειρος, 
ποϋ πολλές φορές τήν είχε κατακρίνει γιά παρεκτροπές, νά φροντίσουν δλοι ν ’ 
Αναδιοργανωθεί καί ν' άποτελέσει Sva ήθικοθρησκευτικό, άλλά καί φ ιλολογικό σω
ματείο, ίξάλλου άρκετές διαλέξεις είχαν δοθεί στίς αίθουσες της. Ή  άνάγκη τής ύπαρ
ξης ένός τέτοιου σωματείου κρινόταν άναγκαία κι άπό τό γεγονός δτι, άγνωστο γιά 
ποιούς λόγους -Ισως ό πόλεμος, ή φτώχεια, ή έλλειψη τροφίμων, ή αίσχροκέρδεια, 
ό μαυραγοριτισμός- είχε έπεκταθεΐ έπικίνδυνα ή τάση τής εξύβρισης τών θείων, φαί
νεται πώς ή όργή τοΰ κόσμου γιά δσα συν έβαιναν ξεσποϋσε σέ ύβρεις καί βλασφημίες. 
Ή  άστυνομία νόμισε πώς βρήκε τρόπο νά περιορίσει τό κακό καί νά τό εξαφανίσει. 
Τοιχοκόλλησε σ’ δλους τούς δρόμους τών Γιαννίνων διαταγή, μέ τήν όποία 
άπαγορευόταν αυστηρά νά ύβρίζονται τά θεία καί τά πρόσωπα. Ή  άπαγόρευση 
έξύβρισης προσώπων όδηγεΐ στό συμπέρασμα πώς οί Γιαννιώτες δέν έκτονώνονταν 
μέ τό νά βλασφημοΰν μόνο τά θεϊα, ήθελαν νά έκφράσουν τήν άγανάκτησή τους καί 
γιά τά πρόσωπα, τούς ταγούς τής κοινότητας καί τής Πολιτείας. Τούς περνούσαν 
λοιπόν γενεές δεκατέσσερες καί ξεθύμαιναν.

Ή  έπαρχία Φιλιατών πού είχε προσαρτηθεΐ στό νομό Πρέβεζας, μέ κυβερνητική 
άπόφαση ξαναγύρισε στό νομό Ίωαννίνων (ό νομός περιλάμβανε τότε κι όλόκληρο 
τό σημερινό νομό Θεσπρωτίας), πολιτικά καί δικαστικά, πρός μεγίστη Ικανοποίηση 
τοϋ Χρ. Χρηστοβασίλη, πού είχε ένεργήσει γιαυτό. Οί έκλογές πλησίαζαν κι ό Χρη- 
στοβασίλης, πολιτευτής πιά, είχε πολλούς φίλους στούς Φιλιάτες. Πάντως τήν 
υπαγωγή τους στά Γιάννινα ζητούσαν δλοι ot κάτοικοι τής περιοχής.
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κτοπωλεϊα, βρέθηκε τελείως άνόθευτο. Μπράβο στούς γαλακτοπώλες! έγραφε ό τύπος. 
Στίς άρχές Φεβρουάριου νέος κίνδυνος παρουσιάστηκε στά Γιάννινα, δ τύφος! Τά 
νερά τών πηγαδιών ήταν ή κυριότερη αίτία. Τά κρούσματα ήταν πολλά, γιαυτό καί 
οί συστάσεις στόν κόσμο αυστηρές: νά βράζουν τό νερό, δχι μόνο εκείνο πού έπιναν, 
άλλά κι αύτό πού χρησιμοποιούσαν γιά νά πλένονται.
Ό  πόλεμος συνεχιζόταν μ’ όλους τούς κινδύνους, άμεσους καί έμμε

σους, γιά τήν Ελλάδα. Στήν Ήπειρο, όρισμένα άγαθά είχαν εξαφανιστεί, 
άλλα σπάνιζαν, ό μεγαλύτερος κίνδυνος ήταν νά μείνει ό τόπος χωρίς 
ψωμί. Πώς θ’ άμυνθώμεν κατά τής σιτοδείας, τιτλοφορούσε ένα άρθρο 
του ό Χατζής. Πρότρεπε τούς ιδιοκτήτες τσιφλικιών νά έπιδείξουν μεγα
λύτερο ζήλο γιά τελειότερη έκμετάλλευση τών κτημάτων τους καί νά δώ
σουν στούς κολλήγους δλα τά μέσα γιά νά καλλιεργήσουν μεγαλύτερες 
έκτάσεις. "Ενα καλό άποτέλεσμα τών προσπαθειών τους θά έσωζε τόν 
κόσμο άπό τήν πείνα. Πιό ψηλότερα, τό κατεστραμμένο άπό τίς θεομηνίες 
Βεράτι έστελνε σήματα κινδύνου, άγωνιώντας γιά τήν τύχη του. Οί ’Ιταλοί 
ήταν έτοιμοι νά τό καταλάβουν, οί Σέρβοι έπίσης, ή Ελλάδα γιατί άδρα- 
νούσε; ρωτούσε ή ’Ηπειρος. Ζούσαν στήν πόλη καί τήν περιοχή πολλές 
χιλιάδες Ελλήνων, ήταν σίγουροι πώς μιά ξένη κατάληψη, θά τούς 
έξόντωνε, ή Ελλάδα έπρεπε νά προλάβει, νά προελάσει πρός τό Βεράτι. 
Ή ταν δυνατόν δμως ν’ άφήσουν οί ’Ιταλοί τέτοιες πρωτοβουλίες στήν 
Ελλάδα; αύτό δέν ήθελε νά τό συζητήσει ό Χατζής. Τό περίεργο είναι 
πώς άκόμα καί οί Τούρκοι τοϋ ’Ελμπασάν, ύποφέροντας τά πάνδεινα άπό 
τούς ληστές καί τούς ’Αλβανούς έπαναστάτες, άπευθύνθηκαν στούς 
στρατιωτικούς ήγήτορες τοϋ ελληνικού στρατού τής περιοχής, παρακα- 
λώντας τους νά καταλάβουν τό ’Ελμπασάν καί τήν περιοχή του.

Παρά τό κρύο πού έπικρατούσε, στίς άρχές τοϋ Φεβρουαρίου οί άνυπόμονες 
άμυγδαλιές πέταξαν δειλά τά πρώτα άνθη τους, μιά νότα αισιοδοξίας μέσα στήν κα
τάθλιψη τών καιρών, ή άνοιξη δέ θ’ άργούσε νάρθει, έτσι έλεγαν τά μηνύματα τής 
φύσης, δμως οί καρδιές τών άνθρώπων έμεναν κλειστές. Τίς μέρες αύτές τά Γιάννινα 
άναστατώθηκαν καί πάλι άπό άσυνήθιστο, γιά τήν έποχή έκείνη, γεγονός: ένας δε
κανέας πεζικοϋ, γιός Γιαννιώτη έμπόρου άπό τό Συρράκο, είκοσι δυό χρονών παλ- 
ληκάρι, αύτοκτόνησε στό σπίτι του. Οί λόγοι δέν έξακριβώθηκαν. Ειπώθηκαν πολλά, 
ή έπικρατέστερη άποψη ήταν πώς ή έρωτική άπογοήτευση τόν όδήγησε στό μοιραίο 
διάβημα. Ό ντα ς φοιτητής στήν ’Εμπορική σχολή Σάμου, είχε έρωτευτεΐ μιά δμορφη 
κοπέλα τοΰ νησιού, ή έπιστροφή του στήν Ή πειρο τόν γέμισε μελαγχολία, δέν άντεξε 
στό χωρισμό, κι άποφάσισε νά φύγει... Τέτοιες αύτοκτονίες σήμερα, μπορεί νά γίνον
ταν τετράστηλα έφημερίδων, σβήνουν δμως γρήγορα, γιατί άλλες τίς διαδέχονται. 
Στά Γιάννινα τοΰ 1915 ήταν τό κύριο γεγονός γιά πολλές μέρες, εβδομάδες 
όλόκληρες, δέν ξεχνιόταν εύκολα ένας τέτοιος θάνατος.

Είχαν περάσει δυό χρόνια άπό τήν άπελευθέρωση κι άκόμα πολύς κόσμος μπερ
δεύονταν μέ τά άργυρά νομίσματα, τούρκικα κι δλλων κρατών, πού είχε άπό τήν 
έποχή τής τουρκοκρατίας καί συναλλασσόταν μ’ αύτά. Πολλοί μαγαζάτορες καί 
έμποροι δέν τά δέχονταν, ήταν δικαιολογημένο, λοιπόν, τό αίτημα πού άπευθυνόταν 
στίς άρχές: περνούν ή δέν περνούν αύτά τά νομίσματα; κι άν ναί, ποιά ήταν ή 
πραγματική άξία τους;
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Ή  θρησκευτική άδελφότητα Θεοτόκος περνούσε κρίσιμες στιγμές. 'Ιδρυτής της 
ήταν ό γιατρός Στέφανος Σαλαμάγκας, πατέρας τοϋ Δημήτρη, στήν περίοδο τής τουρ
κοκρατίας είχε προσφέρει άρκετά στά Γιάννινα, στόν ήθικοθρησκευτικό καί 
πνευματικό τομέα. Μετά τήν άπελευθέρωση δημιουργήθηκαν πολλά έσωτερικά προ
βλήματα, ποϋ τήν οδηγούσαν στή διάλυση. Δ έν πρέπει νά κλείσει, τόνιζε ή Ή πειρος, 
ποΰ πολλές φορές τήν είχε κατακρίνει γιά παρεκτροπές, νά φροντίσουν δλοι ν' 
άναδιοργανωθεί καί ν ’ άποτελέαει ένα ήθικοθρησκευτικό, άλλά καί φ ιλολογικό σω
ματείο, έξάλλου άρκετές διαλέξεις είχαν δοθεί στίς αίθουσες της. Ή  άνάγκη της ύπαρ
ξης ένός τέτοιου σωματείου κρινόταν άναγκαία κι άπό τό γεγονός δτι, άγνωστο γιά 
ποιους λόγους -Ισως ό πόλεμος, ή φτώχεια, ή έλλειψη τροφίμων, ή αίσχροκέρδεια, 
ό μαυραγοριτισμός- είχε έπεκταθεΐ έπικίνδυνα ή τάση τής έξύβρισης τών θείων, φαί
νεται πώς ή όργή τοϋ κόσμου γιά δσα συν έβαιναν ξεσποΰσε σέ ύβρεις καί βλασφημίες. 
Ή  άστυνομία νόμισε πώς βρήκε τρόπο νά περιορίσει τό κακό καί νά τό έξαφανίσει. 
Τοιχοκόλλησε σ’ δλους τούς δρόμους τών Γιαννίνων διαταγή, μέ τήν όποία 
άπαγορευόταν αυστηρά νά υβρίζονται τά θεϊα καί τά πρόσωπα. Ήάπαγόρευση  
έξύβρισης προσώπων όδηγεϊ στό συμπέρασμα πώς οί Γιαννιώτες δέν έκτονώνονταν 
μέ τό νά βλασφημοΰν μόνο τά θεϊα, ήθελαν νά έκφράσουν τήν άγανάκτησή τους καί 
γιά τά πρόσωπα, τούς ταγούς τής κοινότητας καί τής Πολιτείας. Τούς περνούσαν 
λοιπόν γενεές δεκατέσσερες καί ξεθύμαιναν.

Ή  έπαρχία Φιλιατών πού είχε προσαρτηθεΐ στό νομό Πρέβεζας, μέ κυβερνητική 
άπόφαση ξαναγύρισε στό νομό Ίωαννίνων (ό νομός περιλάμβανε τότε κι όλόκληρο 
τό σημερινό νομό Θεσπρωτίας), πολιτικά καί δικαστικά, πρός μεγίστη Ικανοποίηση 
τοϋ Χρ. Χρηστοβασίλη, ποΰ είχε ένεργήσει γιαυτό. Οί έκλογές πλησίαζαν κι ό Χρη- 
στοβασίλης, πολιτευτής πιά, είχε πολλούς φίλους στούς Φιλιάτες. Πάντως τήν 
ύπαγωγή τους στά Γιάννινα ζητούσαν δλοι οί κάτοικοι τής περιοχής.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1915

Οί εκλογές είχαν μπει πιά γιά καλά στή ζωή τών κατοίκων τής πόλης. 
Συζητήσεις γίνονταν στά σπίτια καί στά καφενεία γιά τούς συνδυασμούς 
πού θά καταρτίζονταν καί τή συμμετοχή υποψηφίων σ’ αύτούς. Γιά τήν 
"Ηπειρο ήταν οί πρώτες έλεύθερες έκλογές κι ήταν φυσικό νά συγκεντρώ
νουν τό ένδιαφέρον τοΰ κόσμου, άλλά καί τά σχόλιά του. Οί ύποψήφιοι 
ήταν πολλοί, γνωστοί οί περισσότεροι σ’ δλους, άγνωστος ήταν ό άριθμός 
τών συνδυασμών. Από τήν Αθήνα έρχονταν μηνύματα πώς στά Γιάννινα 
θά καταρτίζονταν δυό άντίπαλοι συνδυασμοί, ένας βενιζελικός καί δεύ
τερος άντιβενιζελικός, τίποτα δμως δέν ήταν άκόμα βέβαιο. Είναι 
χαρακτηριστικό πώς οί συνδυασμοί όνομάζονταν ήδη άπό τή στάση τών 
υποψήφιων καί τοΰ κόσμου άπέναντι στό Βενιζέλο. Αύτός έδινε τό όνομά 
του καί στούς δυό μέ θέση ή κατάφαση. Στά ψηφοδέλτια, πάντως, ήταν 
σίγουρο πώς θά μετείχαν ύποψήφιοι άπό τήν πόλη καί τήν ύπαιθρο. Ό σοι 
πίστευαν πώς θά πάρουν τό χρίσμα τοΰ ύποψήφιου είχαν άρχίσει κι δλας 
νά όργώνουν τήν ύπαιθρο, νά βγάζουν λόγους καί νά υπόσχονται πολλά, 
χωρίς κανένα πρόγραμμα. Ή ταν φυσικό νά μήν υπάρχουν προγράμματα, 
γιατί ούτε οί έκλογές είχαν προκηρυχτεί, ούτε συνδυασμοί είχαν καταρ
τιστεί. Σωστή ήταν ή παρατήρηση τοΰ Γ. Χατζή πώς οί ύποψήφιοι τής 
’Ηπείρου έπρεπε νά ξέρουν καλά τά προβλήματα τοΰ τόπου καί μέ βάση 
αύτά νά δίνουν υποσχέσεις στόν κόσμο. Οί Νέες Χώρες άντιμετώπιζαν 
μεγάλες δυσχέρειες, πολύ διαφορετικές άπό έκεϊνες τής Παλαιάς Ελλάδας, 
αύτές έπρεπε νά συμπεριλάβουν οί ύποψήφιοι στά προγράμματά τους, 
μαζί μέ τήν ύπόδειξη τών τρόπων έπίλυσής τους. Έπρεπε άκόμα νά συ
νειδητοποιήσουν οί άρχές καί οί ύποψήφιοι, δτι χρειαζόταν μεγάλος 
άγώνας γιά νά μήν παραμεριστεί ή Ήπειρος καί βρεθεί στό περιθώριο 
τοΰ ένδιαφέροντος τής Πολιτείας, τά πρώτα δείγματα ήταν κι δλας φα
νερά. Στά νησιά μέ τό περιορισμένο όδικό δίκτυο, είχαν δοθεί 1.000.000 
δρχ. γιά τό 1915, γιά επισκευή καί έπέκταση τών δρόμων, στήν Ήπειρο, 
μέ τίς τεράστιες άνάγκες της, πού γίνονταν μεγαλύτερες έξαιτίας τοΰ 
άνοιχτού θέματος τής Β. ’Ηπείρου, δόθηκαν μόνο 500.000. Ή  διάκριση 
ήταν έμφανής, ξεκίνησε άπό τότε καί συνεχίζεται ώς τίς μέρες μας.
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Ή  άσφάλεια στήν ύπαιθρο στίς άρχές τοϋ Φεβρουαρίου άρχισε νά δια
σαλεύεται. Ό  λήσταρχος Μέμος, μ’ ένα σύντροφό του, δραπέτευσαν άπό 
τίς φυλακές Φιλιατών, κι έστησαν λημέρι στήν περιοχή τών χωριών Πο- 
γδόριανης, Γκρίμπιανης, Κουκλιών καί Μόσιουρης, καταδυναστεύοντας 
τούς κατοίκους. Ή  μικρή συμμορία άποτέλεσε τή μαγιά τής ληστοκρατείας 
στήν Ήπειρο πού έφθασε στό άποκορύφωμά της τή δεύτερη δεκαετία τοϋ 
20οϋ αί.

Μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου, καί καθώς οί ληστές έμειναν γιά μήνες 
άκαταδίωκτοι, έγιναν έπικίνδυνοι γιά τούς κατοίκους εύρύτερων περιο
χών, μαζί καί κακό παράδειγμα γιά άλλους. Ό  Μέμος ήταν ό πρώτος κι 
ό μόνος ληστής πού είχε έμφανιστεΐ μετά τήν άπελευθέρωση, έπρεπε, λοι
πόν, νά έξοντωθεΐ τό ταχύτερο. Τό κράτος έπικήρυξε αύτόν καί τόν σύν
τροφό του μέ 3.000 δρχ. τόν καθένα, καί ή άστυνομία, συνεπικουρούμενη 
κι άπό τόν τύπο, συνιστοϋσε στούς κατοίκους τής ύπαίθρου νά καταγ- 
γέλουν τήν έμφάνιση τών ληστών καί νά συνεργάζονται μέ τά άπο- 
σπάσματα πού άρχισαν νά τούς καταδιώκουν. Ό  τύπος, όμως, μέ συνεχή 
άρθρογραφία καί σχόλια, έπέσυρε τήν προσοχή τών άρχών καί στόν τρόπο 
μεταχείρισης τών άγροτών, στήν προσπάθειά τους ν’ άνακαλύψουν τά 
κρησφύγετα τών ληστών. ’Άρχισαν νά σημειώνονται ύπερβολές άπό τά 
άστυνομικά όργανα, σέ βάρος άθώων άνθρώπων κι αύτό δημιουργούσε 
δυσφορία καί παράπονα. Ή  κατάσταση θά συνεχιζόταν ώς τήν έποχή τής 
κυβέρνησης Βενιζέλου (1928-1932), δταν έξοντώθηκε ή ληστεία, μιά άπό 
τίς μεγαλύτερες πληγές τής ’Ηπείρου.

Ή  Ζωσιμαία σχολή, παρά τά εισοδήματα άπό κληροδοτήματα καί εισφορές, άντι- 
μετώπιζε οίκονομικές δυσχέρειες, ήταν άκόμα υποχρεωμένη νά πληρώνει τό διδακτικό 
προσωπικό της· γιά ν ’ άνταποκριθεΐ, λοιπόν, στίς άνάγκες της άποφάσισε τήν έπιβολή 
φόρου-διδάκτρων στους μαθητές, ή άντίδραση δμως πού συνάντησε άπό τή γιαννιώ- 
τικη κοινωνία ήταν μεγάλη. ’Εκφραστής αύτής τής άντίδρασης ό τύπος συνιστοϋσε 
στό γυμνασιάρχη νά μήν προχωρήσει στήν έφαρμογή τής τυχόν άπόφασής του, θ’ 
άποτελούσε πρόκληση γιά τό λαό τής πόλης.- Έξαιτίας τής συνεχιζόμενης έπιδημίας 
τύφου, άρχισαν πάλι έντατικοί έλεγχοι γιά νά διαπιστωθεί ή καταλληλότητα τών π ό
σιμων νερών. Σχολαστικοί ήταν οί έλεγχοι στά καφενεία, ξενοδοχεία, έστιατόρια κι 
άλλα κέντρα, γιά διασφάλιση τής υγείας τών πελατών.- Οί δημοτικοί φόροι, γιά τούς 
όποίους πολλά άρθρα καί σχόλια είχαν γραφεί, κατακυρώθηκαν στόν τελευταίο πλει
οδότη άντί 190.000 δρχ., ποσό άρκετά σημαντικό γιά νά άντιμετωπιστούν πολλές 
άνάγκες τής πόλης.- Τα κωμικοτραγικά λάθη πού είχαν γίνει κατά τήν κατάρτιση 
τών μητρώων άρρένων υποχρέωσαν τήν Πολιτεία νά συγκροτήσει επιτροπές γιά τή 
σύνταξη νέων.
Οί πληροφορίες γιά έκλογές, πριν άκόμα προκηρυχτούν έπίσημα, έκτός 

άπό τή δραστηριοποίηση τών ένδιαφερόμενών ύποψήφιων -μερικοί προ
ετοιμάζονταν χωρίς νά έχουν άποφασίσει άκόμα σέ ποιό συνδυασμό θά 
συμμετείχαν- άλλαξαν τήν άτμόσφαιρα πού ώς τότε έπικρατοϋσε καί συνέ
βαλαν στή διαφοροποίηση τών σχέσεων μεταξύ τών κατοίκων, άνάλογα 
μέ τίς κομματικές τους τοποθετήσεις. Στά Γιάννινα, δπως καί σ’ δλη τήν
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Ήπειρο, ό Βενιζέλος, παρά τήν τόσο δυσμενή γιά τήν τύχη τής Βορείου 
Ηπείρου άπόφαση τής κυβέρνησής του, έξακολουθοΰσε νά έχει τήν προ
τίμηση τής μεγάλης πλειοψηφίας τού έκλογικού σώματος. ’Απόρροια 
αύτής τής κατάστασης ήταν ή ύποκίνηση τών φιλοδοξιών πολλών άπό τή 
βενιζελική παράταξη νά συμπεριληφτούν στό ψηφοδέλτιο τοΰ συνδυασμού 
γιά νά έκλεγοΰν βουλευτές. νΕτσι παρουσιάστηκε τό φαινόμενο οί έριδες 
νά είναι περισσότερο έντονες άνάμεσα στούς ύποψήφιους τής ίδιας πα
ράταξης, παρά μέ τούς πολιτικά άντίπαλους.

Στόν έκνευρισμό καί τή φανατική άντιπαράθεση, πού δέν είχε άκόμα 
έκδηλωθεΐ, έμφάνιζε δμως τήν τάση νά όδηγηθεϊ πρός αύτή τήν κατεύ
θυνση, ήρθε μιά πληροφορία νά πυροδοτήσει έντάσεις καί πάθη, πού πιθα
νόν νά όδηγοΰσαν σέ άνεξέλεγκτες καταστάσεις, άν τά πράγματα έξελίσ- 
σονταν διαφορετικά άπ’ δ,τι έγιναν. Έλεγαν πώς είχε γίνει άπόπειρα δο
λοφονίας τοΰ βασιλιά, πού έξουδετερώθηκε. Τελικά τό θέμα συζητιόταν 
γιά τό κωμικό στοιχείο του, άλλά καί γιά τό ένδιαφέρον πού είχε γιά τήν 
Ήπειρο, άφού δλα ξεκίνησαν άπό τά Γιάννινα κι ό φερόμενος ώς δράστης 
ήταν Ήπειρώτης. Τί είχε συμβεΐ λοιπόν; Κάποιος οπλαρχηγός Κουτσός, 
άπό τό ’Αργυρόκαστρο, είχε χάσει τά λογικά του, ίσως έξαιτίας τών 
δοκιμασιών πού είχε ύποφέρει πολεμώντας μέ τίς άλβανικές συμμορίες, 
κι δταν κάποτε κατέβηκε στά Γιάννινα καί κοιμήθηκε στό ξενοδοχείο 
Έρμης, στό ταραγμένο μυαλό του δημιουργήθηκε ή πεποίθηση πώς τό ξε
νοδοχείο αύτό, μαζί μέ άλλα κτήματα, ήταν ιδιοκτησία του. Δέν ήθελε, 
λοιπόν, νά τό έγκαταλείψει, άπαιτώντας νά τοΰ παραδοθεΐ ή περιουσία 
πού τοΰ άνήκε. Διαπιστώθηκε, ύστερα άπό έξετάσεις γιατρών, δτι ήταν 
άνισόρροπος καί παραδόθηκε στήν άστυνομία γιά νά σταλεί στήν Αθήνα 
καί νά έγκλειστεϊ στό Δρομοκαΐτειο. Οί συνοδοί άστυνομικοί, δταν έφτα
σαν στήν ’Αθήνα, θεώρησαν καλό νά τόν άφήσουν έλεύθερο. Αύτός έπειδή 
σχημάτισε τή γνώμη πώς ό βασιλιάς, τοΰ όποιου υπήκοοι ήταν δλοι οί 
"Ελληνες, εύθυνόταν γιά τήν κατακράτηση τών κτημάτων του, στήθηκε 
έξω άπό τό παλάτι ένοπλος, γιά νά χτυπήσει τό βασιλιά σέ κάποια έξοδό 
του. Ή  άσφάλεια τόν άνακάλυψε καί τόν συνέλαβε, δσο νά διαπιστωθεί 
δμως δτι ήταν άνισόρροπος, φήμες κυκλοφόρησαν σ’ δλη τήν Ελλάδα, 
γιά συνωμοσία έναντίον τοϋ βασιλιά. Ή  άναστάτωση τοΰ κόσμου ήταν 
μεγάλη, ιδιαίτερα στήν Ήπειρο. Ό  Γ. Χατζής σχολίασε τό γεγονός μέ τό 
δικό του άμίμητο τρόπο: Ή  φήμη —έγραφε— δέν μπορεί νά γίνει πιστευτή. 
Ήπειρώτης άνισόρροπος μπορεί νά ύπάρχει, άλλ’ Ήπειρώτης, έστω καί 
παράφρων, νά έπιβουλεύεται τό βασιλιά του καί μάλιστα έναν τέτοιο βα
σιλιά, είναι «τών άδυνάτων άδύνατον».

Ή  εύθυμη νότα τής ύπόθεσης, άποτυπωμένη στήν ειδική στήλη τής 
έφημερίδας, έδινε τίς δικές της διαστάσεις. Ό  παράφρων Κουτσός, δπως 
ό γνωστός άρχαΐος πού καθόταν στό λιμάνι τοΰ Πειραιά κι δσα πλοία 
έμπαιναν στό λιμάνι τά θεωροΰσε δικά του, έτσι νόμισε πώς δλα τά σπίτια
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τών Γιαννίνων ήταν περιουσία του. "Οταν είδε νά διαψεύδονται οί ελπίδες 
του νά τά πάρει, σκέφτηκε νά χρησιμοποιήσει άλλα μέσα στήν ’Αθήνα 
πού βρέθηκε έλεύθερος. ’Αποφάσισε νά πάει στό παλάτι, δχι γιά νά δο
λοφονήσει τό βασιλιά, άλλά γιά νά τόν παρακαλέσει νά δώσει διαταγές 
γιά τήν έπιστροφή τών σπιτιών του. Τόσο θαμπώθηκε, δμως, δταν 
άντίκρυσε τό άνάκτορο τής όδοϋ Ήρώδου τοϋ Άτηκοϋ, ποΰ πίστεψε πώς 
κι αύτό ήταν μέρος τής κτηματικής περιουσίας του. Παραφύλαγε, λοιπόν, 
γιά νά πει στό βασιλιά, κατά τήν έξοδό του, νά τοΰ άδειάσει τό σπίτι. 
Δυστυχώς, άντί γιά τό βασιλιά, συνάντησε τό μυστικό άστυνομικό πού 
τόν όδήγησε στό τμήμα καί τελικά στό Δρομοκάΐτειο.

’Έγινε αναφορά σέ ύποψήφιους βουλευτές πού είχαν άρχίσει νά δρα
στηριοποιούνται, χωρίς πρόγραμμα, άλλά καί χωρίς νά έχουν καταλήξει 
μέ ποιά παράταξη θά πολιτεύονταν. Δέν είναι ύπερβολή. Ή  εύθυμο- 
γραφική στήλη τής Ηπείρου τό άποτύπωσε. —Λοιπόν, θά πολιτευθεϊς ώς 
άντιβενιζελικός; ρώτησε κάποιος γνωστό του ύποψήφιο. —Βέβαια —άπάν
τησε αύτός— καί νά μέ χρυσώσει άκόμα ό Βενιζέλος, δέν γίνομαι όπαδός 
του. Ή  πολιτική τοϋ Βενιζέλου μέχρι τώρα ηταν ελεεινή, καταστρεπτική, 
έθνοκτόνος, βλαπτική γιά τόν τόπο. "Υστερα άπό λίγες μέρες ξανασυνα- 
ντήθηκαν οί δύο φίλοι. —Τί βλέπω —λέει ό πρώτος— άλλαξες φρονήματα; 
Τί είναι αύτά πού διαβάζω ή μέ γελοϋν τά μάτια μου; Είπες δσα σέρνει 
ή σκούπα έναντίον τοϋ Βενιζέλου καί τώρα δέθηκες πίσω άπό τό άρμα 
του, σάν πειθήνιο σκυλάκι; —Μά έγώ δέν εϊπα -ψέλλισε ό άλλος- ξέρεις 
τόφερε ή περίσταση... θέλω δηλαδή νά σοϋ πώ πώς ό Βενιζέλος άλλαξε 
πολιτική... κατάλαβες;.. —Κατάλαβα -πήρε τήν απάντηση- δηλαδή ό Βε
νιζέλος δέθηκε στό δικό σου άρμα, σάν πειθήνιο σκυλάκι... Μπράβο...

Τέτοιες άνακολουθίες ήταν συχνές στό χώρο τών ύποψήφιων τής βε- 
νιζελικής παράταξης, δπου παρατηρούνταν μεγάλος συνωστισμός καί οί 
ύποψήφιοι κατέφευγαν σέ μικροεκβιασμούς, ότι δήθεν φεύγουν άπό τήν 
παράταξη καί προσχωρούν στήν άντιβενιζελική, μέ τήν προσδοκία πώς 
οί όμοϊδεάτες τους θά τούς παρακαλούσαν νά μήν άποσκιρτήσουν. Τελικά, 
δπως στή συνέχεια θά έκτεθεϊ, οί βενιζελικοί ύποψήφιοι ήταν τόσοι πολλοί, 
καί οί φιλοδοξίες τόσο μεγάλες, πού όδήγησαν στήν κατάρτιση δυό βενι- 
ζελικών συνδυασμών, άπό τούς όποιους τόν ένα —τί παράδοξα έμφα- 
νίζουν οί πολιτικές συγκυρίες!— ύποστήριξαν οί άντιβενιζελικοί!

Μ!  τήν άτμόσφαιρα πού είχε δημιουργηθεϊ άπό τίς άκήρυχτες έκλογές, 
ό Πέτρος έπηρεάστηκε πολύ. Θεωρούσε τώρα σίγουρη τήν έκλογική 

άναμέτρηση, τό δίλημμα πού τόν βασάνιζε ήταν μέ ποιά παράταξη θά πή
γαινε. Τόν Βενιζέλο τόν έκτιμούσε ώς πολιτικό καί διπλωμάτη, χωρίς τήν 
όξυδέρκειά του, Ισως νά μή μεγάλωνε ή Ελλάδα, τόν είχε λυπήσει δμως 
πολύ ή θέση του άπέναντί στή Β. Ήπειρο, δέν τού συγχωρούσε πώς άν 
ώς διπλωμάτης είχε δίκιο, ώς άνθρωπος έπρεπε νά κρατήσει άλλη στάση,



τουλάχιστο κάποια άνοχή, χύθηκε άδελφικό αίμα έξαιτίας τής άκαμπτης 
πολιτικής του, μπορούσε νά μείνει ούδέτερος, δχι νά έκδηλωθεΐ φανερά 
έχθρός τής Αυτόνομης Πολιτείας, στερώντας την άπό έφόδια πού τά είχε 
άνάγκη. Άπό τήν άλλη τόν τρόμαζε ό έγωϊσμός τού βασιλιά, θεωρούσε 
τό στρατό κτήμα, ιδιοκτησία του, πιστεύοντας πώς μπορεί νά τόν κάνει 
δ,τι θέλει, νά τόν όδηγήσει έκεΐ πού ό Ιδιος πίστευε δτι έπρεπε νά πάει, 
ήταν καί γαμπρός τού Κάιζερ, ή βασίλισσα Σοφία τόν έπηρέαζε. Ό  Βε
νιζέλος έπέμενε γιά έξοδο στόν πόλεμο, στό πλευρό τής Entente, ό Κων
σταντίνος δίσταζε, ώς ένα βαθμό είχε δίκιο, δέν ήταν έτοιμη ή Ελλάδα 
γιά νέες περιπέτειες, δέ μπορούσε δμως νά παραμένει καί συνεχώς ούδέ- 
τερη, οί Τούρκοι πολεμούσαν ήδη καί έξόντωναν τούς όμογενεϊς στή Μ. 
Άσία, οί Βούλγαροι έτοιμάζονταν νά μπουν στόν πόλεμο, γιά νά πάρουν 
πίσω τή Μακεδονία, πώς μπορούσαν νά μένουν ούδέτεροι οί "Ελληνες; 
Οί έφημερίδες έγραφαν γιά τίς μεγάλες μάχες ύστερα άπό τήν άπόβαση 
τών Συμμάχων στά Δαρδανέλια, έπεφταν, έλεγαν, μαζί τους σύντομα καί 
ή Κωνσταντινούπολη, μήπως χάσαμε τήν ευκαιρία, συλλογιζόταν ό Πέ
τρος· άνάμικτα συναισθήματα άντιπάλευαν μέσα του, ποιός είχε δίκιο, μέ 
ποιόν έπρεπε νά πάει, δέ μπορούσε νά βρει άπάντηση. θά πάω στόν κυρ 
Γιώργη αϋριο, κάτι θά ξέρει αύτός, είναι άφοσιωμένος στό βασιλιά, αύτό 
είναι σίγουρο, κάποιο δρόμο δμως μπορεί νά μοϋ άνοίξει.

Βρήκε τόν Χατζή, τήν άλλη μέρα, σκυμμένο στά χαρτιά του. Τόν χαι
ρέτησε, αύτός άπορροφημένος άπό τό κείμενο πού έγραφε, μόλις 
αίσθάνθηκε τήν παρουσία του, κάθησε, τοΰ είπε μόνο, δέν άργώ. Τέλειωνε 
τό άρθρο, δέν τοΰ άρεσε φαίνεται τό τελευταίο μέρος, τό έσκισε καί τό 
ξανάγραψε, έβαλε τήν ύπογραφή του, τώρα είμαι στή διάθεσή σου, είπε 
στόν Πέτρο. Άναψε τσιγάρο, άπό τήν κάφτρα εκείνου πού κάπνιζε, 
ξαπλώθηκε άνετα στήν πολυθρόνα καί περίμενε. Ό  Πέτρος κατάλαβε πώς 
δέν ήταν στά κέφια του, άλλοιώς δέ θά σιωπούσε. Ή ταν πάντα 
πληθωρικός στίς έκδηλώσεις του, αύτός πάντοτε άρχιζε τήν κουβέντα, δέν 
άφηνε τόν άλλο νά μιλήσει. —Κύρ Γιώργη, σκεπτικό σέ βλέπω, άρχισε ό 
Πέτρος. —Είμαι, άπάντησε ό Χατζής, μονολεκτικά χωρίς έξαρση τής 
φωνής, ό τόνος της έδειχνε πεσμένο ηθικό κι άνησυχία. Ή  κουβέντα δέ 
μπορούσε νά συνεχιστεί έτσι. —Μήπως πρέπει νά φύγω, είπε σέ κάποια 
στιγμή ό Πέτρος, έχεις δουλειές τώρα, έρχομαι άλλη φορά. Είχε σηκωθεί 
σχεδόν όρθιος, ό Χατζής τόν κράτησε άπό τό σακκάκι, κάθησε, είπε τώρα 
σέ τόνο έπιτακτικό, σ’ έχω άνάγκη περισσότερο άπ’ δ,τι έσύ έμένα, άν 
δέν κουβεντιάσω θά σκάσω. — Τόσο είναι σοβαρά τά πράγματα κύρ Γιώρ
γη; ρώτησε ό Πέτρος. —Χειρότερα άπ’ δ,τι φαντάζεσαι, πήρε τήν άπάν
τηση, στήν καταστροφή βαδίζουμε. —Τί θά πει αύτό; ρώτησε άνήσυχος 
τώρα κι ό Πέτρος, τί κακό ξέρεις καί δέν τό γράφεις στήν έφημερίδα 
σου; —Αέ μπορεί νά γραφεί άκόμα, άλλά δπου νάναι θά μαθευτεί. Ό  
βασιλιάς κι ό Βενιζέλος δέ μπόρεσαν νά συμφωνήσουν, κι δταν υπάρχει
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διένεξη Στέμματος καί Κυβέρνησης, έκείνη πού παραιτεΐται είναι η Κυ
βέρνηση, όχι ό βασιλιάς. — Τί τούς έκανε νά φτάσουν σ' αύτό τό σημείο; 
άπόρεσε ό Πέτρος. —Τό Θέμα τής έξόδου στόν πόλεμο, ό Βενιζέλος 
ισχυρίζεται πώς είναι εύκαιρία νά συμπαραταχθούμε μέ τήν Entente, π ι
στεύει πώς τά Δαρδανέλια θά πέσουν, ή Κωνσταντινούπολη θά έλευ- 
θερωθεϊ, είναι δυνατό νά μείνουμε έμεϊς έξω άπό τή θριαμβευτική παρέ
λαση πού θά γίνει έκεΐ, νά μήν υψώσουμε τή σημαία μας στούς τρούλλους 
τής Ά γιά  Σόφιάς; —Καί δέν τό θέλει αύτό ό βασιλιάς; —Τό θέλει, άλλά 
δέν είναι σίγουρος άν θά πέσουν τά Δαρδανέλια. Ό  γυναικάδερφός του 
ό Κάιζερ, άπό τήν άλλη, τοϋ μηνάει νά μήν παρασύρεται άπό ένθου- 
σιασμούς, χωρίς άντίκρυσμα. Έχω μιά προαίσθηση πώς τά Δαρδανέλια 
δέ θά πέσουν, πέρασαν τόσες μέρες πολύνεκρων μαχών, χωρίς θετικά 
άποτελέσματα, ό Βενιζέλος θά διαψευστεΐ. — Έ χεις πληροφορίες ποιός 
θά τόν διαδεχτεί, άν παραιτηθεί, ρώτησε ό Πέτρος. —Λένε γιά τόν Γού- 
ναρη, τόν Εύταξία, άλλους, ούτε έγώ ξέρω ποιός είναι ό καλλίτερος, καί 
τί πολιτική θά έφαρμόσει. Τόν Βενιζέλο, έξομολογοϋμαι, δέν τόν συγχωρώ, 
θυσίασε τή Β. 'Ήπειρο, ίσως νά εϊχε δίκιο, δμως τό δίκιο τόχασε μέ τόν 
άπάνθρωπο τρόπο πού χειρίστηκε τό ζήτημα. Θυσιάζω τόν Έλληνα τής 
Β. ’Ηπείρου, γιά νά σώσω τόν Έλληνα τών νησιών τοϋ Αιγαίου, δέ μπορώ 
νά καταλάβω αύτή τή λογική. Παρόλα αύτά ήταν ένα κεφάλαιο αύτός ό 
Κρητίκαρος, μπορούσες νά στηριχτείς στήν πολιτική του όσφρηση, πά
ντοτε μέ ήπιο τρόπο τόν άντιμετώπιζα, μόνο τή στάση του στό Βορειο- 
ηπειρωτικό κατέκρινα. Τί θά κάνουν οί άλλοι πού θάρθουν, άν τελικά 
έρθουν, δέν ξέρω. Σώπασαν, άρκετή ώρα, συλλογίζονταν. —Καί οί έκλο
γές; ρώτησε σιγά ό Πέτρος. —Οί έκλογές, οί έκλογές... μουρμούρισε ό 
Χατζής, τί περιμένεις άπό τίς έκλογές; ύψωσε τή φωνή του. θά γίνουν, 
πρόσθεσε, καί θά τίς κερδίσει ό Βενιζέλος, στήν Ήπειρο τουλάχιστο. 
— Έσύ τό λές αύτό; άπόρεσε ό Πέτρος. —Ναί, γιατί είναι ή άλήθεια. Δέν 
βλέπεις τή βενιζελική πλημμύρα πού κατέκλυσε τήν Ήπειρο; Ξέχασαν 
ποιός τούς έδωσε τήν έλευθερία, ξέχασαν τόν Κωνσταντίνο πού πριν δυό 
χρόνια τόν λάτρευαν, τούς συνεπήρε ό Βενιζέλος μέ τή «Μεγάλη ’Ιδέα» 
του, ούτε κι αύτός ξέρει ώς ποϋ θέλει νά φτάσει τήν Ελλάδα, δλα καλά 
καί άγια, ποιός Έλληνας δέν τό θέλει, μόνο πού ξεχνάει τούς Μεγάλους, 
μάς τάζουν τώρα πολλά, θά μάς γελάσουν, δέν βλέπεις τί μάς έκαναν μέ 
τή Βόρειο Ήπειρο; Πώς ν ’ άντιπαλαίψεις δμως μέ τόν ενθουσιασμό τοϋ 
λαοϋ, πώς νά συντρίψεις τό δραμα τής «Μεγάλης Ελλάδας», ό άλλος, ό 
βασιλιάς, δέ θέλει νά πάμε μέ τήν Entente, αύτοί μποροϋν νά μάς βοηθή
σουν, δσο τούς συμφέρει δηλαδή, ή Γερμανία μόνο τή Β. Ήπειρο υπό
σχεται, αύτή δμως μάς έπέτρεψαν νά τήν καταλάβουμε οί άλλοι, ποιός, 
άντίθετος μέ τό Βενιζέλο, συνδυασμός, μπορεί έτσι νά κερδίσει τίς έκλο
γές; —Καί σύ τί θά κάνεις κύρ Γιώργη; — θά άγωνιστώ, γιά νά ένισχύσω 
τόν άγώνα τών άντιπάλων τοϋ Βενιζέλου, μήπως έκλεγεΐ καί κάποιος
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μέ υπεύθυνη φωνή, άπό τήν άντίθετη παράταξη, τά συμφέροντα τής Ηπεί
ρου ή πολυφωνία μπορεί νά τά έξυπηρετήσει, δέν ξέρω άκόμα πώς θά 
καταρτιστούν οί συνδυασμοί, μαθαίνω μόνο πώς ό «φίλος» μου ό Κω- 
στάκης ό Καζαντζής, θά κατεβέϊ στίς έκλογές ώς «άνεξάρτητος». Μά πού 
στηρίζεται αύτός ό άνθρωπος, στήν άρθρογραφία τής «Σημαίας»; θά  σού 
έξομολογηθώ κάτι: είναι γερό μυαλό, μόνο πού τό χρησιμοποιεί περισσό
τερο άρνητικά, παρά θετικά, ηδονίζεται νά άνακατεύει τίς βρωμιές μέ τά 
λαγαρά νερά, ό άγώνας του έναντίον τής «Ηπείρου» καί τών άγωνιστών 
ήταν άδικος, σιχαμερός. Ά ν  δέν κρατούσε αύτή τή στάση θά τόν ίmo- 
στήριζα μ ’ δλη μου τήν καρδιά. Τώρα έχει φίλους τούς «Μητροπολιτι- 
κούς», δέν είναι λίγοι, μπορεί καί νά τόν βγάλουν βουλευτή, μέ τούς 
Ρωμιούς δλα γίνονται. —Σέ κούρασα κύρ Γιώργη, είπε ό Πέτρος καί ση
κώθηκε νά φύγει. Τί νά πώ, πρόσθεσε, άς σκεφτούν τό καλό τής Ελλάδας 
κι ό βασιλιάς κι ό Βενιζέλος κι άς άποφασίσουν. Ό  Χατζής τόν χαιρέτησε, 
ύστερα έσκυψε πάλι στά χαρτιά του, συγκρούονται δυό μεγάλοι έγωϊσμοί 
μουρμούρισε, μακάρι νά ήταν μεγάλο καί τό καλό τής Ελλάδας πού θά 
έβγαινε άπό αύτή τή σύγκρουση. Πώς νά τό έλπίζω; Πότε ό διχασμός 
γέννησε τό καλό;..

Ό  καϋμός τού Χατζή ήταν ή Β. Ήπειρος. Γιαυτήν έγραφε άρθρο, δταν 
τόν έπισκέφτηκε ό Πέτρος. Τόν γέμιζε έλπίδες ή ύποβολή στή βουλή νο
μοσχεδίου γιά τή σύσταση άστικών καί ποινικών δικαστηρίων έκεΐ, έβγαζε 
τό συμπέρασμα πώς αύτό όδηγούσε στή βαθμιαία ένσωμάτωση τής πε
ριοχής στήν Ελλάδα. Άπό τό άλλο μέρος άπογοητευόταν, βλέποντας πώς 
στούς έκλογικούς καταλόγους δέν περιλαμβάνονταν τά τμήματα τής Β. 
Ηπείρου. Έκλογές γιά τήν Ήπειρο  —έγραφε— είναι κάτι τό «άσυνάρ- 
τητον», χωρίς τή συμμετοχή τής Β. Ηπείρου σ ’ αύτές. Κι άν ή κυβέρνηση 
δέ δώσει διαταγές γιά τή διεξαγωγή τους, οί Βορειοηπειρώτες πρέπει νά 
σκεφθοϋν πώς θά γίνουν. Καί οί βουλευτές τής άλλης ’Ηπείρου, όποιοι 
κι άν εκλεγούν, πρέπει νά θέσουν ώς βασική προϋπόθεση τοϋ αυριανού 
ρόλου τους δτι θά μποϋν στή Βουλή δλοι μαζί. Γιά κανένα λόγο —κατέ
ληγε— δέν έπιτρέπεται ν’ άφήσουμε τήν Β. Ήπειρο σέ έκκρεμότητα καί 
σέ έπικίνδυνη θέση, μέ μονομερείς έκλογές.

Στό δεύτερο δεκαήμερο τοϋ Φεβρουαρί,ου δημοσιεύτηκε στίς έφημερίδες ό 
δημοτικός προϋπολογισμός τοΰ 1915. Τά έσοδα (άπό προσόδους τών δημοτικών κτη
μάτων δρχ. 20.380, άπό τέλη καί δικαιώματα δρχ. 2.973, άπό άμεσους φόρους δρχ. 
19.805, άπό έμμεσους δρχ. 200.000, άπό καθυστερούμενες στό δήμο όφειλές δρχ. 
4.000) άνέρχονταν σέ 247.000 δρχ. καί τά έξοδα κατανέμονταν γιά τήν κάλυψη τών 
άναγκών τοΰ δήμου, ώς έξής: μισθοδοσία προσωπικού δρχ. 11.980, έξοδα καί διά
φορες δαπάνες δρχ. 13.365, 25, βεβαιώσεις καί είσπράξεις δρχ. 5.870, καθαριότητα 
καί καλλωπισμός δρχ. 26.982, φωτισμός δρχ. 30.995, ύγεία δρχ. 1.320, άγαθοεργίες 
δρχ. 11.450, δημόσια έργα δρχ. 77.900, κατάβρεγμα δρόμων δρχ. 4.600, έκτακτες δα
πάνες δρχ. 1.500, χρέη τοϋ δήμου δρχ. 17.745. Έ μειναν καί 43.450,75 δρχ. γιά 
άποθεματικό κεφάλαιο πρός έκτέλεση έργων μέ μειοδοτικό διαγωνισμό, μέ βάση σχε
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διαγράμματα καί μελέτες. Τό μεγαλύτερο μέρος τών έσόδων προέρχονταν άπό τούς 
Εμμεσους φόρους, τούς δημοτικούς, πού τούς έβγαζαν στή δημοπρασία. Κάθε είδος 
πού έμπαινε στήν πόλη άπό τήν ύπαιθρο φορολογούνταν. ’Αργότερα άνέλαβε ό ίδιος 
ό δήμος τήν είσπραξη τών φόρων αύτών μέ υπαλλήλους πού προσλάμβανε. Τό σύ
στημα διατηρήθηκε γιά δεκάδες χρόνια, ώς τή μεταπολεμική περίοδο.-- Ά π ό  τά βασικά 
προβλήματα ήταν κι ό φωτισμός τής πόλης. Σύμφωνα μέ τή σύμβαση, πού είχε 
υπόγραφε! μέ τόν άνάδοχο Χρ. Ζαβιτσιάνο, τά Γιάννινα θά ηλεκτροφωτίζονταν τόν 
’Ιούλιο τοΰ 1916, ώς τότε έπρεπε νά βρεθεί κάποια λύση βελτίωσης τοϋ φωτισμοί, 
ή κατάσταση ήταν άπαράδεχτη. Μέ μιά προκήρυξη, λοιπόν, τοϋ δημάρχου Γιαγιά 
μπεη, προσκαλοΰνταν δσοι ήθελαν ν ’ άναλάβουν τό φωτισμό τής πόλης, ώς τήν 
έναρξη τής λειτουργίας τοΰ ήλεκτρικοΰ έργοστασίου, νά υποβάλουν τίς προτάσεις 
τους μέχρι τά τέλη Μαρτίου 1915. Ό  δήμος ζητοΰσε, άπό δσους θ’ άναλάβαιναν τήν 
έπιχείρηση, τήν τοποθέτηση 450 φαναριών (32 κηρίων τό καθένα) οίνοπνεύματος ή 
άσετυλίνης ή άλλου κατάλληλου μέσου.- Στίς 11 Φεβρουαρίου έγινε στά Γιάννινα 
καί μιά μονομαχία, μεταξύ δυό άνθυπιλάρχων, μ’ δλους τούς κανόνες τής παλιάς 
έποχής, μάρτυρες κλπ., στά 'Εβραϊκά μνήματα, μέ πιστόλια. Ό  καθένας άπό τούς 
μονομάχους έρριξε άπό άπόσταση 30 βημάτων δυό βολές, άνεπιτνχώς. Στό τέλος, μέ 
τή μεσολάβηση τών μαρτύρων, οί μονομάχοι συμφιλιώθηκαν.

Η 21η Φεβρουαρίου πλησίαζε. Έφεση τοϋ κόσμου, έκφραζόμενη επί μέ
ρες κι άπό τόν τύπο, ήταν νά γιορταστεί ή δεύτερη έπέτειος τής με

γάλης μέρας, μέ περισσή λαμπρότητα. Γιά τό λόγο αύτό συγκροτήθηκε 
κεντρική έπιτροπή, άπό κυρίες καί δεσποινίδες, πού θά συγκέντρωναν 
χρήματα άπό έράνους γιά τά έξοδα τοϋ έορτασμοϋ καί γιά τίς χήρες καί 
τά όρφανά τών πολέμων. Ή  πόλη χωρίστηκε σέ τμήματα, καί σχηματί
στηκαν όμιλοι. Ό  δήμαρχος Γιαγιά μπέης θάκανε κι αύτός έράνους μέ δι
κές του έπιτροπές. Ό λα βάδιζαν κανονικά, οί προβλέψεις γιά τήν επιτυχία 
ήταν καλές, δμως ό Χατζής, γκρινιάρης δπως πάντα, δέν ήταν εύχαρι- 
στημένος. Μάς έπιασε, έγραφε, μιά παράδοξη άδράνεια καί μιά νέκρωση. 
Δέν βλέπετε τί γίνεται στήν Καβάλλα, πού άπό τώρα προετοιμάζονται 
γιά νά γιορτάσουν τόν Ιούνιο, τήν έπέτειο τής άπελευθέρωσής τους άπό 
τούς Βουλγάρους;

Έ τσι σχέδιαζαν νά γιορτάσουν τήν 21η Φεβρουαρίου οί Γιαννιώτες, 
ή μοίρα, δμως, άλλα σχεδίαζε γιά τήν τύχη τής Ελλάδας. Ή  μέρα αύτή, 
στάθηκε άφετηρία μεγάλων δεινών γιά πολλά χρόνια, ώς τήν έποχή μας 
φτάνει ό άπόηχός τους. Ή  Ή πειρος κυκλοφόρησε πανηγυρική, λαμπρο- 
στολισμένη, λεβέντικη, ποιός νά ύποψιαζόταν πώς τήν ίδια μέρα ό Βενι
ζέλος θ’ άφηνε τή διακυβέρνηση τής χώρας, είχαμε χάσει χρόνο, έλεγε, 
έπρεπε νά πάμε μέ τούς Άγγλογάλλους νά πολεμήσουμε στά Δαρδανέλια, 
μέ ποιό δικαίωμα θά ζητούσαμε νά μπούμε στήν Κωνσταντινούπολη; Στήν 
πρωτεύουσα πολλοί έκλαιγαν κι άλλοι πανηγύριζαν. Αύτή άκριβώς ή 
άντίθεση τών συναισθημάτων γιά τήν κυβερνητική μεταβολή, γέννησε τή 
μεγάλη κατάρα τής Ελλάδας: τό Διχασμό.

Ιστορική ημέρα, τιτλοφορούσε τό άρθρο του ό Χατζής, γιά τήν 21η
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Φεβρουάριου καί συνέχιζε μ’ έκείνη τή γλυκύτατη γλώσσα, μέ τό γεμάτο 
λυρισμό καί συναίσθημα λόγο του. Μέσα εις τόν άλησμόνητον, τόν γλυκόν 
καί πασχαλινόν άέρα τής ημέρας έκείνης πρό δύο έτών, —έγραφε— θαύμα 
καί χάρμα ιλαρόν καί εύφρόσυνον, αύτήν τήν στιγμήν έκολπούτο εις με
γάλος, εύρείας καί ύπερηφάνους πτυχάς ύπέρ τά Ιωάννινα ή Γαλανόλευ
κος. Κρίνα είχον άνθίσει πρόωρα καί ή άνοιξις, πρώιμος εκείνην τήν 
χρονιάν, ώς δ ι’ ύποδοχήν τών δοξασμένων νικητών είχε στολίσει μέ λου- 
λούδινον στρωσίδι τούς τόπους, πού λαχταριστά τούς έκαρτερούσαν πέντε 
αιώνες!.. Ώ ! πόσον δάκρυ άγαλλιάσεως εύφροσύνου αύτήν τήν στιγμήν 
πρό δύο έτών, μίαν ημέραν δπως αύτή, ή ώραία σημερινή! Ό  άέρας εΐχεν 
έξαγνισθεΐ άπό τήν παμφάγον φωτιάν τοϋ κανονιού, ή πνοή τής τυραννίας 
είχε χαθεί πλέον μέσα εις τό καθαρτήριον πϋρ τής πυρίτιδος καί αύτήν 
τήν στιγμήν ή άνεσις τών λυομένων σιδηροδέτων χεριών μας καί τών 
θραυομένων κλοιών μάς είχε τρελλούς άπό τήν έκστασιν καί τόν ένθου- 
σιασμόν! Πόση δόξα καί πόση άλησμόνητος χαρά καί ύπερηφάνεια αύτήν 
τήν ημέραν, πρό δύο έτών, αύτήν τήν στιγμήν, όπου τό Μπιζάνι η το πλέον 
ένας νωδός λέων, τοϋ όποιου τάς σιαγόνας εϊχε καταθραύση γενναία 
πυγμή καί τά πέριξ τρομερά πυροβολεία εϊχον σιγήση άφοπλισμένα καί 
ξαρμάτωτα, δπως οί σκλάβοι τοϋ πολέμου! *ίΟλα έγελοϋσαν τριγύρω άπό 
τά Γιάννινα τό μέγα χαμόγελον τής Εύτυχίας καί τής Δόξης!.. Σήμερον, 
δ που μέ τήν άνάμνησιν τής ημέρας λάλος ή ’Εθνική χαρά μάς ύπερηφα- 
νεύει τήν ψυχήν, σήμερον ή ύπερηφάνεια αύτή διά τήν έθνικήν συναίσθησιν 
μάς είναι ύπέρ ποτε πολύτιμος καί τιμαλφής!

Πρό δύο έτών! “Ολο έκεΐνο τό άπόθεμα τών συναισθηματικών δονή
σεων πού είχε κάνει τίς καρδιές τών Γιαννιωτών νά σκιρτούν άπό άφατη 
χαρά κι άγαλλίαση, ξαναβγήκε πάλι μέ τήν πέννα τού Χατζή στήν έπι- 
φάνεια, πλημμύρισε τήν πόλη, οί συγκλονιστικές άναμνήσεις ξανάζησαν, 
άλλά ή διδαχή άπό τή μεγάλη νίκη, πού έφερε τή λευτεριά στήν πόλη, 
διδαχή άμεσης συνάρτησης μέ τήν ένότητα τών Ελλήνων, δύναμη θαυ
ματουργό πού κατανικούσε δλα τά έμπόδια, δέ μπόρεσε νά φτάσει στά 
παλάτια καί τούς κυβερνητικούς προθαλάμους γιά νά φρονηματίσει δσους 
κρατούσαν τήν τύχη τής Ελλάδας στά χέρια τους. Έκεΐ ό κυβερνήτης 
βιαζόταν νά σπρώξει τή χώρα στόν πόλεμο, όντας βέβαιος πώς θά κέρδιζε 
μεγάλο κομμάτι στή μοιρασιά, δπου νάταν τά Δαρδανέλια θάπεφταν, ό 
βασιλιάς τραβούσε τά χαλινάρια νά συγκροτήσει τό άτι, δχι, έλεγε δέ μάς 
συμφέρει ν’ άνοίξουμε τά χαρτιά μας, είναι γρήγορα άκόμα, ό Κάιζερ 
τού έταζε τά δικά του, ή Β. Ήπειρος θά ενωθεί μέ τήν Ελλάδα τούλεγε, 
συγκροτήσου, έτσι έφτασαν στή διαφωνία, στήν άρχή τού Διχασμού, ό 
Βενιζέλος έφυγε, άφού δέ μπορούσε νά φύγει ό βασιλιάς...

Στήν Ή πειρο  τής 21ης Φεβρουάριου, δλες οί στήλες πανηγύριζαν. Ποί
ημα τοΰ Γ. Πελλερέν 21η Φεβρουάριου 1913, ποίημα τοΰ Στέφανου Δάφνη 
Στά Γιάννινα, σελίδες άπό τό Ημερολόγιο τοΰ Κ. Δ. Μέρτζιου μέ τίτλο
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’Αγωνιώδεις ήμέραι κι άλλα πολλά. Κοντά σ’ αύτά καί μιά εκτενέστατη 
έκθεση έντυπώσεων —δημοσιεύτηκε σέ συνέχειες— άπό τήν έπίσκεψη δη
μοσιογράφου στή χειρουργική καί παθολογική κλινική, Ό  Ευαγγελισμός, 
τών Δημ. Δάνου καί Α. Τσατσάνη, είχε έγκατασταθεΐ σέ μεγάλο σπίτι 
(πρώην Κολοβού) στήν όδό ’Ανεξαρτησίας (’Αγορά). Τιμάει τά Γιάννινα 
ή κλινική αύτή, σημείωνε ό συντάκτης, ό επισκέπτης μένει κατάπληκτος.

Ή  παραίτηση τού Βενιζέλου συγκλόνισε τήν Ελλάδα. Στήν "Ηπειρο ό 
άντίκτυπος ήταν μεγαλύτερος, ή περιοχή ήταν άπό τίς πιό άφοσιωμένες 
στόν Κρητικό πολιτικό. Τά Γιάννινα άναστατώθηκαν. Πολλοί —έγραφε 
ό σημειωματογράφος— τή βραδιά τής παραίτησης τού Βενιζέλου δέ μπό
ρεσαν νά φάνε, άλλοι μελαγχόλησαν καί ψιθύριζαν, δπου κι άν βρίσκον
ταν, μέ σκυμένο τό κεφάλι, πώς μαζί μέ τό Βενιζέλο θάπεφτε καί ή Ελλά
δα. Κάποιοι έκλαψαν καί τό σπουδαιότερο άκούστηκαν κι άπ’ αύτούς 
άκόμα πού, γιά τόν ένα ή τόν άλλο λόγο, «έμυκτήριζαν» τήν πολιτική 
τοϋ Βενιζέλου, λόγια θλίψης κι άπόγνωσης. Ό  πολύς κόσμος ήταν βέβαιος 
πώς δέν παραιτήθηκε, αύτό πού έκανε ήταν «κόλπο» γιά τά μάτια τής 
Εύρώπης. Ό  κόσμος είχε ταυτίσει τήν ένδοξη άπελευθερωτική καί 
μεταπελευθερωτική περίοδο μέ τό Βενιζέλο, πίστευε βαθειά πώς Βενιζέλος 
θά πεί Ελλάδα καί Ελλάδα Βενιζέλος.

Αύτά έγραφε ό σημειωματογράφος τής στήλης. Ή  έπίσημη θέση τής 
’Ηπείρου ποιά ήταν; Τί έλεγε ό Χατζής;

"Εχω σημειώσει πώς ό Χατζής δέν ήταν άρνητής τού Βενιζέλου. Θαύ
μαζε τό πολιτικό του κριτήριο, τίς διπλωματικές του ικανότητες, τό θάρ
ρος του, θαύμαζε πάνω άπ’ δλα τόν άγωνιστή τού Θερίσσου, άπό τό Ιδιο 
φύραμα είχαν ζυμωθεί κι οί δυό τους. ’Εκείνο πού δέν τοΰ συγχωρούσε 
ήταν τό δτι θυσίασε τή Β. "Ηπειρο, ύπακούοντας στίς έντολές τών Με
γάλων. Αύτή ήταν ή βασική του άντίθεση. Μέ τήν έξέλιξη τών γεγονότων 
θά προστεθούν κι άλλες αιτίες πού μεγάλωσαν τό χάσμα καί τό έκαναν 
άγεφύρωτο. Πάντως λίγες μέρες μετά τήν παραίτηση τοΰ Βενιζέλου 
άφιέρωσε ένα μεγάλο ύμνητικό σχόλιο γιά τόν πολιτικό καί τό έργο του.

Τήν πολιτική μεταβολή, πού κατέληξε στό σχηματισμό ύπουργείου άπό 
τό διαπρεπή πολιτικό τής Πάτρας τόν Δ. Γούναρη, μέ τό άδοξο τέλος, ό 
Χατζής τήν είδε ώς άναγκαία λύση, στό άδιέξοδο πού είχε δημιουργηθεΐ. 
Πρός καλλιτέραν τακτοποίησιν τιτλοφορούσε τό άρθρο του. "Εγραφε, 
άνάμεσα σέ πολλά άλλα: Ούδείς υπάρχει καθ’ δλον τό Ελληνικόν, άπό 
τοϋ Άνωτάτου πολίτου μέχρι τοϋ κατωτάτου, ό όποιος νά έχη είτε δια
φορετικόν αίσθημα, είτε διαφορετικήν άντίληψιν καί άλλην έκείνης, ή 
όποία θέτει δχι μόνον τά συμφέροντα, άλλά καί τήν ψυχήν άκόμη τής 
Ελλάδος είς τό πλευρόν τής Τριπλής (Entente). Καί ό Βενιζέλος καί ό 
Βασιλεύς καί δλος ό κόσμος τό θέλουν. Ύπάρχουν δμως πράγματα πού 
δέν τά γνωρίζομεν... Καί διά νά εξελιχθούν τά πράγματα ούτως, ώστε 
άνήρ πανσθενής καί ύπερόχου άξίας ώς ό κ. Βενιζέλος νά παραιτηθή,
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ίσως δέν είναι άφορμή πρός άπελπισίαν, οΐαν ήσθάνΟησαν πολλοί είς τήν 
πρώτην έντύπωσιν, άλλά τουναντίον δρόμος τακτοποιήσεως καλλιτέρας 
μιάς ύποθέσεως, ή όποια πρόκειται νά κρίνη διά τήν τύχην έθνους 
όλοκλήρου. ’Αντίθετοι πολιτικοί δέν ύπάρχουν, ούτε άντίθετα αισθήματα, 
ούτε άντίθεται γνώμαι. Ή  νέα κυβέρνησις έρχεται ΕΠΙ ΤΟ Υ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
μέ τήν πολιτικήν ούδετερότητος φιλικής πρός τήν Άντάντ. Καί πιθανόν 
νά είναι εύνοϊκή ή δοθεΐσα λύσις... Αύτό φρονοϋμεν καί έλπίζομεν.

Ουδετερότητα φιλική πρός τήν Entente. Αύτό ήταν τό σύνθημα τών 
ύποστηρικτών τής νέας κυβέρνησης, δέν άπέδιδε δμως τις άληθινές προ
θέσεις της· ή πάροδος τού χρόνου καί ή έπέλευση ραγδαίων γεγονότων 
θ’ άποκάλυπτε τό πραγματικό του νόημα. Ή  ’Ηπειρος, πάντως, ώς τότε 
κρατούσε μάλλον φιλοαντατική στάση, στό άρθρο τού Χατζή στίς 15 Φε
βρουαρίου μέ τίτλο: Τά Στενά, ή Κωνσταντινούπολις καί ή Ελλάς, φα
νέρωνε άκόμα μιά φορά τίς προθέσεις του. Έτσι ή ύποστήριξη τοΰ προ
γράμματος τής νέας κυβέρνησης άποτελοΰσε στροφή γιά τούς πολιτικούς 
προσανατολισμούς του.

Έξαιτίας τής κρίσης, τό θέμα τής κατάργησης τών Γενικών Διοικήσεων 
έμεινε έκκρεμές. Σύμφωνα μέ τό νόμο, άπό τίς άρχές Φεβρουαρίου οί 
Γ. Διοικητές έπρεπε ν’ άποχωρήσουν. Δέν έγινε. Ή  θέση τής κυβέρνησης 
παρέμεινε άκαθόριστη, σχολίαζε ό τύπος, πριν άπό τήν εκδήλωση τής κρί
σης. Λειτουργούσαν ή δέ λειτουργούσαν; άναρωτιόταν. Ή ταν καί οί ύπάλ- 
ληλοι τής Γ. Διοίκησης πού άγωνιούσαν. Ποιά θά ήταν ή τύχη τους; Ούτε 
γι’ αύτούς είχε άποφασίσει ή κυβέρνηση.

Ά γρ ιος καυγάς ξέσπασε τίς μέρες της πολιτικής κρίσης άνάμεσα στή Σημαία καί 
στήν 'Ήπειρο. ΟΙ δυό έφημερίδες άνταγωνίζονταν σκληρά γιά τήν κατάκτηση τοϋ 
άναγνωστικοΰ κοινοϋ, πού δέν ήταν καί πολυπληθές. Αιτία τή φορά αύτή στάθηκε 
ή κυκλοφορία παραρτημάτων κι άπό τίς δυό μέ μιά κοινή είδηση: τή βουλγαρική κι
νητοποίηση. Ά ς  σημειωθεί, δτι έπειδή τά τακτικά φύλλα τών έφημερίδων κυκλοφο
ρούσαν 3-4 φορές τήν έβδομάδα, τά κενά συμπληρώνονταν μέ τήν έκδοση παραρτη
μάτων, πολλών τίς μέρες μέ σημαντικές έξελίξεις στά μέτωπα τοϋ πολέμου. Τά πα
ραρτήματα άποτελοΰσαν σημαντική πηγή έσόδων γιά τίς έφημερίδες, άγοράζονταν 
άπό τόν κόσμο πού διψούσε γιά είδήσεις, κι άπαιτούσαν έλάχιστα έξοδα γιά τήν 
έκδοσή τους. Ή  έπιτυχία έξαρτιόταν άπό τό χρόνο κυκλοφορίας. Ό π οια  έφημερίδα 
έβγαζε πρώτη παράρτημα, έκείνη κέρδιζε. Στίς 19 Φεβρουαρίου, λοιπόν, ή 'Ήπειρος 
κυκλοφόρησε πρώτη παράρτημα μέ τήν είδηση της κινητοποίησης τής Βουλγαρίας, 
τής προετοιμασίας της δηλαδή γιά έξοδο στόν πόλεμο, καί φυσικά έγινε άνάρπαστο. 
Ή  Βουλγαρία, έχθρός τής 'Ελλάδας, δημιουργούσε προβλήματα μέ τή στάση της, πού 
μοιραία είχαν τόν άντίκτυπό τους καί στή χώρα μας. Σέ μιά-δυό ώρες, κυκλοφόρησε 
καί τό παράρτημα τής Σημαίας, μέ τό ίδιο περιεχόμενο. Ή  τελευταία ύποψιάστηκε 
δτι ή Ή πειρος  είχε ύποκλέψει τό τηλεγράφημα τοϋ άνταποκριτή της καί διατύπωσε 
βαριές κατηγορίες έναντίον της. Ό  Χατζής άντέδρασε έντονα. Ζήτησε βεβαίωση 
ένυπόγραφη άπό τό διευθυντή τοϋ τηλεγραφείου γιά τήν ύπαρξη τοϋ δικοϋ του τη
λεγραφήματος, πράγμα πού αύτός έπιβεβαίωσε, προσθέτοντας δτι παρόμοιο τηλεγρά
φημα ήρθε ύστερα άπό μιά ώρα καί γιά τή Σημαία.
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^  τήν κυβέρνηση Γούναρη, παρά τήν άρχική του άρνηση, μετείχε κι ό 
Γ. Ζωγράφος, ό πρόεδρος τής Αυτόνομης Πολιτείας, συνδιοικητής 

τότε τής Εθνικής Τράπεζας, ώς υπουργός Εξωτερικών. Σέ δηλώσεις του 
υποσχόταν δτι θ’ άκολουθοΰσε τήν πολιτική τής προκάτοχης κυβέρνησης. 
Ή  συμμετοχή του στό υπουργείο Γούναρη ήταν λιγόμηνη, ύστερα άπό 5 
περίπου μήνες παραιτήθηκε καί ξαναγύρισε στήν Τράπεζα. Μιά είδηση 
πού κυκλοφόρησε στά τέλη Φεβρουάριου, γιά άναστολή τών έχθροπραξιών 
στά Δαρδανέλια, έπειδή οί σύμμαχοι άντιμετώπιζαν δυσχέρειες, έκανε 
πολύ σκεπτικούς δσους ύποστήριζαν, δπως ό Βενιζέλος, πώς έπρεπε νά 
πολεμήσει καί ή Ελλάδα στά Δαρδανέλια γιά νά παρελάσει στήν Κων
σταντινούπολη...

Ή  Ήπειρος, τίς έπόμενες μέρες ώς 
τίς έκλογές, άγωνιζόταν, μέ καθημερινά 
άρθρα, πού είχαν τή δική τους λογική, νά 
πείσει τή μεγάλη βενιζελική πλειοψηφία, 
ν’ άλλάξει γνώμη ώς πρός τό άν ήταν 
σωστή ή ένέργεια τοΰ βασιλιά νά διώξει 
τό Βενιζέλο άπό τήν έξουσία. Υποστήριζε 
πώς ή έπέμβαση τού βασιλιά, τοΰ ήρωα 
δυό πολέμων, τοΰ Στρατηλάτη, τοΰ Ελευ
θερωτή, ήταν έκφραση θείας βούλησης 
πού έκδηλώθηκε γιά νά σώσει γιά μιά 
άκόμα φορά τήν Ελλάδα. Στό άρθρο τής 
1ης Μαρτίου, μέ τίτλο: Τό μεγαλείον μιάς 

πολιτικής, έγραφε ό Χατζής, πιστεύοντας στή λογική τών σκέψεών του, 
πώς ό θεός τής Ελλάδας βοήθησε ώστε ή ένδοξη μέρα τής 21ης Φεβρου
άριου νά μήν είναι ημέρα συμφορών ή ανυπολογίστων άτυχιών -καί 
έξευτελισμών ίσως- διά τό Ελληνικόν έθνος. Ή  Ελλάδα τοΰ 1915, πρό
σθετε, μέ τή βοήθεια αύτοΰ τοΰ Θεού, δέν έκανε, δπως οί χαρτοπαϊκτες, 
τό salto mortale, πού θά τήν όδηγοΰσε στήν καταστροφή καί κατέληγε: 
Τών θείων δμως βουλήσεων διερμηνείς καί όργανα εις τάς έκφάνσεις τής 
καθημερινής ζωής γίνονται ούχί άόρατοι δυνάμεις, άλλά άνθρωποι πά
ντοτε. Καί έπί τοϋ προκειμένου ή εϋνους καί σοφή αυτή θεία Αύναμις 
εϋρε τό ισχυρόν καί πολύτιμον όργανόν της μέσα εις τάς χέρια Εκείνα, 
τά τεταγμένα νά είναι τά έκλεκτότερα καί τά πρώτα τοϋ Έθνους. Τά 
χέρια τοϋ Βασιλέως, πού διαισθανόταν πώς άν ή Ελλάδα έμπαινε στόν 
πόλεμο αύτή τή στιγμή θά έρχόταν ή συμφορά καί παρότι ώς συν
ταγματικός άρχων ήταν άνεύθυνος, άνέλαβε τίς εύθύνες. Ή  πρωτοβουλία 
του άποτελοΰσε μιά ΜΕΓΑΛΗ  πολιτική, στηριζόμενη στήν ΗΘΙΚΗ  καί 
τό ψυχικό μεγαλείο, έτσι θά τήν έκρινε ό ιστορικός τοΰ μέλλοντος.

Σέ λίγες μέρες, όλοσέλιδο, σχεδόν, κύριο άρθρο, γραμμένο άπό έπίλε- 
κτη προσωπικότητα, άπό Ήπειρώτη, έγκαταστημένο στήν ’Αθήνα, πού

Γ. Ζωγράφος, υπουργός 
έξωτερικών στήν κυβέρνηση 

Δ. Γούναρη.
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ήθελε νά διατηρήσει τήν άνωνυμία του, όριοθετοϋσε καί ιδεολογικά τήν 
πολιτική τών άντιβενιζελικών. Τίτλος τοϋ άρθρου: Ό  ’Λντιβενιζελισμός 
ώς έθνική Ιδέα. Αύτό τά έλεγε δλα. Ή ταν εύτύχημα, ύποστήριζε, πού 
έφυγε ό Βενιζέλος καί θά είναι εύτύχημα νά μή ξαναγυρίσει, γιατί θά 
έσυρε τήν Ελλάδα στόν πόλεμο... ’Απασχολημένος συνεχώς μέ τά έξω- 
τερικά ζητήματα, είχε άφήσει τή διακυβέρνηση τής χώρας σέ χέρια συνερ
γατών άνίκανων ή διεφθαρμένων, πού τήν όδήγησαν σέ άποσύνθεση. ’Ακο
λουθούσαν κι άλλα έπιχειρήματα, μέ στόχο νά τεκμηριωθεί ή ιδεολογία 
τοΰ άντιβενιζελισμοϋ, ώς ή μόνη ικανή νά σώσει τόν τόπο. ’Από τούς 
βενιζελικούς κύκλους τών Γιαννίνων, πού ένοχλήθηκαν άπό τό άνώνυμο 
άρθρο καί τό κατέκριναν μέ σφοδρότητα, διατυπώθηκε ή άποψη ότι ό 
άρθρογράφος, πού κρυβόταν κάτω άπό ψευδώνυμο, ήταν άνύπαρκτος. Ό  
Χατζής άπαντοΰσε ότι τό άρθρο είχε γραφεί στήν ’Αθήνα άπό βενιζελικό 
μάλιστα στέλεχος. Ό  γράψας τό άρθρον -σημείωνε- είναι άνήρ Βενιζελι- 
κός, Βενιζελικότερος τοϋ Βενιζέλου, μέχρις όστών καί μυελοϋ όστέων 
Βενιζελικός.

Στό μεταξύ ό Βενιζέλος στήν ’Αθήνα δήλωνε συνεχώς δτι δέ θά ύπο
στήριζε καμιά κυβέρνηση πού θά έφάρμοζε πολιτική άντίθετη άπό τή δική 
του, δηλαδή άμεση έξοδο τής Ελλάδας στόν πόλεμο. Τέτοιες δηλώσεις, 
παρατηρούσε ή Ήπειρος, ήταν άσυνήθιστες γιά τήν κοινοβουλευτική πα
ράδοση τής Ελλάδας. Παρόλα αύτά, οί τίτλοι τών ειδήσεων πού έβαζε ό 
Χατζής στήν έφημερίδα του, σχετικά μέ τήν έξέλιξη τής έπιχείρησης 
έναντίον τών Δαρδανελίων, έρχονταν νά δικαιολογήσουν τά έπιχειρήματα 
τοΰ Βενιζέλου γιά άμεση έξοδο τής Ελλάδας: Ή  πτώσις τής πόλεως τών 
Δαρδανελίων έπίκειται -80.000 Γάλλοι είς τήν Καλλίπολιν- Τά Στενά θά 
πέσουν όριστικώς, δημιουργοΰσαν τήν ψευδαίσθηση τής μεγάλης συμμα
χικής νίκης πού τελικά κατέληξε στήν καταστροφή. Ό  Βενιζέλος ήταν βέ
βαιος γιά τή νίκη καί τήν εύκαιρία, οί άντίπαλοί του στηρίζονταν σ’ 
άλλους υπολογισμούς, μόνον ή λογική τών κοινών άνθρώπων στάθμιζε 
τά πράγματα ψύχραιμα καί δίσταζε ν’ άποφανθεϊ. Τά Δαρδανέλια θά πέ
σουν ή δέν θά πέσουν; ήταν τά καθημερινά έρωτηματικά τών θαμώνων 
τοΰ ’Αβέρωφ καί τών άλλων γιαννιώτικων κέντρων. ’Απάντηση δέν έδινε 
κανένας...

Ή  πτώση τοϋ Βενιζέλου καί ot έκλογές, που σύμφωνα μέ τΙς έξαγγελίες τής νέας 
κυβέρνησης θά γίνονταν τό Μάιο, ήταν τά κύρια θέματα πού άπασχολούσαν τόν 
τύπο καί τις συγκεντρώσεις στά σπίτια, στά κέντρα, παντού. Τά άλλα θέματα, δη
μοτικά, διοικητικά κ.ά., μπήκαν σέ δεύτερη μοίρα ή λησμονήθηκαν. Ή  άρθρογραφία, 
οί έπιστολές καί ot άντιδικίες μεταξύ έκείνων πού προαλείφονταν γιά υποψήφιοι, 
βρίσκονταν στό κέντρο τού ένδιαφέροντος. Άκόμα καί ή λογοτεχνία καί τά γράμματα 
υποτιμήθηκαν, σέ σημείο πού ν’ άρνηθεΐ ό γυμνασιάρχης τής Ζωσιμαίας σχολής νά 
παραχωρήσει τήν αίθουσα τελετών στόν Χρ. Χρηστοβασίλη, πού ξεκινούσε μιά προ
σπάθεια γιά τήν Ιδρυση λογοτεχνικού σωματείου στά Γιάννινα. Ό  γυμνασιάρχης κα- 
τακρινόταν γιαυτή τήν άπόφαση, άποδιώκει τό φως, τόνιζε ή *Ήπειρος. Φαίνεται
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πώς ό γυμνασιάρχης φοβήθηκε νά παραχωρήσει τήν αίθουσα, γιά νά μήν παρεξηγηθεΐ 
άπό τούς άντίπαλους, ό Χρηστοβασίλης, έλεγαν, θά λάβαινε μέρος στις εκλογές. 
Τελικά ή συγκέντρωση τών λογοτεχνών (τών λογίων καί φίλων τών γραμμάτων) έγινε 
στό σπίτι τοϋ Χρηστοβασίλη, στίς 8 Μαρτίου, ΰστερα άπό πρόσκληση τής 
όργανωτικής έπιτροπής. Έκεΐ συγκεντρώθηκαν 14 λογοτέχνες καί λόγιοι. Ύστερα 
άπό είσήγηση τοΰ Χρηστοβασίλη καί διεξοδική συζήτηση, άποφασίστηκε ή Ιδρυση Φι
λολογικού συλλόγου, ποΰ θά γινόταν τό Πνευματικό Κέντρο τής ’Ηπείρου, ένισχύον 
καί διαδίόον τήν έλληνικήν τέχντιν καί τήν καθόλου φιλολογίαν καί έπιστήμην. Γιά 
τή σύνταξη τοϋ καταστατικού έκλέχτηκε τριμελής επιτροπή άπό τούς: Χρ. Χρηστο
βασίλη, Γεώργιο Βλαχλείδη καί Ά χ. Γεωργιάδη. 'Εδικαιώθηοαν οί άγώνες μας, έγραφε 
περήφανα ό Χατζής. Οί άντίπαλοι δμως τοΰ Χρηστοβασίλη δέν τόν άφηναν ήσυχο. 
Τόν κατέκριναν γιά τήν πολιτεία του κατά τή διάρκεια τής προσφοράς ύπηρεσιών 
στήν Αυτόνομη Πολιτεία. "Ετσι τόν υποχρέωσαν νά δημοσιεύσει στήν Ή πειρο  
έπιστολή - βεβαίωση (29-7-1914) τού προέδρου τής Αυτονόμου  Γ. Ζωγράφου στήν 
όποια  άναγραφόταν δτι: ...ό Χρ. Χρηστοβασίλης έπί πέντε καί πλέον μήνας νπηρέ- 
τησεν άμισθί ώς άστυνόμος Άργνροκάστρου, έπιτυχώς, χα>ρίς νά άκούσω παράπονόν  
τι καθ' υμών. Οί όθωμανοί μάλιστα μοϋ ύπέβαλον τήν παράκλησιν νά μήν άπομα- 
κρυνθήτε έκεϊθεν. Α έν δύναμαι νά λησμονήσω δτι κατά τάς κρίσιμους στιγμάς τοϋ 
άγώνος συνετελέσατε διά τής καρτερίας σας είς τήν τάξιν τής πόλεως καί τήν μή 
έξέγερσιν τών μουσουλμάνων. ’Αναγκάζομαι νά δημοσιεύσω τήν έπιστολήν -πρόσθετε 
ό Χρηστοβασίλης- πρός άποστόμωσιν μερικών πολιτικίσκων, οίτινες φλυαροϋσιν 
έναντίον μου περί τής έν  τή «Αύτονόμω» δράσεώς μου. Χω ρίς τήν έκεΐ δική μου  
παρουσία καί δράση , κατέληγε, ο ί μουσουλμάνοι θά είχαν έπαναστήσει.

ΟΙ διαξιφισμοί μεταξύ ’Η πείρου*αί Σημαίας συνεχίζονταν άμείωτοι, περισσότερο 
έντονοι τώρα, έξαιτίας τής διαφορετικής πολιτικής τοποθέτησης. Χρησιμοποιούνταν 
κι άπό τίς δυό πλευρές βαρειές έκφράσεις, κάτι πού υποβίβαζε τήν ποιότητα τοϋ 
λόγου καί διηύρυνε τό χάσμα άνάμεσα σέ δυό αξιόλογους άνθρώπους. Ό  Χατζής δέ 
μπορούσε νά συγχωρήσει στόν παλιό συντάκτη του, τόν Ν. Λάππα, πού τόν έγκατέλει- 
ψε γιά νά προσχωρήσει στούς άντιπάλους καί δημοσίευσε άποσπάσματα άπό τό γράμ
μα πού τοϋ έστειλε, φεύγοντας άπό τήν Ή πειρο. ...αισθάνομαι συνειδησιακή τρικυμία 
—έγραφε ό Λάππας— άναπολών ένα όλόκληρον παρελθόν ώραίων δεσμών πρός τήν 
έφημερίδα καί τόν διευθυντήν της... Είξεύρω δτι έχω παρεξηγηθή ώς συχνάζων μετά 
τών άντιθέτων... Ά λλά  βεβαιωθήτε δτι δέν θά παύσω ποτέ νά τρέφω έκτίμησιν 
άπεριόριστον πρός τό άτομόν σας... Σάς έκτιμώ καί σάς άγαπώ πάντοτε άπεριορίστως. 
«Πώς τώρα χρησιμοποιεί τέτοιες φράσεις έναντίον μου», άναρωτιόταν ό Χατζής. Ξε
χνούσε πώς οί κομματικοί άγώνες όδηγοΰν σέ τέτοιες καταστάσεις. Οΰτε ό ίδιος θά 
ξέφευγε άπό τόν κανόνα αύτό...

Τις τελευταίες μέρες τοΰ Φεβρουαρίου Ιδρύθηκε στά Γιάννινα Παράρτημα τοΰ 
Πατριωτικού Συνδέσμου Έλληνίδων Κυριών. Ή ταν μιά κίνηση πού είχε δημιουργηθεΐ 
μέ πρωτοβουλία τής βασίλισσας Σοφίας. Τό προεδρείο, πού υποδείχτηκε άπό τήν 
’Αθήνα, άποτελέστηκε άπό τήν ’Ιουλία ’Αράπη (πρόεδρο), τήν ’Ελευθερία Γκάνιου 
(άντιπρόεδρο), τήν 'Ελένη Μέκιου (ταμία) καί τή δεσποινίδα Φιόρα Μίσιου (γραμ
ματέα). Σ’ αύτό δόθηκε έντολή έγγραφης μελών. "Ενας άπό τούς κυριότερους σκοπούς 
τοΰ σωματείου ήταν καί Ιδρυση Παραρτήματος τοΰ ’Ερυθρού Σταυρού.- "Υστερα άπό 
τήν έπιδημία τύφου, νέα έπιδημία ήρθε νά πλήξει τά Γιάννινα, ή διφθερίτιδα, είχε 
έξαπλωθεϊ στήν πόλη είς έπίφοβον βαθμόν. Γίνονταν συστάσεις στούς άρμοδίους νά 
κινηθούν δραστήρια, γιατί τά μέτρα πού ώς τότε είχαν παρθεΧ ήταν άνεπαρκή.
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Γιά μεγάλο διάστημα ή Ή πειρος δημοσίευε μακροσκελή άρθρα, πού 
δέν έφεραν τήν υπογραφή τοϋ Χατζή. "Ολα άποσκοποΰσαν νά πείσουν 
τόν κόσμο ότι ή έπέμβαση τοΰ βασιλιά καί ή άλλαγή τής κυβέρνησης ήταν 
σωτήρια γιά τήν πατρίδα, περισσότερο άκόμα γιά τήν ’Ήπειρο. Έ να άπ’ 
αύτά κατέληγε: ...άν είναι μία εκ τών Νέων επαρχιών που ήδικήθη άγρίως 
άπό τόν Βενιζελισμόν αύτή είναι ή Ήπειρος... Έρωτήσατε τούς άγρότας. 
Έρωτήσατε τούς φορολογουμένονς. Έρωτήσατε τά χωριά, τά χωρίς δρό
μον καί συγκοινωνίαν. Έρωτήσατε τόν πληθυσμόν νά σάς ειπη τήν γνώμην 
του, ή όποία είναι μία: —Δυό χρόνια ό Βενιζέλος μάς άφησε στό βρόντο! 
Κι άν έρωτήσετε καί όλίγον παραπάνω εις τήν «Αύτόνομον» δλην, έκεΐ 
θ’ άκούσητε κοχλάζουσαν όργήν, νωπήν είσέτι: —Μάς πέταξε σάν τά 
σκυλιά στούς ’Αρβανίτες! Ό  θεός μάς έγλύτωσε! Ά πό μερικούς μόνον 
τών Ίωαννίνων πού βιάζονται νά πάρουν πιστοποιητικόν Βενιζελισμοϋ, 
θ’ άκοϋτε άντιθέτως:— Ό  Βενιζέλος έσωσε τήν Ήπειρον! — Ά ϊσ τε  στό 
καλό—βρε άδερφέ!

Ό  συγγραφέας τού άρθρου βρισκόταν μακρυά άπό τήν πραγματικότητα. 
Στή Β. Ήπειρο, σίγουρα, πίστευαν πώς ό Βενιζέλος τούς είχε προδώσει, 
στά Γιάννινα, δμως, καί στίς έπαρχίες, πίστη τής μεγάλης πλεισψηφίας 
ήταν πώς ό Βενιζέλος έσωσε τήν Ήπειρο κι δλη τήν Ελλάδα.

Σέ άλλο άρθρο ό άνώνυμος συντάκτης έπέμενε στήν άποψη δτι ό Βε
νιζέλος έπρεπε νά πέσει, γιατί είχε γίνει... κίνδυνος γιά τό Έθνος. Βασικό 
του έπιχείρημα: Θά ήτο άνάξιον νά ζή πλέον αύτοτελώς ένα έθνος, τοϋ 
όποιου ή ιστορία θά έγίνετο ένας άνθρωπος. Διότι έμεσολάβησαν έπί Βε
νιζέλου κλέη καί γεγονότα έθνικά, πολλαχοϋ έχοντα τήν άρχήν των καί 
εις μυρίας όφειλόμενα δυνάμεις καί αιτίας καί συμπτώσεις, τά όποια έν 
τούτοις ή κοινή συνείδησις συνύφανεν εις μυθικόν θρύλον, καί μέ τήν 
γνώριμον εις τήν ψυχολογίαν τών λαών τάσιν πρός δημιουργίαν γιγάντων, 
τά άπέδωκεν δλα εις τόν Βενιζέλον. Έδημιουργήθη ούτως ό ύπνος έκεϊνος 
τής Εθνικής συνειδήσεως, ό έπικίνδυνος δ ι’ έν Έθνος. Ή  μονοκρατορία, 
τό άπόλυτον veto έν τή διαρρυθμίσει έσωτερικών καί έξωτερικών πραγ
μάτων τής χώρας. Καί ό κ. Βενιζέλος άπό τοιαύτης άπόψεως έδημιούργει 
πολιτικόν κίνδυνον. Αύτοϋ είναι τό ζήτημα καί όχι εις τό άν ήτο μέγας 
ή μικρός. Έπρεπε νά πέσει.

Τά έπιχειρήματα -κι άναφέρονταν πολλά- είχαν τή λογική τους. Μόνο 
πού, δταν μιά πολιτική φυσιογνωμία, δπως ό Βενιζέλος, άναχθεϊ σέ θρύλο, 
κι αύτό είχε γίνει στήν Ήπειρο, πολύ δύσκολο άκόμα καί μέ τά λογικότερα 
τών έπιχειρημάτων, νά γκρεμιστεί άπό τό βάθρο του καί ν’ άγνοηθεΐ άπό 
τό λαό...

V  τό σπίτι τοΰ Πέτρου οί γνώμες ήταν διχασμένες. Ό  Δημήτρης δέν 
έκρυβε τή χαρά του γιά τήν άπομάκρυνση τοΰ Βενιζέλου άπό τήν 

έξουσία. Ή ταν περήφανος γιά τόν Κωνσταντίνο, τό βασιλιά του, δπως
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Ελεγε, τήν τελευταία στιγμή κράτησε τήν Ελλάδα άπό τό γκρεμό, δπου 
τήν έσερνε ό Βενιζέλος, γκρεμός ήταν ή έξοδος στόν πόλεμο, σίγουρη ή 
καταστροφή. —Δέν βλέπετε τί γίνεται στά Δαρδανέλια; ρωτούσε. Τρία 
θωρηκτά τών συμμάχων βουλίαξαν στά Στενά, δέν άκοΰτε τούς πανη
γυρισμούς τών Τούρκων; Σ ’ αύτό τό χαλασμό ήθελε νά μάς όόηγήσει ό 
Βενιζέλος, γιά νά μήν χάσουμε τήν εύκαιρία. Ποια εύκαιρία; Νά κατα- 
στραφούμε μιά ώρα νωρίτερα; ’Αψύς κι ό Βασίλης, όπως κι ό άδερφός 
του, δταν βρισκόταν σπίτι, μέ κάποιες άδειες πού έπαιρνε άπό τό στρατό, 
ριχνόταν άγρια στό Δημήτρη: —Τήν καταστροφή δέν θά τήν φέρει ό Βε
νιζέλος, άλλά ό βασιλιάς, τοΰ φώναζε. Είναι δυνατόν ποτέ νά νικηθεί ή 
’Αγγλία ή θαλασσοκράτειρα; Βάζεις μέ τό νού σου τί θά πάθαινε ή Ε λλά
δα, νησιωτική χώρα, καθώς εϊναι, άν πολεμούσε έναντίον τής ’Αγγλίας; 
θά  πεθαίναμε σάν τά ποντίκια άπό τήν πείνα, άποκλεισμό θά μάς έκαναν. 
Μέ τούς Γερμανούς καμιά ελπίδα δέν υπάρχει νά άπελευθερώσουμε τά 
σκλαβωμένα άδέρφια μας, στή Θράκη, τή Σμύρνη, τήν Κωνσταντινούπολη! 
Τό φαντάζεσαι αύτό Δημήτρη; — Τήν Κωνσταντινούπολη είναι γραμμένο 
ό Κωνσταντίνος νά τήν ελευθερώσει, τί τόν άνακατεύεις τόν Βενιζέλο; 
Πώς καί πότε θά τήν πάρει, ή θεία πρόνοια θά φροντίσει. — Ά ν  δέν κι
νηθούν οί άνθρωποι, τίποτα δέν κάνει ή θεία πρόνοια. Καί μεΐς μένοντας 
έτσι, άδρανεϊς, «ούδέτεροι», δπως λέει ή κυβέρνηση, καμιά έλπίδα δέν 
έχουμε νά μάς ύπολογίσουν, τήν ώρα τής νίκης. Νάσαι σίγουρος Δημήτρη, 
οί Άγγλογάλλοι θά νικήσουν, άκόμα κι άν δέν πέσουν τά Στενά... Ό  Δη
μήτρης δέν άπάντησε, γύρισε πρός τό μέρος τοΰ πατέρα, πού καθόταν 
στήν άκρη τοΰ σαλονιού, τούς παρακολουθούσε χωρίς νά μιλάει. —Έσύ 
πατέρα τί γνώμη έχεις γιά τήν κατάσταση; Συναναστρέφεσαι πολύ κόσμο, 
άκούς, μαθαίνεις, τί λένε στήν άγορά; Είδες τόν Χατζή; Αύτός ξέρει πε
ρισσότερα. —Δέν είδα άκόμα τόν Χατζή, τόν διαβάζω μόνο, υποστηρίζει 
τήν έπέμβαση τοϋ βασιλιά, θά τόν άνταμώσω δμως νά τά πούμε καλύτερα. 
Στήν άγορά ό κόσμος εϊναι μουδιασμένος. Δέν είδε μέ καλό μάτι τό διώ
ξιμο τοϋ Βενιζέλου, τόν άγαπάει αύτόν τόν άνθρωπο, ό άπλός κόσμος 
τόν λατρεύει. Δέν ξεχνάει τόν Κωνσταντίνο, ελευθέρωσε τήν πόλη μας, 
έχει πιστέψει δμως πώς χωρίς τό Βενιζέλο, δέ θά νικούσαμε στούς δυό 
πολέμους. Ό  κόσμος, δπως καταλαβαίνω, δέ θέλει νέο πόλεμο, κι ό έν- 
θουσιασμός τοϋ Βενιζέλου νά μπούμε άμέσως στή μάχη, στέλλοντας μά
λιστα στρατό στά Δαρδανέλια, δέν τοϋ πολυαρέσει, γιαυτό εϊπα πώς εϊναι 
μουδιασμένος. Παρόλα αύτά τό Βενιζέλο, δέν τόν βγάζει άπό τήν καρδιά 
του. Ό  Δημήτρης δυσφόρησε. —Πατέρα, κι άλλη φορά στό εϊπα, παίρνεις 
τό μέρος τοϋ Βενιζέλου, θά καταστρέψει τήν Ελλάδα, νά τό θυμηθείς. 
—Δέν παίρνω τό μέρος κανενός, άπάντησε ό Πέτρος, τήν Ελλάδα μόνο 
σκέφτομαι, καί τήν *Ηπειρο, δλη τήν Ήπειρο, τίποτ’ άλλο. Ά ς  άφήσουμε 
τώρα τή συζήτηση, θά δώ καί τόν Χατζή, θά δώ κι άλλους, θά πάω καί 
στό μητροπολίτη, τά ξαναλέμε. Ό  Πέτρος έφυγε, ήταν ώρα νά πάει στό
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μαγαζί, τά δυό άδέρφια συνέχιζαν νά συζητούν, άλλοτε ήρεμα, άλλοτε σ’ 
έντονο ύφος, καθένα ύποστήριζε τίς άπόψεις του· τά Ιδια συνέβαιναν καί 
σ’ άλλες οικογένειες, ό Διχασμός γινόταν συστατικό στοιχείο τής ζωής 
τών Ελλήνων, μπήκε όρμητικά στά σπίτια, στά καφενεία, στίς συγκεντρώ
σεις, άκόμα καί στά σχολεία έκανε έμμεσα τήν έμφάνισή του. —Δέ μπο
ρούμε νά πιστέψουμε αύτό πού πληροφορηθήκαμε κι εύχόμαστε νά μήν 
είναι σωστό, έγραφε ή Ήπειρος, τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ Μαρτίου. Κά
ποιος δάσκαλος ή καθηγητής —συνέχιζε— άρχισε νά παραδίδει μαθήματα, 
πού δέν περιλαμβάνονταν στό πρόγραμμα, ούτε στά βιβλία. Στίς παρα
δόσεις του μιλάει πολλές φορές στούς μαθητές του γιά Νεοελλαδίτες καί 
Παλαιοελλαδίτες, ύβρίζοντας τούς τελευταίους, σάν νά ηταν οί άσπον- 
δότεροι έχθροί μας. Σκοπός τέτοιων «παραδόσεων» είναι νά σπείρει ζι
ζάνια, νά φυτέψει στίς τρυφερές ψυχές τών μαθητών τό μίσος, έναντίον 
έκείνων πού έχυσαν τό αίμα τους γιά νά μάς άπελευθερώσουν.

Σωστή ήταν ή κριτική. Πολιτική άντιπαράθεση, μέσω τών μικρών 
μαθητών, ήταν άπαράδεκτη. Βέβαια, κάποιοι άπό τούς Παλαιοελλαδίτες 
συμπεριφέρθηκαν άσχημα σέ Γιαννιώτες κι αύτό είχε έλεγχθεϊ στό παρελ
θόν. Ή  τάση, δμως, όρισμένων, τά λίγα περιστατικά νά τά άνάγουν σέ 
γενικούς άφορισμούς, δπως έπανειλημμένα έκανε ό Κ. Καζαντζής, έπρεπε 
νά σταματήσει. Τελικά δλα γίνονταν άντικείμενο έκμετάλλευσης άπό τήν 
άλβανική κι άλλες προπαγάνδες, πού διέδιδαν καί δημοσίευαν πώς οί 
άπελευθερωτές "Ελληνες συμπεριφέρονταν στούς Ήπειρώτες χειρότερα 
άπό τούς Τούρκους! (Βλ. α ' τόμο τού έργου).

Ή  προεκλογική κίνηση στά Γιάννινα ζωήρεψε αισθητά, μέ τήν άφιξη 
στήν πόλη τοΰ πρώην ύπουργοΰ Δικαιοσύνης τής κυβέρνησης Βενιζέλου 
Κων. Ρακτιβάν. ’Ερχόταν γιά πρώτη φορά στήν Ήπειρο κι δπως μαθεύ
τηκε ή έπίσκεψή του δέν είχε προεκλογικό χαρακτήρα. "Οταν, δμως, έγινε 
γνωστό πώς ό Ρακτιβάν ήρθε ώς έπίσημος έκπρόσωπος τοϋ κόμματος, 
τών Φιλελευθέρων, άρχισε ή δημοσίευση έντονων έπικρίσεων έναντίον 
του άπό τήν πλευρά τών κυβερνητικών. Άρθρα καί σχόλια άφιερώθηκαν 
γιά νά πείσουν τόν κόσμο πώς ό Ρακτιβάν κι άλλα έπίλεκτα μέλη τής 
κυβέρνησης Βενιζέλου, πού ποτέ δέν είχαν έπισκεφτεϊ τήν Ήπειρο, τήν 
έποχή πού ήταν πανίσχυροι ύπουργοί, έρχονταν τώρα γιά νά μοιράσουν 
ύποσχέσεις καί ν’ άγρεύσουν ψήφους: ...έπί δύο έτη —κατέληγε κύριο 
άρθρο τής Ηπείρου— ούτε ένας πανίσχυρος τής πανισχύρου κυβερνήσεως 
Βενιζέλου δέν κατεδέχθη νά έπισκεφθή τήν χώραν (τήν Ήπειρον), τήν 
όποιαν βεβαίως θά ένόμιζεν άποικίαν φελλάχων, διά νά μήν τήν άξιώση 
κανείς έπίσημος μιάς έπισκέψεως διά νά ίατρεύση καί τάς άνάγκας της. 
Ό  προεκλογικός άγώνας έμπαινε σέ όξύτατη φάση, πριν άκόμα καταρ
τιστούν οί συνδυασμοί, μέ τήν άρθρογραφία τών έφημερίδων καί τίς κάθε 
είδους συγκεντρώσεις. Στήν πλατεία τοϋ ’Αβέρωφ βενιζελικοί κι άντιβε- 
νιζελικοί σχημάτιζαν κύκλους, κατέβαιναν καί στή μεγάλη πλατεία, άκόμα
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καί στά πεζοδρόμια καί έκτόξευαν οί πρώτοι λογομύδρους έναντίον τών 
άντιβενιζελικών καί οί δεύτεροι λογοβόμβας έναντίον τών άλλων. Ή  λο- 
γομαχία διαρκούσε ώς τίς νυχτερινές ώρες καί μόνον δταν άρχισε νά δια
μαρτύρεται τό στομάχι τους διαλύονταν. Κι ό συντάκτης τών στιγμιότυ
πων σημείωνε: Ά λλά ή ησυχία δέν διαδέχεται τήν λογομαχίαν. Τί είναι 
έκεΐνο πού άκούεται εις προχωρημένην ώραν τής νυκτός πέραν, κάτω είς 
τήν λίμνην; Είναι μυριάδες μυριάδων βάτραχοι, οί όποιοι κοακίζουν ή 
είναι ή ηχώ έπαναλαμβάνουσα τήν λογοτιτανομαχίαν τών κοιμωμένων 
ήδη πολιτικών μας άνδρών; Οί μεταφορικές εικόνες τού συντάκτη μας 
βεβαιώνουν πώς τόση ήταν ή ησυχία τίς νυκτερινές ώρες στά Γιάννινα 
καί τόσοι πολλοί οί βάτραχοι της λίμνης, πού οί κοασμοί τους έφταναν 
καθαρά ώς τήν κεντρική πλατεία. Τώρα δέν έμεινε κανένας βάτραχος. 
Άλλου είδους κοασμοί άκούονται...

Στή σχολή -μάλλον στή Ζω- 
σιμαία- πού γίνονταν οΐ παρα
δόσεις περί Νεοελλαδιτών καί 
ΙΙαλαιοελλαδιτών. είχε είσαχθεϊ 
ώς μάθημα καί ή νεώτερη φιλο
λογία. Φαίνεται δμως πώς ό 
καθηγητής πού άνέλαβε νά τή δι
δάξει δέν ηταν τό κατάλληλο 
πρόσωπο. Δίδασκε π.χ. ποίηση 
τοΰ Βαλαωρίτη, γραμμένη στή 
δημοτική καί μέ λεξιλόγιο πλού
σιο άπό ’Ηπειρωτικές λέξεις. 
Ό τα ν οΐ μαθητές ρωτούσαν γιά 
τήν έννοια κάποιων λέξεων ό 
καθηγητής άπαντοϋσε πώς δέ 
γνώριζε τή σημασία τους. Δ έν  

γνωρίζει τήν γλώσσαν τοΰ Βτιλαρα, τοϋ πατρός τον καί τής μητρός του; άπορούσε 
ό Χατζής.- Ή  συγκοινωνία μέ τό ’Αργυρόκαστρο είχε σταματήσει, τά αυτοκίνητα τής 
Γενικής Διοίκησης δέν είχαν λάστιχα. Ύστερα άπό πολλές ένέργειες, έφτασαν στό 
τέλος τοΰ τρίτου δεκαήμερου τού Μαρτίου καί οί δρόμοι γιά τούς 'Αγίους Σαράντα 
καί τό ’Αργυρόκαστρο άνοιξαν πάλι.- Στίς 6 Μαρτίου έφτασε στά Γιάννινα ό πρώτος 
λέλεκας, ή άνοιξη πλησίαζε. (Στίς μέρες μας τά λελέκια έξαφανίστηκαν, λίγα μόνο 
έρχονται, θύματα κι αύτά τών περιβαλλοντολογιών συνθηκών πού τόσο άλλαξαν. 
Μετά τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ό δικηγόρος Β. Γιαννάκος παρακολουθούσε γιά 
πολλά χρόνια καί κατέγραφε τόν έρχομό τους, κάθε φορά ό άριθμός τους γινόταν 
μικρότερος).- Στό σπίτι τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη έγινε στίς 15 Μαρτίου νέα συνάντηση 
τών μελών τού Φιλολογικού συλλόγου, στήν όποία διαβάστηκε καί συζητήθηκε ό 
κανονισμός (τό καταστατικό).- Τίς μέρες έκεϊνες τά Γιάννινα άποχαιρέτησαν ένα 
έπίλεκτο μέλος τοΰ δικαστικού κλάδου, τόν είσαγγελέα Πρωτοδικών Α. Ρωμανό. 
"Εφυγε γιατί είχε προαχθεΧ σέ άντιεισαγγελέα έφετών, άφησε άγαθή μνήμη. Ή ταν  
άριστα καταρτισμένος έπιστήμων καί γενναιόκριτος καί εϋθνς τήν διάνοιαν καί τήν 
ψυχήν δικαστής.- Ό  πόλεμος στά Δαρδανέλια βρισκόταν σέ κρίσιμη φάση, παρόλα 
αύτά ή κυβερνητική Ή πειρος  προφήτευε δτι τά στενά θά πέσουν όριστικώς. - Κάποιος

Ζωσιμαία Σχολή (τό πίσω μέρος) 
τά πρώτα χρόνια μετά τήν όνέγερσή της



—  50 —

άπό τό ’Αργυρόκαστρο έδωσε στό παντοπωλείο του τό δνομα: Τό τέλος τής σελήνης. 
ΤΙ νά σήμαινε ό παράξενος αυτός τίτλος; Μήπως τό τέλος τής ημισελήνου; Τό Ιδιο 
ξένιζαν καί μερικοί τίτλοι πού χρησιμοποιούσαν ot δημοσιογράφοι στά κοινωνικά: 
Ευοίωνοι άρραβώνες, διάβαζαν οί σύγχρονοι. Σέ τί άπέβλεπε τό επίθετο; 'Υπήρχαν 
καί δυσοίωνοι άρραβώνες;

Ή  Γ. Διοίκηση καταργήθηκε μέ νόμο, έξακολουθούσε δμως νά λειτουργεί καί 
άγωνιζόταν ν ’ άντιμετωπίσει τά γενικότερα προβλήματα τής ’Ηπείρου. Ό  θεσμός ήταν 
άναγκαΐος γιά τίς Νέες χώρες, προπαντός γιά τήν άκριτική κι άπομονωμένη Ή πειρο, 
μέ τά πολλά προβλήματα καί μέ άνοιχτό άκόμα τό Βορειοηπειρωτικό.- ΟΙ γενικές 
έπισκοπήσεις τής κατάστασης, μέ άρθρα δημοσιογράφων ή πολιτικών παραγόντων 
τών ’Αθηνών, γύρω άπό τό θέμα τής μεταπολίτευσης, συνεχίζονταν στήν Ή πειρο  καί 
τή Σημαία, πού ύποστήριζε άκόμα τή βενιζελική παράταξη· έκεΐ δημοσίευε άρθρα, μέ 
έπίτιτλο Γράμματα έξ ’Αθηνών κάποιος μέ τό ψευδώνυμο 'Αττικός.

Ή  έφορεία τής Ζωσιμαίας σχολής πήρε τήν άπόφαση κατεδάφισης οίκίσκου τού 
περιβόλου της, γιά ν ’ άνεγερθεΐ στή θέση του εύπρεπές Έφορείον, καί βιβλιοθήκη, 
στήν όποία θά τοποθετούνταν οι περισσότεροι άπό τίς τρεις χιλιάδες τόμους τής 
σχολής καί θά δημιουργούνταν προϋποθέσεις άναγνωστηρίου. Ή  άπόφαση χαιρετί
στηκε άπό τόν τύπο, δέν πραγματοποιήθηκε δμως. Ή  έφορεία έγκαταστάθηκε στά 
ύπόγεια τής Μητρόπολης, μάλλον έκεΐ θά μετέφεραν καί τή βιβλιοθήκη. Αύτή είναι 
ή κατάντια κάθε καλής Ιδέας —σημείωνε ή Ή πειρος—, δταν δέν υπάρχουν άνθρωποι 
σοβαροί νά στηρίξουν μιάν τοιαύτην Ιδέαν. Στό τέλος τοΰ σχολίου ό συντάκτης 
έρριχνε τό βέλος του: Π οιός τό έκανε; άναρωτιόταν. Μήπως ή σκιά κάποιου ράσου 
είναι ή φίψασα είς τό σκότος τήν φωτεινήν αυτήν ιδέαν; Ή ταν φανερό ποιόν 
ύπονοοΰσε: τό μητροπολίτη Γερβάσιο.

Μέ τή συνεχή πολιτικολογία, δπως σημειώθηκε, γύρω άπό τό θέμα τής μεταπο
λίτευσης, δλα τά άλλα θέματα είχαν παραμεριστεί, άκόμα καί οί φρικαλεότητες τοΰ 
μεγάλου πολέμου. Πέρασε σχεδόν ένας μήνας, άφότου ό Βενιζέλος έπαψε νά κυβερ
νάει, κι ήρθε ή Μεγάλη 'Εβδομάδα. Ot έκκλησίες, δπως πάντα, άσφυκτικά γεμάτες, 
δ κόσμος καί πάλι άνήσυχος, μόνο τό πρώτο Πάσχα ύστερα άπό τήν άπελευθέρωση 
γιόρτασε χωρίς φόβο στήν καρδιά· τόν δεύτερο χρόνο ήταν τό Βορειοηπειρωτικό πού 
τόν άπασχολοΰσε, τόν τρίτο, τό Πάσχα τοΰ 1915 (22 Μαρτίου), ο'ι "Ελληνες είχαν 
χωριστεί σέ βενιζελικούς κι άντιβενιζελικούς, τίποτ’ άλλο δέ χωρούσε άνάμεσά τους, 
άκόμα καί ot άγιες μέρες, τά Πάθη καί ή ’Ανάσταση. Ή  οίκονομική κρίση ήταν έπίσης 
ένας παράγοντας πού μείωνε τήν αισιοδοξία τού κόσμου. Παρά πάσαν προσδοκίαν 
δμως ή κίνηση στήν άγορά κατά τήν εβδομάδα τών Παθών ήταν μεγάλη. Τά 
κτηνοτροφικά προϊόντα άφθονοΰσαν άκόμα στήν Ή πειρο κι αύτά έδωσαν τόν παλμό 
στήν κίνηση τής άγορας. Ή  περιφορά τών ’Επιταφίων τό βράδυ τής Μεγάλης Πα
ρασκευής έμφάνισε ένα άσυνήθιστο θέαμα. Στίς δύσκολες στιγμές πού περνούσε ό 
κόσμος στρεφόταν στήν ’Εκκλησία, γιά ν ’ άντλήσει κουράγιο καί έλπίδα· στή συνάν
τηση τών ’Επιταφίων στήν κεντρική πλατεία, ποτέ δέν είχαν συγκεντρωθεί περισσό
τεροι πιστοί, δλα τά Γιάννινα ήταν έκεΐ, μόνον ό μητροπολίτης Γερβάσιος έλειπε, 
άκόμα οικουρούσε, χοροστάτησε ό Πανάρετος.

Τή μέρα τοΰ Πάσχα ή πανηγυρική Ή πειρος  ήταν φτωχή. "Ενα άρθρίδιο μόνο 
τοΰ θεολόγου Αίμιλιανοΰ Π. Γεωργούλη, μέ τίτλο Χριστός άνέστη, τό ποίημα τοΰ Δ. 
Σολωμοΰ Ή  ημέρα τής Λαμπρής καί τό διήγημα τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη Ηρώων Π ά
σχα, άφιερωμένο στό μητροπολίτη Βελλάς Σπυρίδωνα, τίποτ’ άλλο. Οί ύπόλοιπες 
στήλες γεμάτες άπό άρθρα καί σχόλια γιά τήν πολιτική κατάσταση, τό σαράκι άρχισε 
νά ροκανίζει τίς καρδιές τών 'Ελλήνων. Στό μεταξύ, ή άδράνεια τών άρχών, έξαιτίας
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τών έπιπτώσεων τοϋ πολέμου καί κυριότερα τής πολιτικής μεταβολής στή διακυβέρ
νηση τής χώρας, δημιούργησαν στήν άγορά κατάσταση επικίνδυνη. Ά π ό  τίς 
έπιθεωρήσεις τής άστυϊατρικής υπηρεσίας σέ ζαχαροπλαστεία, παντοπωλεία, καφε
νεία, γαλακτοπωλεία κι άλλα καταστήματα, διαπιστωνόταν ή ύπαρξη φριχτής φυπα- 
ρότητος, πού έγκυμονούσε κινδύνους γιά τούς κατοίκους. Δολοφόνοι τής άγορας 
ήταν ό τίτλος σχολίου, πού ζητούσε, δικαιολογημένα, νά έπιβληθοϋν αύστηρές καί 
παραδειγματικές κυρώσεις στούς παραβάτες.

έ τήν έλευση τοϋ Κ. Ρακτιβάν στά Γιάννινα καί τίς επαφές πού είχε 
μέ πολιτικούς παράγοντες κι όργανωμένες όμάδες, άρχισαν οί δια- 

βουλεύσεις γιά τόν καταρτισμό τοϋ ψηφοδελτίου τών βενιζελικών. ’Ανά
λογες ζυμώσεις γίνονταν καί στόν άντιβενιζελικό χώρο, ύστερα άπό τή 
γνωστοποίηση τής ύποψηφιότητας τοΰ συνταγματάρχη τοϋ πυροβολικού 
’Αθανασίου Δ. Μ. Μπότσαρη, έγγονοϋ τοΰ Σουλιώτη ήρωα Μάρκου Μπό- 
τσαρη. Μιά είδηση πού δημοσιεύτηκε, σχετική μέ τήν άντικατάσταση τοϋ 
Σουλιώτη, επίσης, άντιστρατήγου Π. Δαγκλή, άπό τή διοίκηση τοϋ Ε ' Σώ
ματος Στρατού, έδωσε λαβή σέ πολλά σχόλια γιά άνάμιξή του στήν πο
λιτική. Πραγματικά ό Δαγκλής, χωρίς νά πάψει νά είναι άφοσιωμένος 
στό βασιλιά -ήταν καί ύπασπιστής του-, σύμφωνα μέ τήν άλληλογραφία 
τοϋ ’Αρχείου του, είχε άποφασίσει νά πολιτευθεΐ κατά τούς τελευταίους 
μήνες τοΰ 1914 μέ τό κόμμα τοϋ Βενιζέλου, τοϋ όποιου τό πολιτικό δαιμό
νιο θαύμαζε. Τό Σεπτέμβριο τοΰ 1914 άνακοίνωσε στό Βενιζέλο ότι θά 
έπαιρνε μέρος στίς επόμενες έκλογές, άναλαμβάνοντας τήν εύθύνη τής 
κατάρτισης τοΰ ψηφοδελτίου τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων (Βενιζελι- 
κοΰ) στό νομό Ίωαννίνων, τότε περιλάμβανε καί τό σημερινό νομό Θε
σπρωτίας. Ό  Βενιζέλος μ’ εύχαρίστηση άκουσε τήν άπόφασή του καί γιά 
τήν κατάρτιση τοΰ συνδυασμού τοΰ άφησε πάσαν ελευθερίαν ένεργείας. 
Ό  Δαγκλής συμφωνούσε μέ τήν πρόταση τού Βενιζέλου γιά έξοδο τής 
Ελλάδας στόν πόλεμο, μέ συμμετοχή της στήν έκστρατεία τών Συμμάχων 
έναντίον τών Δαρδανελίων. Τό Φεβρουάριο, σέ γράμμα του άπό τά Γιάν
νινα, πρός τόν Βενιζέλο, έξέφραζε τή βεβαιότητα ότι ή έκλογική έπιτυχία 
τών Φιλελευθέρων στό νομό Ίωαννίνων ήταν έξασφαλισμένη. Ή  κατάρ
τιση άντίθετου συνδυασμού, θ’ άποτελοΰνταν κατά βάση άπό δυσαρεστη- 
μένους βενιζελικούς πού δέ θά είχαν συμπεριληφθεΐ στό δικό του ψηφοδέλ
τιο. Μόνο άν κατέβαινε στίς έκλογές ό πρόεδρος τής Αυτόνομης Πολιτείας 
τής Β. ’Ηπείρου Γ. Ζωγράφος, τότε ύπουργός ’Εξωτερικών, ό άγώνας θά 
γινόταν δυσκολότερος, άλλά καί πάλι οί βενιζελικοί θά νικούσαν.

Ό Π . Δαγκλής, ώς διοικητής τού Ε ' Σώματος Στρατού, δέν έκρυβε 
καθόλου τίς προθέσεις του γιά κάθοδό του στίς έκλογές, κι αύτό ενθουσία
ζε τούς Γιαννιώτες πού στή μεγάλη πλειοψηφία τους άκολουθοΰσαν τό 
Βενιζέλο. Οί κυβερνητικοί καταλάβαιναν πώς ή παραμονή τοΰ στρατηγού 
στά Γιάννινα προκαλοΰσε ζημιά στήν παράταξή τους. Μέ τό φίλο του 
Π. Πρωτοπαπαδάκη τοΰ διαμήνυσαν -μέ άπώτερο στόχο τόν προσεταιρι-
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σμό του- άφοϋ είχε γίνει γνωστό πιά σ’ δλους δτι θά άναμιγνυόταν στήν 
πολιτική, πώς έπρεπε ν’ άπομακρυνθεΐ προσωρινά άπό τήν Ήπειρο. Ό  
Δαγκλής άπάντησε δτι θά υπέβαλε παραίτηση, έτσι δέν ήταν άνάγκη ν’ 
άπομακρυνθεΐ μέ εύσχημο τρόπο άπό τά Γιάννινα, άν οί έκλογές γίνονταν 
σύντομα καί διαλυόταν ή βουλή. Τήν είδηση γιά τήν άπομάκρυνσή του 
είχε ήδη δημοσιεύσει ή Ή πειρος καί πρέπει νά ήταν σωστή. 'Αν, λοιπόν, 
δέ διαλυόταν ή βουλή στά τέλη Μαρτίου κι άργούσαν οί έκλογές, θά τόν 
διευκόλυναν —άπαντούσε στό φίλο του— τοποθετώντας τον γιά ύπηρε- 
σιακούς λόγους στό ύπουργεΐο Στρατιωτικών. Καί μετά τίς έκλογές τής 
31ης Μαΐου προσπάθησαν οί άντιβενιζελικοί νά τόν προσεταιριστούν, 
χωρίς δμως έπιτυχία.

"Ενα γράμμα τοΰ πολιτευτή Κ. Καζαντζή, άπευθυνόμενο πρός τό στρα
τηγό πριν άπό τίς έκλογές (14-4-15) άφήνει νά έννοηθεΐ δτι καταβαλλόταν 
προσπάθεια έκ μέρους τοΰ πρώτου νά προσεγγίσει τούς Φιλελεύθερους. 
Τό περιεχόμενό του, πάντως, έστω κι άποσπασματικά δημοσιευόμενο στό 
Άρχεϊο  τοΰ στρατηγοΰ άποκαλύπτει, γιά μιά άκόμα φορά, τήν άπέχθεια 
τοΰ Κ. Καζαντζή πρός δλους τούς προϊσταμένους καί τούς ύπαλλήλους 
τούς προερχόμενους άπό τήν Παλαιά Ελλάδα. "Εγραφε στό Δαγκλή: ...Οί 
Ήπειρώται είναι φειδωλοί καί έπιθυμοϋν διοίκησιν νοικοκυρίσιαν. Ή  
σπατάλη τοϋ δημοσίου πλούτου τούς έχει άηδιάσει εντελώς (...). ’Απορούν: 
τί έκαμαν καί πώς έζοϋσαν δλοι αύτοί οί άνθρωποι είς τήν Ελλάδα, ώστε 
άφησαν τάς έργασίας των καί άνέλαβαν δημοσίας ύπηρεσίας; (...) Ώ ς έκ 
περισσού έχουν καί μόρφωσιν εύρυτέραν άπό εκείνους δπου τούς έστειλαν 
νά τόν διοικήσουν; (...). Προπαντός ένεργήσατε νά παυθούν δλοι, σχεδόν, 
οί διευθυνταί υπηρεσιών. Είναι νά έρνθριφ κανείς διά τήν έλληνικήν δι
ό ίκησιν. Κακοήθεις, σιμωνιακοί, άστοιχείωτοι καί άπεχθεϊς είς τούς 
administres (τούς διοικούμενους). Στό τέλος έπιτίθεται έναντίον τοΰ Γ. 
Ζωγράφου καί ειρωνεύεται, κατά βάθος, τό έργο τής Προσωρινής κυβέρ
νησης τής Αυτόνομης Πολιτείας.

Μηδενιστική, στήν ούσία της, ήταν ή φιλοσοφία τοΰ Κ. Καζαντζή. Τό 
νά πιστεύει δτι δλοι δσοι στελέχωσαν τή διοικητική μηχανή στήν άπελευ- 
θερωμένη "Ηπειρο, δέν είχαν καμιά δουλειά στήν πατρίδα τους κι ήρθαν 
γιά νά φάνε, νά δωροδοκηθούν καί ν’ άδικήσουν, άποτελεΐ έσφαλμένη 
έκτίμηση, στήν όποία, μόνο γιά καθαρά άντιπολιτευτικούς καί δημαγω
γικούς λόγους είχε καταλήξει. Κι δμως τή Γενική Διοίκηση τής ’Ηπείρου 
είχαν στελεχώσει άξιολογώτατοι ύπάλληλοι άπό τήν Παλαιά Ελλάδα, 
άνάμεσά τους καί έξέχοντες Ήπειρώτες, πού πρόσφεραν σημαντικές 
ύπηρεσίες στήν άνόρθωση τής ’Ηπείρου. Ό  Κ. Καζαντζής στάθηκε άδικος 
άπέναντί τους. Τό Ιδιο άδικος στάθηκε κι άπέναντί στόν άγώνα τής Βο
ρείου ’Ηπείρου γιά τήν Αύτονομία της. Ίσως αύτή ή, κατά κάποιο τρόπο, 
ρατσιστική πολιτική πού άκολούθησε έναντίον τών Παλαιοελλαδιτών νά 
τοΰ έξασφάλισε καί τήν έκλογή του ώς άνεξάρτητου.
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ττ οιές σχέσεις είχε ή οικογένεια τοΰ Πέτρου Κωστίδη μέ τόν Π. Δαγκλή;
Ό  στρατηγός ήταν άπό τοΰς ιδρυτές καί επικεφαλής τής Ηπειρωτικής 

Εταιρείας, αύτό ό Πέτρος δέν τό ξεχνούσε. Τόν ιδιο σεβασμό έδειχναν 
άπέναντι στό στρατηγό κι οί άλλοι Εταίροι αγωνιστές, παρόλο πού είχε 
άρχίσει ή πολιτική τους διαφοροποίηση, καί δέν άντίκρυζαν μέ τό ίδιο 
πρίσμα πρόσωπα καί καταστάσεις. "Ολοι τους, περισσότερο άπ’ όλους ό 
Γ. Χατζής, ήθελαν τήν ένότητα τοΰ άγωνιστικοΰ κόσμου, θά έξασφαλιζό- 
ταν πάνω στή βάση τής κοινής άγάπης γιά τήν έλευθερία, τήν άνεξαρτησία 
καί τό καλό όλης τής Ηπείρου, τής ένιαίας καί άδιαίρετης Ηπείρου. Τά 
κόμματα διέσπασαν τήν ένότητα τοΰ άγωνιστικοΰ κόσμου, έφεραν διχό
νοια άνάμεσα στούς Εταίρους καί τά μέλη. Προπαντός άποδυνάμωσαν 
τήν άκτινοβολία τους. Δέν ήταν, γιαυτό, παράξενο δσα άκούστηκαν σέ 
δικαστήρια σέ βάρος τής δράσης τής Ηπειρωτικής Εταιρείας, τήν όποία, 
συνήγοροι κατηγορουμένων δέ δίστασαν νά τήν έξομοιώσουν μέ τό κοινό 
έγκλημα, πρός μέγιστη άγαλλίαση όσων άπέφευγαν νά συνεργαστοΰν μέ 
τίς πατριωτικές όργανώσεις, κατά τήν περίοδο τής τουρκοκρατίας ή 
έμειναν συνειδητά στό περιθώριο γιά νά μήν έπισύρουν τή μήνη τών άρ
χών, συχνά συνεργάζονταν μαζί τους καί κάποτε πρόδιναν. Μιά μερίδα 
τους είχε προσκολληθεΐ, γιά κάλυψη, στή Μητρόπολη, ήταν οί λεγόμενοι 
Μητροπολιτικοί- αύτοί τούς άγωνιστές τούς άποκαλοΰσαν Προξενικούς, 
άπό τήν έποχή κυρίως πού Γενικός πρόξενος στά Γιάννινα ήταν ό Άγγελος 
Φορέστης, καθοδηγητής τοΰ άγώνα καί έκτελεστής τών έντολών τής 
έλληνικής κυβέρνησης. Ποιάς κυβέρνησης; Τοΰ Ελευθερίου Βενιζέλου, 
γιαυτό κι ό Γ. Χατζής μετά τήν άπελευθέρωση, πέραν τής λατρείας πού 
έτρεφε γιά τόν Κωνσταντίνο, μέ σθένος ύποστήριζε καί τήν πολιτική τοΰ 
Βενιζέλου κι δλα τά όργανα τής Γενικής Διοίκησης, τά διορισμένα άπ’ 
αύτή· μόνον δταν δημιουργήθηκε τό Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα στράφηκε 
έναντίον του, χωρίς νά κόψει καί πάλι έντελώς τίς γέφυρες. Πίστευε πώς 
ό Βενιζέλος δέν είχε προδώσει, είχε θυσιάσει δμως τούς Βορειοηπειρωτι- 
κούς πληθυσμούς, στό όνομα μιας πολιτικής πού τή θεωρούσε συμφέρουσα 
γιά τήν Ελλάδα. Ό  Γ. Χατζής μέ τήν Ήπειρο  έπηρέαζε μεγάλο κομμάτι 
τού κόσμου τών άγωνιστών κι ήταν φυσικό, δταν διέρρευσε ή πληροφορία 
πώς ό Δαγκλής θά πήγαινε μέ τό μέρος τοΰ Βενιζέλου στίς έκλογές, ή διά
σπαση μεταξύ τών άγωνιστών νά έπαιρνε εύρύτερες διαστάσεις. Ό  Πέτρος 
έμεινε έξω άπ’ αύτές τίς διαιρέσεις, μόνο ζημιά προξενούσαν στήν Ήπειρο. 
’Εξακολουθούσε νά σέβεται τό στρατηγό, ό πολιτικός προσανατολισμός 
του, δέν τού προξενούσε δυσαρέσκεια, θαύμαζε κι ό ίδιος τό Βενιζέλο, 
έπικροτοΰσε τήν πολιτική του, μόνο γιά τή θέση του στό Βορειοηπειρωτικό 
διαφωνούσε, δέν τόν χώριζε λοιπόν τίποτα άπ’ αύτόν. Τά ίδια αισθήματα 
έτρεφε καί ή οίκογένειά του, εξόν άπό τόν πρώτο γιό του, τό Δημήτρη, 
αύτός δέν ήθελε ν’ άκούσει γιά Βενιζέλο καί Δαγκλή, γιά κανένα πού π ί
στευε πώς είχε βλάψει τή Β. Ήπειρο.



—  54 —

Μέ τόν Δαγκλή ό Πέτρος είχε συναντηθεί άρκετές φορές, ποτέ ό 
στρατηγός δέν τοϋ είχε κάνει λόγο γιά τις πολιτικές του θέσεις, εξάλλου 
δέν είχε πάρει άκόμα τις όριστικές άποφάσεις του. Μόνο κατά τήν τε
λευταία έπαφή πού είχε μαζί του, τό βράδυ τής 30ής Ίανουαρίου, στό 
σπίτι τής σεβαστής δέσποινας Ελένης Μελά, στή μεγάλη χοροεσπερίδα 
πού έδωσε, κλείνοντας τόν έορταστικό κύκλο τοϋ Τριωδίου, ό Δαγκλής 
έκανε άνοιχτά λόγο γιά κάθοδό του στήν πολιτική. Ή  χοροεσπερίδα ήταν 
άπό τίς λαμπρότερες πού όργανώθηκαν στά μικρά Γιάννινα. Εξαιρετικόν,

άξιον σημειώσεως -έγραφε ό συν
τάκτης τής Ηπείρου- ήτο ή κυ
ριαρχία τοϋ χρυσοϋ γαλονιοϋ. 
Πλήθος άπό άνώτερους άξιωματι- 
κούς, μέ έπικεφαλής τό στρατηγό 
Δαγκλή, κατέκλυζε τις αίθουσες, ό 
δικαστικός κόσμος, οί άνώτεροι 
ύπάλληλοι τής Γενικής Διοίκησης 
καί πλεϊστα εκλεκτά μέλη τής κοι
νωνίας. Άνάμεσά τους κι ό Πέ
τρος Κωστίδης, μέ τή γυναίκα του, 
οί άλλοι πήγαν στίς δικές τους συγ
κεντρώσεις, δέν ήθελαν επισημό
τητες. Ή  χοροεσπερίδα κράτησε 
ώρες, πολλοί ξημέρωσαν, ό Πέ
τρος λίγο μετά τά μεσάνυχτα έφυ
γε. Κάποια στιγμή, πού ό στρα
τηγός δέν χόρευε, συναντήθηκε μέ 
τόν Πέτρο, σέ μιάν άκρη άπό τίς 
μεγάλες σάλες τοϋ άρχοντικοϋ, 
δταν τό σκεπτόταν άργότερα έ
βρισκε πώς ό στρατηγός πήρε τήν 
πρωτοβουλία. Ό  Δαγκλής τόν ρώ

τησε γιά τήν οικογένεια καί τίς δουλειές του, άλλά ή συζήτηση μεταφέρθηκε 
γρήγορα στά φλέγοντα ζητήματα, στόν πόλεμο καί τό Βορειοηπειρωτικό. 
Ό  Πέτρος τοϋ έξομολογήθηκε τίς άνησυχίες γιά τήν ένταση τών σχέσεων 
Κωνσταντίνου καί Βενιζέλου, τίποτα καλό γιά τόν τόπο δέν μπορεί νά 
προκνψει άπ’ αύτή τή διένεξη, στρατηγέ μου, πρόσθεσε, έσεϊς πού γνω
ρίζετε καλά καί τούς δυό, άν προσπαθήσετε, μαζί μ ’ άλλους, θά τούς 
κάνετε νά μονιάσουν. — Άπό τήν πλευρά μου, αύτό γίνεται ήδη κ. Κω
στίδη, άπάντησε ό Δαγκλής. Πρέπει νά ξέρεις πώς γιά τό βασιλιά τρέφω 
άπεριόριστο σεβασμό, δέν μπορώ ν’ άρνηθώ πώς μέ τή φωτισμένη ηγεσία 
του ό έλληνικός στρατός νίκησε στούς δυό πολέμους, δίκαια τοϋ 
άπονεμήθηκε ό τίτλος τοϋ Έλευθερωτοϋ, γ ι’ αύτό λατρεύεται καί δοξά

Ό άνπστράτηγος Π. Δαγκλής
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ζεται άπό τό λαό. Δέν ξεχνώ δμως πώς χωρίς τήν πολιτική διορατικότητα 
τοϋ Βενιζέλου, τίς έξοχες διπλωματικές του ικανότητες δέν θά είχαμε φτά
σει στό ποθητό άποτέλεσμα. Πρέπει οί δυό άνδρες νά βροϋν τρόπο νά 
συνεννοηθοϋν, μόνον έτσι θά σωθεί ή Ελλάδα. Έγώ θά κάνω δ,τι μπορώ 
κ. Κωστίδη, κι άκριβώς γ ι’ αύτό τό λόγο θά κατεβώ ώς υποψήφιος στίς 
έκλογές στό νομό μας, μέ τό κόμμα τοϋ κ. Βενιζέλου, πιστεύω πώς θά 
βρώ τρόπο νά τόν έπηρεάσω όντας στό πλευρό του, γιά νά συνεννοηθοϋν 
μέ τό βασιλιά, ένωμένοι μεγαλούργησαν, τό ίδιο θά γίνει καί στό μέλλον, 
άν συνεργαστούν. Γι αύτό σάς ζητώ κ. Κωστίδη νά ύποστηρίξετε τήν προ- 
σπάθειά μου, νά είστε βέβαιος πώς είναι γιά τό καλό τής ’Ηπείρου, δλης 
τής Ηπείρου, πρόσθεσε μέ έμφαση. Ό  Πέτρος ένοιωθε πώς άνοιγε ή καρ
διά του, γιά νά δεχτεί μεγάλα μηνύματα, καθώς άκουε τά λόγια τοΰ στρα
τηγού. Ή  ύπόσχεσή του, πώς θά έργαζόταν γιά νά κλείσει τό χάσμα άνά- 
μεσα στό βασιλιά καί τό Βενιζέλο, τόν γέμισε ένθουσιασμό. —Είμαι στό 
πλευρό σας, στρατηγέ, άπάντησε αύθόρμητα, κι έγώ κι δλη μου ή οικο
γένεια. — Τό ήξερα, άπάντησε χαμογελώντας ό Δαγκλής, έχω μάθει γιά 
τήν έντιμότητά σας, μετράει στίς δύσκολες μέρες πού περνάμε... Μ’ αύτή 
τήν άμοιβαία άλληλοεκτίμηση χώρισαν. Σέ λίγο ό Πέτρος πήρε τή γυναίκα 
του, εύχαρίστησε τήν εύγενική δέσποινα Ελένη Μελά γιά τήν πρόσκλησή 
της, περπάτησε λίγο, βρήκαν ένα άμάξι καί τράβηξαν γιά τό σπίτι τους, 
στήν Καραβατιά.

Στό δρόμο ή Λευκή δέν κρατήθηκε, τόν ρώτησε: —Τί σοϋ έλεγε ό στρα
τηγός Πέτρο; Αύτός καθώς άνάπλαθε τή συζήτηση μέ τόν Δαγκλή, δέν 
άκουσε τήν έρώτηση τής γυναίκας του, δέν άπάντησε. —Δέν άπαντάς; 
κάτι σέ ρώτησα, έπανέλαβε ή γυναίκα. Ό  Πέτρος συνήλθε, ζήτησε άπό τή 
Λευκή νά ξαναπεΐ τί ήθελε, γιά τόν πόλεμο συζητούσαμε, γυναίκα, καί 
γιά τή στάση πού πρέπει νά κρατήσει ή Ελλάδα. Ή  Λευκή δέν ικανο
ποιήθηκε, κάτι είχε πάρει τ’ αύτί της άπό τή συζήτηση τών δυό άνδρών, 
δέ θέλησε δμως νά δώσει συνέχεια. Άπό τήν πλευρά του ό Πέτρος 
άναλογιζόταν πώς θά δικαιολογούσε στό Δημήτρη τήν ύπόσχεσή πού έδωσε 
στόν Δαγκλή νά τόν ύποστηρίξει στίς έκλογές. Πολύ φοβόταν ότι δέν θά 
τόν έπειθε.

Φτωχότερο κι άπό τό πασχαλινό ήταν τό φύλλο τής Ήπειρον, τό άφιερωμένο 
στήν 25η Μαρτίου- ένα άρθράκι μόνο γιά τή γιορτή κι αύτό όχι τού Χατζή, έλειπε 
στήν ’Αθήνα, είχε πάει γιά νά κατατοπιστεί καλλίτερα γύρω άπό τήν πολιτική κατά
σταση καί νά άγοράσει νέα ύλικά γιά τό τυπογραφείο. Πολλοί διέδιδαν δτι πήγε γιά 
νά έξασφαλίσει ύποστήριξη υποψηφιότητάς του ώς βουλευτή, δλα τά διέψευσε 
κατηγορηματικά δταν γύρισε. Κατά τήν παραμονή του στήν ’Αθήνα ό Βλάσης Γα- 
βριηλίδης τής Άχροπόλεως έγραψε κολακευτικά σχόλια γιαυτόν καί τήν έφημερίδα 
του. Στή δοξολογία τής 25ης Μαρτίου χοροστάτησε πάλι ό Πανάρετος, ό Γερβάσιος 
έξακολουθούσε νά οικουρεί. Τό πέρας τής δοξολογίας — σημείωνε ό χρονικογράφος— 
έχάλυψαν ζωηραί ζητωκρανγαι ύπέρ τον Βασιλέως, τον Έ θνους καί τον Στρατού, 
δόντος τό σύνθημα τοϋ λαοφιλούς δημάρχου μας Γιαγιά βέη. Πώς άλλαξαν οί καιροί!
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Ό  τοϋρκος δήμαρχος νά ζητωκραυγάζει γιά τόν ελληνα βασιλιά, καί νά είναι λαο
φιλής, είχε άποκτήσει λαϊκό ερεισμα...

Ή  κυβέρνηση Γούναρη, σ’ άντίθεση μ’ έκείνη τοΰ Βενιζέλου, αποφά
σισε τήν άντικατάσταση τών στρατοδικείων στή Β. Ήπειρο, μέ πολιτικά 
δικαστήρια. Ή  άπόφαση χαρακτηριζόταν ώς ένα άκόμα βήμα γιά τήν 
ένσωμάτωση τής περιοχής στήν Ελλάδα. Προτεινόταν στήν κυβέρνηση νά 
προχωρήσει καί πιό πέρα: νά δημοσιεύσει διάταγμα γιά τήν προσάρτηση 
τής Β. ’Ηπείρου στήν Ελλάδα.

Ό  έγγονός τοΰ Μάρκου, άξιωματικός ’Αθανάσιος Μπότσαρης, δημο
σίευσε στήν Ήπειρο δήλωση καθόδου στίς έκλογές μέ τό κυβερνητικό ψη
φοδέλτιο. 'Υποσχόταν πώς θά κατάρτιζε συνδυασμό καθαρά ’Ηπειρωτικό, 
άπό πρόσωπα πού γνώριζαν τίς άνάγκες της. Στόν ίδιο συνδυασμό θά 
έπαιρνε μέρος κι ό Χρ. Χρηστοβασίλης· στά τέλη Μαρτίου συγκέντρωσε 
καί πάλι τά μέλη τοΰ Φιλολογικού συλλόγου γιά συζήτηση στό σπίτι του. 
Καθώς αύτά γίνονταν σέ προεκλογική περίοδο πού είχε άρχίσει άνεπίσημα, 
δέν εύνοοΰσαν τήν αύξηση τής έπιρροής τοΰ συλλόγου καί τοΰ άριθμοΰ 
τών μελών του. Στίς έφημερίδες δημοσιεύονταν καί οί πρώτες πληροφο
ρίες γιά τήν κατάρτιση τοΰ βενιζελικοΰ συνδυασμού ύπό τόν Δαγκλή. Οί 
άντιβενιζελικοί συνέχισαν νά ζητούν τήν άπομάκρυνση τοΰ στρατηγού 
άπό τά Γιάννινα, γιά νά μήν έπηρεάζει τούς ψηφοφόρους. Κυκλοφορούσε 
ή είδηση πώς θά τόν άντικαθιστοΰσε στή διοίκηση τοΰ Ε ' Σώματος Στρα
τού ό υποστράτηγος Α.  Παπούλας.

Τή νύχτα τής 28ης Μαρτίου άγριο έγκλημα εγινε κοντά στό μοναστήρι τοϋ Ά η- 
Γιάννη καί κατετάραξε τήν κοινωνίαν τών Ίωαννίνων. "Ενας γέροντας, καλλιεργητής 
μποστανιού στήν περιοχή, κακοποιήθηκε άπό εγκληματίες πού τόν λήστεψαν, τόν 
έδεσαν καί τόν έκαψαν ζωντανό μέσα στό καλύβι του. Ό ν έ ο ς  υπηρέτης του, πού 
έτρεξε νά τόν βοηθήσει, σκοτώθηκε κι αύτός μέ 14 μαχαιριές. Ή  άστυνομία δέν άργησε 
νά διαλευκάνει τό έγκλημα. Ή ταν τρεις βοσκοί άπό τήν περιοχή, πού ομολόγησαν 
τήν ένοχή τους. Ή  εγκληματική ενέργεια, έκτός άπό τήν άναταραχή, δημιούργησε κι 
άνησυχία στήν πόλη. Μετά τή συμμορία τοΰ Μέμου, κι άλλα κακοποιά στοιχεία 
έκαναν τήν έμφάνισή τους.

^  τίς άρχές ’Απριλίου, οί ειδήσεις γιά διενέργεια έκλογών, έπιβεβαι- 
ώθηκαν. Άπό τήν Αθήνα τηλεγραφούσαν πώς ή βουλή διαλυόταν καί 

οί έκλογές θά γίνονταν στίς 24 Μαΐου, τελικά διενεργήθηκαν στίς 31 τοΰ 
μήνα. Ή  ’Ηπειρος, πού κατά τή διάρκεια τής μεταπελευθερωτικής διετίας, 
τίς περισσότερες φορές, στάθηκε στό πλευρό τής κυβέρνησης Βενιζέλου, 
μετά τή διαφωνία του μέ τό βασιλιά, άναθεώρησε τή στάση της, σέ καμιά 
περίπτωση δέν ήθελε νά συγκρουστεΐ μέ τόν Κωνσταντίνο. Μέ τήν 
άρθρογραφία, άπό τήν έπόμενη τής μεταπολίτευσης, άγωνιζόταν νά πείσει 
τόν ’Ηπειρωτικό λαό πώς ή κυβερνητική μεταβολή ήταν σωτήρια γιά τόν 
τόπο, θά καταστρεφόταν ή Ελλάδα, άν άκολουθοΰσε τήν πολιτική τοΰ 
Βενιζέλου. Καθώς πλησίαζαν οί έκλογές, ό Χατζής έβλεπε πώς ό κόσμος,



—  57 —

παρά τά έπιχειρήματα τής κυβέρνησης Γούναρη καί τών ύποστηρικτών 
της, άκολουθοΰσε τό Βενιζέλο, ήταν άδύνατο νά μεταπειστεΐ. Στήν κρίσιμη 
αύτή περίοδο, γιά νά διατηρήσει τήν άξιοπιστία τής εφημερίδας καί ν’ 
άντιπαρατεθεΐ στίς καθημερινές βολές τών άντιπάλων του, πού 
έκφράζονταν κυρίως μέσω τής Σημαίας, προσπάθησε νά χαράξει νέα γραμ
μή, κύριο στοιχείο τής όποιας ήταν ό Ήπειρωτισμός. Οί Νέες χώρες —τό
νιζε σέ άρθρο τής 1ης ’Απριλίου μέ τίτλο: Πρό τών καλπών —τά Νησιά, 
ή Μακεδονία καί ή Ήπειρος, στήν πρόκληση τών έκλογών αισθάνονται 
τρικυμιώδη ρίγη χαράς καί έγείρουν υψηλά τό μέτωπον άπό υπερηφάνειαν. 
Ή ταν ή πρώτη φορά πού οί "Ελληνες τών περιοχών αύτών θά ψήφιζαν 
ώς έλεύθεροι άνθρωποι. Τί θά ψήφιζαν όμως; Πληροφορίες άπό τή Μα
κεδονία έλεγαν πώς ή περιοχή θά έστελνε στό κοινοβούλιο άνθρώπους 
άξίας, πού γνώριζαν καλά τίς άνάγκες τοΰ τόπου. Ή ταν μιά όρθή 
άπόφαση πού έπρεπε ν’ άκολουθήσουν καί οί Ήπειρώτες. Δέν πρέπει νά 
ζαλισθοϋν —τόνιζε τό άρθρο, ύπονοώντας τόν Δαγκλή— άπό έπιρροάς 
όνομάτων, έστω καί άν τά όνόματα αύτά σύρουν όπισθεν των μεγάλην 
καί έθνικήν έργασίαν, δταν ταϋτα θελήσουν νά έπιβάλουν είς αύτούς (τούς 
Ήπειρώτας) ώς πρώτους άντιπροσώπους διά τό ελληνικόν κοινοβούλιον 
πρόσωπα, τά όποια ή συνείδησίς των δέν κρίνει ικανά διά τό άξίωμα. Τό 
άρθρο πρότεινε νά πρωτοτυπήσει ή Ήπειρος στίς έκλογές: νά διαιρεθεί 
σέ τμήματα, κάθε τμήμα νά διορίσει τούς άντιπροσώπους του, οί όποιοι, 
άνεπηρέαστοι άπό συμπολιτεύσεις κι άντιπολιτεύσεις, θά έπέλεγαν έκεί- 
νους πού άργότερα θά ψήφιζε ό λαός.

Δυό μέρες άργότερα ό Χατζής άποσαφήνιζε στήν Ήπειρο  τή θέση του, 
άπαντώντας καί στούς καλοθελητάς, πού εΧχαν δώσει διάφορους χαρακτη
ρισμούς. Ή  «Ήπειρος» —έγραφε— πράγματι έχει ένα χρωματισμόν. Ό  
χρωματισμός δμως αύτός δέν είναι νέος. Τοιούτος ητο έπί τουρκοκρατίας, 
τοιούτος ητο καί κατά τόν Βορειοηπειρωτικόν άγώνα, τοιούτος είναι καί 
τώρα καί τοιούτος θά είναι πάντοτε. Ό  χρωματισμός αύτός είναι καθαρώς 
Ηπειρωτικός χρωματισμός. Καί έπαναλέγομεν είς αύτούς. θά έπαινώμεν 
τάς πράξεις τής κυβερνήσεως καί θά τάς έξαίρωμεν, δταν αΰται εϊναι 
άξιαι επαίνων καί έξάρσεως. θά τάς μεμφώμεθα δέ, δταν αΰται εϊναι 
άξιαι μομφής καί κατακρίσεως. ’Επίσης θά έπαινώμεν καί θά έξαίρωμεν 
τάς καλάς πράξεις όποιασδήποτε άντιπολιτεύσεως καί θά κατακρίνωμεν 
τάς κακάς καί άντιπατριωτικάς αύ τής. Αύτό είναι τό καθήκον μας.

Τέτοιες προθέσεις άποτελοΰν τήν ούσιαστική άποστολή ένός έλεύθερου 
κι άνεξάρτητου τύπου. Ό λες οί ελληνικές έφημερίδες, άπό τήν άρχή τής 
ίδρυσης τοΰ έλληνικοΰ κράτους, μέ τέτοιες προθέσεις ξεκίνησαν. Στήν πο
ρεία τους λοξοδρόμησαν. Οί αιτίες ήταν πολλές, προπαντός όμως οί 
οικονομικές άνάγκες τών έντύπων, πού άν δέν ύποστήριζαν, θυσιάζοντας 
τήν άνεξαρτησία τους, κάποια πολιτική παράταξη, καταδικάζονταν σέ 
μαρασμό καί έκλειναν. Ή  Ήπειρος τοΰ Χατζή, κατά τά χρόνια τής τουρ
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κοκρατίας, εκπροσωπούσε δλες τίς κοινωνικές τάξεις κι όμάδες, καθώς 
καί τά πολιτικά ρεύματα πού τότε ύπήρχαν —μόνο μέ τό μητροπολίτη 
Γερβάσιο καί τήν αυλή του δέν τά πήγαινε καλά—, μετά τήν άπελευθέρωση 
δμως, καί κυρίως μετά τό σχηματισμό τής κυβέρνησης Δ. Γούναρη, διο- 
λίσθησε, στήν άρχή συγκρατημένα καί στή συνέχεια μέ γοργούς ρυθμούς, 
στήν ύποστήριξη τής κυβερνητικής παράταξης, γιαυτό καί συγκέντρωσε 
τά πυρά καί τή μήνη δλων τών άντιπολιτευόμενων, άκόμα καί τού 
άνεξάρτητου Κ. Καζαντζή. Πάντως τρία πράγματα δέ μπορεί ν’ άρνηθεϊ 
κανείς στόν Χατζή. Τό ένδιαφέρον του γιά τόν άγωνιστικό κόσμο, τίς 
θυσίες του γιά τή διεξαγωγή καί εύόδωση τού Βορειοηπειρωτικού άγώνα 
καί τόν Ήπειρωτισμό του. Δέν είναι μόνο αύτά, πρόσφερε καί πολλά 
άλλα ό Χατζής στόν τόπο του. Θά μνημονευθούν, δταν κλείσει ό κύκλος 
τής ζωής τής εφημερίδας του.

Τήν πρώτη ’Απριλίου δημοσιεύτηκε —Ισως γιά πρώτη φορά— πρωταπριλιάτικο 
ψέμα σέ γιαννιώτικη έφημερίδα. Φοβερό ψάρι, έπιασαν οί ψαράδες στή λίμνη μας 
χθές, έγραφε ή Ήπειρος. Ό σ ο  νά τό τραβήξουν στή Σκάλα καί νά τό άποθέσουν 
στή στεριά, είδαν κι έπαθαν, κόντεψαν νά καταστραφοϋν τά δίχτυα τους. Τό ψάρι 
έμοιαζε μέ καρχαρία, είχε τρία μέτρα μάκρος καί ζύγιζε 327 και μισή όκάδες! Θά 
τό κρατούσαν έκεΐ δλη μέρα καί ύστερα θά τό έδιναν γιά ταρίχευση. Παρόλο πού 
τό ψέμα φώναζε άπό μακρυά, τά μισά Γιάννινα κατέβηκαν στή λίμνη γιά νά δούν 
τό λιμνίσιο κήτος. “Όσοι πήγαιναν, φυσικά τήν πάθαιναν. Δέν ήθελαν δμως νά 
όμολογήσουν τό πάθημά τους, δέν τούς άφηνε ό έγωϊσμός νά παραδεχτούν πώς, 
έξυπνοι αύτοί, ξεγελάστηκαν, γιαυτό γυρνώντας στήν πόλη, έλεγαν σ’ δσους τούς 
συναντούσαν, δτι είδαν τό φοβερό ψάρι, καθένας μάλιστα πρόσθετε στήν περιγραφή 
καί δικές του λεπτομέρειες. Έ τσι ή παραλία τής λίμνης κατακλύστηκε άπό χιλιάδες 
περίεργους, μερικοί τών άνώτερων κοινωνικών τάξεων, δταν καταλάβαιναν τό πά
θημά τους, κάποιοι ήταν καί υποψήφιοι βουλευτές, προσπαθούσαν νά κρυφτούν, νά 
μήν τούς πάρουν είδηση οί άλλοι, προπαντός οί ψηφοφόροι τους. Τό ψέμα γιά τό 
ψάρι κράτησε ζωντανές τίς συζητήσεις γιά πολλές μέρες στά Γιάννινα. Ή  Ή πειρος, 
πάντως, ύποσχόταν, γιά νά τή συγχωρήσουν δσοι ξεγελάστηκαν, πώς δλο τόν άλλο 
χρόνο θά έγραφε μόνο άλήθειες καί κανένα ψέμα.

Ή  άντίπαλη τής Ή πειρον έφημερίδα, ή Σημαία, πού είχε κλείσει γιά μιά έβδομάδα, 
έπανεκδόθηκε στά τέλη Μαρτίου, περισσότερο μαχητική. Οί έπιθέσεις της έναντίον 
τής Ή πειρον ήταν βίαιες, έτσι προκαλοϋσαν τήν έντονη άντίδραση τής άλλης πλευράς. 
Τιτλοφορείται δ ι’ όνόματος προσβάλλοντος τό έθνικόν τών Ήπειρο)τών όνομα, 
έγραφε ή Σημαία γιά τήν Ήπειρο. Ή ταν βαρύς ό χαρακτηρισμός, καί δέν έμεινε άνα- 
πάντητος· -—Τραγέλαφος πρέπει νάναι τό πραγματικό της δνομα, σημείωνε έξορ- 
γισμένος ό Χατζής. "Οταν έκδόθηκε, συνέχιζε, έβριζε τό Βενιζέλο καί τή διοίκησή 
του, τώρα παίρνει πίσω δλες τίς βρισιές κι άρνεϊται δτι κατέκρινε τή διοίκηση τοΰ 
πρώην πρωθυπουργού. Τό κάνει αύτό γιατί πηγε μέ τό μέρος τών βενιζελικών, τών 
όποίων τήν πολιτική ά κ ολουθεΐ, άφοϋ άποχώρησε άπό τή σύνταξή της ό τέως προ
στάτης της, έννοώντας τόν Κ. Καζαντζή. Ή  άντίθεση άνάμεσα στά δυό δημοσιογραφι
κά δργανα δέ θά κρατήσει πολύ, τόν έπόμενο χρόνο συμφιλιώθηκαν καί ή γραμμή 
πού άκολουθούσαν σέ πολλά σημεία ήταν κοινή. Τελικά καί οί δυό έφημερίδες συ
ναντήθηκαν στόν άντιβενιζελικό χώρο.

Μιά είδηση πού δημοσιεύτηκε στόν τύπο, προκάλεσε έκπληξη στόν ’Ηπειρωτικό
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κόσμο κι Εγινε άφορμή πολλών συζητήσεων. 'Ελβετική έταιρεία πρότεινε στήν κυ
βέρνηση νά ήλεκτροφωτίσει τΙς κυριότερες πόλεις τής ’Ηπείρου, χρησιμοποιώντας 
τά νερά τοϋ Άράχθου, τοΰ Λούρου καί τοϋ Καλαμα, θά κατασκεύαζε άκόμα καί 
ήλεκτροκίνητο σιδηρόδρομο άπό τά Γιάννινα ώς τήν Πρέβεζα. Πρόκειται γιά όνειρο, 
Εγραφαν οί έφημερίδες, δέ μπορούμε νά τό φαντασθοΰμε! Πέρασαν περισσότερα άπό 
σαράντα χρόνια γιά νά γίνει τό όνειρο πραγματικότητα. Ό  Λούρος φώτισε δλη τήν 
Ή πειρο, ό Ά ραχθος Εδωσε τή δική του ήλεκτρική ένέργεια, ό Καλαμάς δέν χρησι
μοποιήθηκε άκόμα, τόν προορίζουν νά δεχτεί τά λύματα τής πόλης τών Γιαννίνων, 
ό ηλεκτρικός σιδηρόδρομος παραμένει άκόμα όνειρο!

Στά Τρίκαλα πέθανε ό γιαν- 
νιώτικης καταγωγής έβραΐος Εμ
πορος Μεγήρ Σολομών, αφήνον
τας μέ διαθήκη του 20.000 δρχ. 
γιά άνέγερση έβραϊκοΰ νοσοκο
μείου στά Γιάννινα. Οί Γιαν
νιώτες έβραΐοι θεώρησαν χρέος 
τους νά τελέσουν, στίς 6 ’Απρι
λίου, τό μνημόσυνό του στή Σ υ
ναγωγή, σ’ αύτό παρέστησαν κι 
άρκετοί έκ τών τά πρώτα φt ρά
ντων τής γιαννιώτικης κοινω
νίας. Τόν έπιμνημόσυνο λόγο, βα
σισμένο στό 41ο ψαλμό τοΰ 
Δαυΐδ, έκφώνησε ό έγκριτος 
'Ισραηλίτης κ. Σαμπεθάης Κα- 
μπιλής, ό ήρωας τοΰ όμώνυμου 
διηγήματος τοΰ Δημήτρη Χατζή, 

γιοΰ τοΰ Γ. Χατζή, ό μοιραίος προεστώς τής έβραϊκής κοινότητας τών Γιαννίνων, 
πού όδήγησε δθελά του τούς όμοφύλους του στόν άφανισμό, στά κρεματόρια τοΰ 
Χίτλερ.

Τά τουρκικά νομίσματα, πού έξακολουθοΰσαν νά κυκλοφορούν, δημιουργούσαν 
προβλήματα στήν άγορά. Ή  άρνηση τών καταστημάτων νά τά δεχτούν υποχρέωσε 
τίς άρχές νά κάνουν γνωστό πώς τά τουρκικά μετζίτια καί τά τέταρτα τοϋ μετζιτιέ, 
δταν δέν ήταν πολύ φθαρμένα, έπρεπε νά γίνονται δεκτά στίς συναλλαγές, δπως καί 
τά έλληνικά νομίσματα, σ’ δσους δέν τό δέχονταν έπιβάλλονταν πρόστιμο.

Μέ κυβερνητική άπόφαση άντικαταστάθηκε ό άναπληρωτής Γ. Διοικητής Γ. Άγγε- 
λόπουλος. Οί έλπίδες πού είχε στηρίξει ό Χατζής σ’ αυτόν, δταν Εφτασε στά Γιάννινα, 
διαψεύστηκαν. Κανένας Ήπειρώτης δέν κατάλαβε τήν παρουσία του στήν Ήπειρο, 
οΰτε τή δράση του γιά τήν άνόρθωσή της, σημείωνε μέ λύπη.

Μ έ νεότερη άπόφαση τής κυβέρνησης Δ. Γούναρη, οί έκλογές όρίστηκαν 
γιά τίς 31 Μαΐου. Κάθε παράταξη σχολίασε τήν άναβολή τής μιας 

έβδομάδας άπό τή δική της σκοπιά, τελικά θεωρήθηκε εύπρόσδεκτη άπ’ 
όλους. Τό κακό ήταν πώς ή παράταση τοϋ έκλογικοΰ άγώνα όδηγοϋσε σέ 
μεγαλύτερες όξύνσεις, άνάμεσα στούς όπαδούς τών δυό μεγάλων παρα
τάξεων, άνοιγε διάπλατα τό δρόμο γιά τό Διχασμό. Οί βενιζελικοί κατέ
βαιναν στίς έκλογές, μέ τόν Βενιζέλο άποφασισμένο νά όδηγήσει τή χώρα
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στόν πόλεμο, στό πλευρό τής Entente, οί άντιβενιζελικοί, συνασπισμός 
πολιτικών άρχηγών, ποϋ άκολουθοΰσαν τήν πολιτική τοΰ Κωνσταντίνου, 
προσπαθούσαν νά κρατήσουν τήν Ελλάδα ουδέτερη· άνάμεσα στίς δυό 
αυτές τάσεις συνθλίβονταν ή άτομική βούληση καί ή κρίση τών πολιτών, 
δέν είχαν δική τους γνώμη, δ,τι έλεγαν οί άρχηγοί ήταν θέσφατο· περισ
σότερο παθιασμένοι ήταν οί όπαδοί τοΰ Βενιζέλου, ήταν άδύνατο νά φαν
ταστούν πώς μπορούσε νά προκύψει, έστω καί τό έλάχιστο καλό γιά τήν 
Ελλάδα, άπό τούς άντίπαλους τοΰ Μπόμπα, έτσι άποκαλοΰσαν τό Βενι
ζέλο οί Γιαννιώτες. 'Ενας διάλογος, άκόμα κι άν είναι φανταστικός, δη
μοσιευμένος στά στιγμιότυπα τής Ηπείρου, άπεικονίζει αύτή τήν κατά
σταση. Ό  συντάκτης σημείωνε πώς άκουσε στήν πλατεία τών Γιαννίνων 
νά συνομιλούν δυό πολιτικά άντίπαλοι, τό λόγο είχε ό Γουναρικός: Σοϋ 
λέω πώς άν βγοϋμε άπό τήν ουδετερότητα καί κηρύξουμε τόν πόλεμο 
έναντίον τής Τουρκίας, όχι μόνο Θά νικήσουμε, άλλά Θά πάρουμε καί τήν 
Πόλη... Κι άπαντοΰσε ό βενιζελικός: Ώχ, βρέ άδερφέ, κουταμάρες λές. 
Καί τί όφελεϊ νά άπελευθερώσουμε τήν Πόλη, άν δέν τήν πάρει ό Βενι
ζέλος; Τέτοια ήταν ή νοοτροπία τών όπαδών τοΰ Βενιζέλου. Ό λα έπρεπε 
νά τά κερδίσει ό Βενιζέλος, άν τό πετύχαιναν οί άλλοι, θάταν κακό γιά 
τήν Ελλάδα. Οί άντιβενιζελικοί πάλι, έπαναλάβαιναν, ώς θέσφατα, χωρίς 
καμιά κριτική έπεξεργασία, δ,τι έκπορευόταν άπό τά άνάκτορα, τά λόγια 
τοΰ βασιλιά ήταν τό ευαγγέλιό τους. Τό μεγαλύτερο κακό πού προξένησε 
ό Διχασμός στόν τόπο μας ήταν ή άχρήστευση τής σκέψης τών πολιτών 
καί ή άκριτη παραδοχή δσων εκπορεύονταν άπό τούς ηγέτες. Τόν Βενιζέλο 
καί τόν Κωνσταντίνο ισως νά μήν τούς χώριζε τόσο μίσος, δσο τούς 
όπαδούς τους στή βάση. Πέρασε μισός περίπου αιώνας καί οί έπιζώντες 
έκείνων τών ημερών, δέ μπορούσαν άκόμα νά ξεχάσουν τίς πολιτικές 
διαφορές πού τούς χώριζαν. (Θυμάμαι, τώρα, ένα διάλογο στά γραφεία 
τής Ηπειρωτικής Εστίας, δίπλα άπό τό Παλλάδιο ήταν τά γραφεία, γύρω 
στό 1965. Ή ταν συγκεντρωμένα έκεΐ τά μέλη τής συντακτικής έπιτροπής 
τοΰ περιοδικού, δλοι μακαρίτηδες τώρα, ό Δ. Σαλαμάγκας, ό Γ. Παπαγε- 
ωργίου, ό Δ. Σιωμόπουλος, ό Π. Φάντης, ό Μ. Μάνος, ό έκδοτης, κι έγώ. 
Παρεπιδημούσε τότε στά Γιάννινα κι ό Κ. Δ. Μέρτζιος, έγκατεστημένος 
στή Βενετία, άπό τά άρχεΐα τής όποιας άντλησε πολύτιμους θησαυρούς 
γιά τήν ιστορία τής Ηπείρου. Σεβάσμιος πρεσβύτης, άναγνωρισμένος 
ιστοριοδίφης, άντεπιστέλλον μέλος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, μέ γενική 
άναγνώριση καί έκτίμηση, έρχόταν τακτικά στά γραφεία τής ’Ηπειρωτικής 
Εστίας καί κουβεντιάζαμε γιά πνευματικά καί ιστορικά θέματα. Σέ μιά 
τέτοια συζήτηση κάποιος μίλησε γιά τό Βενιζέλο καί ιδιαίτερα γιά τίς 
έκλογές τοΰ 1915. Ό  Κ. Μέρτζιος, μόλις άκουσε τό όνομά του, πετάχτηκε 
άπό τήν καρέκλα, τό πρόσωπό του άλλαξε δψη, έδειχνε έξαλλος, μήν 
άναφέρετε αύτό τό δαίμονα, φώναζε, κατέστρεψε τήν 'Ηπειρο. Καταβάλ
λαμε προσπάθεια νά τόν καθησυχάσουμε καί φυσικά ή συζήτηση γύρω
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άπό τό Βενιζέλο σταμάτησε. Ό  Κ. Δ. Μέρτζιος ένα χρόνο άργότερα, τό 
1916, θ’ άναλάβαινε τήν άρχηγία τών ’Επιστράτων στήν "Ηπειρο - ούτε 
τό δνομα τοϋ Βενιζέλου δέν άντεχε ν’ άκούσει. Ό  δαίμονας!... Ή  ίδια 
σκηνή, δπως πληροφορήθηκα, έπαναλήφθηκε καί σέ γεύμα Ν. Τωμαδάκη, 
Κ. Μέρτζιου καί Λ. Βρανούση. Μόνο πού έκεΐ τό Βενιζέλο ό Κ. Μέρτζιος 
τόν άποκάλεσε σατανά!...).

Οί έκλογές άπασχολοϋσαν ζωηρά δλους τούς Γιαννιώτες, ή οίκονομική 
κρίση δμως πού γινόταν άμεσα αισθητή, έξαιτίας τής έλλειψης βασικών 
άγαθών καί τής άκρίβειας σ’ δλα τά τρόφιμα, τούς προσγείωνε στήν πραγ
ματικότητα. Ή  άπειλή τοΰ πολέμου πλανιόταν παντοΰ κι έκανε άκόμα 
καί τούς ένθουσιώδεις ύποστηρικτές τοΰ Βενιζέλου σκεπτικούς- ένας πό
λεμος μέ άντίπαλες αύτοκρατορίες καί οικονομικούς κολοσσούς, δέν ήταν 
άστεία ύπόθεση, ή μικρή Ελλάδα πώς θά τάβγαζε πέρα; Μέ τά ζήτω δέν 
κερδίζονται τέτοιοι πόλεμοι, δλοι τό Ιδιο σκέπτονταν, βενιζελικοί κι άντι- 
βενιζελικοί, κι άς μή τόλεγαν οί πρώτοι φανερά. Ή  ουδετερότητα τών 
άντιβενιζελικών, πάλι, ξεκινούσε έκ τοϋ πονηροϋ, δέν ήταν πολιτική αύτό- 
νομη κι άνεπηρέαστη, ώστε νά είναι πειστική καί νά βρίσκει άνταπόκριση 
στό λαό, όλοι διαισθανόταν δτι πίσω άπ’ αύτή βρισκόταν ή Γερμανία καί 
τά συμφέροντά της. Οί πιό φωτισμένοι άπό τούς άντιβενιζελικούς έβλεπαν 
πού όδηγοΰσαν μοιραία τά πράγματα καί δέ δίσταζαν νά τό διακηρύσσουν. 
Ή  Entente κυριαρχούσε στίς θάλασσες, ή Ελλάδα ήταν θαλασσινό κράτος, 
μοιραία έξαρτιόταν άπό τή βούληση τών κρατών πού τή συγκροτούσαν, 
μέ τή θέλησή της ή όχι ή Ελλάδα μέ τήν Entente θά πήγαινε. Ή  κατάσταση 
είναι κρίσιμη, διαπίστωνε ή Ήπειρος. Ή  Entente θά μάς υποχρεώσει νά 
βγοϋμε άπό τήν ουδετερότητα, έχει κάνει ήδη τό πρώτο βήμα μέ τήν κα
τάληψη τής Λήμνου, θά βοηθήσει τή Σερβία περνώντας άπό τά έδάφη μας, 
θέλει ν ’ άνοίξει δεύτερο μέτωπο έναντίον τών Κεντρικών αύτοκρατοριών, 
θά χτυπήσει τούς Λύστριακούς. Έ τσι θ’ άναγκαστοϋμε νά βγοϋμε άπό 
τήν ούδετερότητα, χωρίς άνταλλάγματα καί έγγυήσεις. Ά ν  τό τέλος τοϋ 
πολέμου μάς βρει στό πλευρό τών νικητών, θά μάς δώσουν κι έμάς ένα 
κομμάτι γιά τούς κόπους μας. ’Εάν δμως τό τέλος εϊναι καθ’ ημών; Τότε; 
Ανοίγεται πρό ημών ένα άγνωστον. Είναι ή άμφιβολία πού πρόβαλλαν 
οί άντιβενιζελικοί. Νά πάμε μέ τήν Entente, έλεγαν, άφοΰ πολλοί πιστεύ
ουν πώς έκεΐ είναι τό συμφέρον μας. Ά ν  δμως νικήσουν οί άλλοι; Αύτό 
τό άν ήταν πού χώριζε τίς δυό παρατάξεις. Ό  Βενιζέλος πίστευε άπόλυτα 
στή νίκη τής Entente, ό Κωνσταντίνος, έπηρεασμένος άπό τή στρατιωτική 
ισχύ τής Γερμανίας κι άπό τά έπιχειρήματα τοΰ Κάιζερ, δέν άπέκλειε 
γερμανική νίκη. Ή  ούδετερότητα ήταν τό πρόσχημα γιά νά δικαιολογείται 
τό άν...

Ή ταν φανερή πιά ή πλειοψηφία τών βενιζελικών στά Γιάννινα καί σ’ 
δλη τήν "Ηπειρο. Τό πρόβλημα πού άπασχολοΰσε τά στελέχη τους δέν . 
ήταν ό κίνδυνος νά χάσουν τίς έκλογές, ήξεραν καλά πώς τίς είχαν κι
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όλας κερδίσει, άλλά ποιός θά κατόρθωνε νά πάρει θέση στό ψηφοδέλτιο 
τοϋ βενιζελικοϋ συνδυασμού, γιά νά έκλεγεΐ σίγουρα βουλευτής, μιά καί 
τό έκλογικό σύστημα ήταν τό πλειοψηφικό μέ σφαιρίδιο. Αύτός ό συνω
στισμός τών βενιζελικών ύποψηφίων κι ό άποκλεισμός πολλών, αφού δέ 
χωρούσαν όλοι, ήταν πού διαμόρφωσε τήν πολιτική κατάσταση στό νομό 
Ίωαννίνων ύποχρεώνοντας όλους νά προσαρμοστούν μέ τήν πραγματι
κότητα. Ή  Ή πειρος έπανέλαβε τίς προτάσεις πού είχε ήδη έκθέσει, συμ
βουλεύοντας τόν ’Ηπειρωτικό λαό νά μή δεθεί στό άρμα τών βουλευτών, 
άλλά νά δέσει τούς βουλευτές στό δικό του άρμα. Κάτι τέτοιο μπορούσε 
νά γίνει, άν οί Ήπειρώτες βουλευτές δέν έπιβάλλονταν άνωθεν, άλλά άπό 
τή βάση. Ό  άνωθεν επιβαλλόμενος δέν είναι ό εκλεκτός, ό κριθείς, ό 
έκτιμηθείς. Τοιοϋτος είναι ό κάτωθεν υποδεικνυόμενος, ό όποιος ώς μόνον 
προσόν τής έκλογής του, ούδέν άλλο άπό τήν ικανότητά του έχει. Ή ταν 
ό ιδεώδης τρόπος έκλογής βουλευτών αύτός πού πρότεινε ή Ήπειρος, 
προσπαθώντας νά έξασφαλίσει τήν είσοδο στή βουλή καί βουλευτών 
ικανών, πού δέν άκολουθούσαν τό Βενιζέλο. Στήν άτμόσφαιρα δμως πού 
διεξάγονταν οί πρώτες έλεύθερες έκλογές, ήταν κάτι άνέφικτο καί βέβαια 
έρμηνεύθηκε ώς κομματικός έλιγμός.

Στό μεταξύ τά Δαρδανέλια, παρά τίς προσδοκίες τών βενιζελικών, δέν 
έλεγαν νά πέσουν οί Τούρκοι, μέ τή συνεπικουρία τών Γερμανών, 
άποδεικνύονταν περισσότερο άνθεκτικοί άπ’ ό,τι περίμεναν οί Σύμμαχοι, 
τίποτα δέν προοιώνιζε ότι τό τέλος ήταν κοντά καί τό άποτέλεσμα ύπέρ 
τής Entente.

Τά Γιάννινα έπεκτεί,νονταν οίκοδομικά κι αΰξαιναν άριθμητικά, στοιχεία ποΰ 
όδηγοΰσαν σέ πολλαπλασιασμό τών άναγκών. Έ να  περίπτερο, τό πρώτο, πού στήθηκε 
στήν πλατεία γιά νά πουλάει τσιγάρα, δοσμένο σέ άνάπηρο τοΰ Μπιζανιού, θεωρήθηκε 
ώς μεγάλο άπόκτημα: Μιά καλή πράξη, τό χαρακτήρισε ό τύπος.- Ά π ό  τό πρώτο δε
καήμερο τοΰ ’Απριλίου άρχισε, καί γιά τό κοινό, ή τηλεφωνική έπικοινωνία Ίωαν
νίνων - Πρέβεζας, καλύφθηκε έτσι ένα κενό πού υπήρχε. Νά μή μείνει ώς έκεΐ, νά 
φτάσει ώς τήν 'Αθήνα, συνιστοΰσε ό τύπος, ή πόλις τών Ίωαννίνων αναπτύσσεται, 
όγκοϋται, άνέρχεται. Καλό θά ήταν, πρότειναν μερικοί, τό Ταχυδρομείο νά Ιδρύσει 
στήν άγορά ένα παράρτημα γιά νά πουλάει γραμματόσημα καί νά δέχεται συστημένες 
έπιστολές. Τό ταχυδρομικό μέγαρο, έλεγαν, βρισκόταν μακρυά άπό τήν άγορά (στήν 
κεντρική πλατεία ήταν, κατά τή γνώμη τους, δμως, ήταν μακρυά...).- Ό  δήμαχος 
Γιαγιά μπέης, δέ περνούσε μέρα πού νά μήν άκούει παράπονα άπ’ δλες τίς πλευρές. 
Είχε φτιάσει οΰρητήρια σέ διάφορα σημεία τής πόλης, δέ φρόντιζε δμως γιά τήν κα
θαριότητά τους. Δυσοσμία! έγραφαν, δέ μπορεί νά περάσει κανείς άπό τά σημεία 
πού βρίσκονται. Τίς έπόμενες μέρες ή Δημαρχία έρριχνε συνεχώς άφθονο άσβεστη 
στά οΰρητήρια.- Ά λ λ ο  πρόβλημα πού άπασχολοΰσε —καί πάλι— τήν πόλη ήταν οί 
κοινές γυναίκες. Πληροφορούμεθα —έλεγε ή είδηση— δτι είς διαφόρους συνοικίας 
τής πόλεώς μας έστησαν τάς φωλεός των αί έλευθερίων ηθών γυναίκες, μεταξύ τών 
τίμιων σπιτιών, πράγμα τό όποιον καί άντιτί’,θεται είς τήν ηθικήν μας καί πολλάκις 
γίνεται άφορμή σκανδάλων. "Επρεπε, λοιπόν, κατά τήν κρίση τών συντακτών, νά 
φροντίσει ή άστυνομία νά μαζευτούν δλες σ’ ένα μέρος ή, τουλάχιστον, νά ύπο- 
χρεωθοΰν, δπως γινόταν καί στήν Αθήνα, νά τοποθετούν ένα διακριτικό κόκκινο



φανάρι, Εξω άπό τά σπίτια τους. Οί συστάσεις δέ θ’ άργοϋσαν νά πάρουν τή μορφή 
άστυνομικών διατάξεων.- Ή  έβραϊκή κοινότητα είχε ζητήσει —καί πράγμα παράξενο, 
συμφώνησε καί ή "Ηπειρος— νά γκρεμιστεί τό τείχος τοϋ Κάστρου, πού όρθωνόταν 
κατά μήκος τής Συναγωγής, μέ τήν αΐτιολογία - πρόσχημα πώς είχε ερειπωθεί, κιν
δύνευε ό κόσμος πού περνοΰσε άπό κεϊ άπό τίς πέτρες πού έπεφταν, 6 στόχος ήταν 
ν ’ άναπνεύσει ή Συναγωγή  θά είχε κι ό Δήμος ωφέλεια, γιατί στό οικόπεδο πού θά 
έμφανιζόταν μετά τό γκρέμισμα τοϋ τείχους, μπορούσαν ν’ άνεγερθοΰν καταστήματα 
καί πρατήρια, θά είχε έσοδα ό Δήμος...

^  τίς 10 ’Απριλίου πέθανε πλήρης ημερών ή Ελένη Λ. Μελά, δέν είχε 
περάσει πολύς καιρός άπό τότε πού είχε διοργανώσει τή μεγάλη χο

ροεσπερίδα στό σπίτι της. Τήν έκφορά της παρακολούθησε όλη ή έκλεκτή 
κοινωνία τών Γιαννίνων καί οί στρατιωτικές καί πολιτικές άρχές. Ό  Πέ
τρος, πού συνδεόταν μέ τήν οικογένεια Μελά, πήγε μέ τή γυναίκα του, 
ύπολόγιζε νά συναντήσει έκεΐ καί τόν Γ. Χατζή, πού έκτιμούσε πολύ τή 
νεκρή, ήθελε νά κουβεντιάσει μαζί του, έδωσε τό λόγο του στόν Δαγκλή 
νά τόν ύποστηρίζει καί ήθελε τήν κρίση του γιά τήν άπόφαση. Ό  κύρ 
Γιώργης δμως έλειπε στήν ’Αθήνα, έδώ κι ένα μήνα τώρα, τού είπαν πώς 
δέ θ’ άργοϋσε νά γυρίσει. Σ’ όλο τό διάστημα τής άπουσίας του τόν 
άναπλήρωνε ό άρχισυντάκτης, στήν άρθρογραφία καί στά σχόλια δέν ξέ- 
φευγε άπό τή γραμμή πού είχε χαράξει ό διευθυντής του. “Οταν γύρισε, 
στά μέσα τού ’Απρίλη, ξανάρχισε τήν άρθρογραφία καί τό χρονογράφημα, 
πού είχε λείψει άπό τίς στήλες τής έφημερίδας. Τό πρώτο άρθρο είχε τόν 
τίτλο: Καινούργια μάτια διά καινούργια πράγματα■ ύποστήριζε τή γνωστή 
θέση, άντικρύζοντας, δπως έλεγε τήν κατάσταση άπό τή σκοπιά τοΰ Ήπει- 
ρωτισμοΰ. Πρέπει νά κατανοηθεϊ, ύπογράμμιζε, πώς ή θέση τής Ηπείρου 
κατά τίς έκλογές είναι πολύ διαφορετική άπό τή θέση κάθε άλλης ελλη
νικής επαρχίας. Ή  Ήπειρος είχε έκκρεμές καί άτακτοποίητο τό έθνικό 
Ζήτημα τής Β. Ηπείρου, είχε νά πραγματοποιήσει ένα μεγάλο καί ιερό 
πρόγραμμα -ή Μουζακιά καί τό πολύκλαυστο Βεράτι, σ ’ αυτήν πρόσβλε- 
παν- τά παιδιά της είχαν γαλουχηθεϊ μέ τήν πίστη μιάς άλληλεγγύης 
Ηπειρωτικής, άπό τό Γενούσο ώς τήν Ά ρτα  καί τήν Άμβρακία, ή Ή 
πειρος μέ τίς μεγάλες άνάγκες στή διοίκηση καί τούς άλλους τομείς, ή 
Ή πειρος αύτή, άνεξάρτητα άν θεωρεί τό Βενιζέλο ή τό Γούναρη Μεγά
λους, δέν πολιτεύεται σήμερον, δέν έχει τάκτ πολιτικόν, δέν έχει δσφρησιν 
κάν πολιτικής, άν έτσι τυφλά, έτσι άνερμάτιστος θά ήννόει νά πολιτευθή, 
άλαλάζουσα, ώς έστερημένη διανοίας, είτε υπέρ τής μιάς, είτε ύπέρ τής 
άλλης πολιτικής μερίδος. Ό  Ηπειρωτικός λαός, κατέληγε, πρέπει νά 
άφυπνισθεΐ, νά έπιβάλλει νέες άντιλήψεις, νέους δρόμους «πολιτεύεσθαι». 
Άνεξάρτητα άπό τά φρονήματα πού έχει ό καθένας, άποτελούσε έλλειψη 
π ο λ ι τ ι κ ή ς  ε ύ φ υ ΐ α ς  νά μή κανονίσει μιά γιά πάντα ή Ή πειρος τό 
πολιτικό της πρόγραμμα μέσα σέ ένα ’Ηπειρωτικό συνδυασμό. Ή ταν 
ειλικρινείς στίς προθέσεις του ό Χατζής; Πολύ πιθανό. Μέσα δμως στήν
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πόλωση πού είχε δημιουργηθεΐ καί στό φανατισμό πού επικρατούσε, τέ
τοιες άπόψεις ήταν άδύνατο νά βρούν άνταπόκριση.

Στά Γιάννινα άρχισαν νά έπιστρέφουν άπό τήν Κωνσταντινούπολη καί τή Σμύρνη 
πολλοί Τούρκοι πού είχαν φύγει μέ τήν άπελευθέρωση τής πόλης άπό τόν έλληνικό 
στρατό. Ή  ζωή στήν Τουρκία, μετά τήν είσοδό της μάλιστα στό πόλεμο, ήταν δύσκολη, 
νοστάλγησαν τή γή πού γεννήθηκαν, τούς όμοφύλους τους, ήθελαν νά φροντίσουν 
καί τις περιουσίες τους, κι ήταν σημαντικές. ΟΙ Γιαννιώτες τούς καλωσόριζαν ό 
τύπος δμως ζητούσε άπό τήν κυβέρνηση νά μήν έπιτρέψει τήν πώληση τουρκικών 
κτημάτων, μέχρις δτου καθαρίσει ό πολιτικός όρίζοντας κι δριστικοποιηθοϋν οί σχέ
σεις 'Ελλάδας καί Τουρκίας.- Τό καφενείο τής κεντρικής πλατείας, ό ’Αβέρωφ, έκλεισε 
γιά ν ’ άνακαινιστεΐ, άγνωστο πότε θάνοιγε πάλι. Γιά τούς πολιτευόμενους, Ιδιαίτερα 
γιά τούς βενιζελικούς, άπετέλεσε πλήγμα, ήταν τό κυριότερο έντευκτήριό τους.- Οί 
νυχτερινές κλοπές στούς άπόκεντρους δρόμους πολλαπλασιάζονταν, στή συνοικία 
Αηδόνι άκόμα καί τά δημοτικά φανάρια είχαν κλέψει, δέν άφησαν ούτε ένα, έπρεπε 
ή άστυνομία νά λάβει μέτρα, νά στείλει περιπολίες καί στίς συνοικίες.
Ό  προεκλογικός άγων ας έφερε στό προσκήνιο μνήμες παλιές καί πρό

σφατες καί μοιραία ένέπλεξε στήν πολιτική διαμάχη καί πρόσωπα τού 
προαπελευθερωτικοΰ καί Βορειοηπειρωτικοΰ άγων α, γιά νά έξυπηρετη- 
θούν κομματικές σκοπιμότητες. Ό  Γ. Ζωγράφος π.χ., πού ήταν ύπουργός 
Εξωτερικών τής κυβέρνησης Γούναρη, ήταν άδύνατο νά μή δεχτεί τά πυρά 
τής βενιζελικής παράταξης. Ώ ς ένα σημείο αύτό ήταν θεμιτό. Ό ταν δμως 
άγωνίζεται κανένας γιά ύψηλά ιδανικά καί προκινδυνεύει, δέν είναι 
έπιτρεπτό ή πρόθεση καί ή άπόφαση θυσίας νά εύτελίζονται καθημερινά, 
γιά νά κερδηθεΐ ένας πόντος στό κομματικό παιγνίδι. Ό  Γ. Ζωγράφος 
είχε εύάλωτα σημεία στήν πολιτική του, ό Βορειοηπειρωτικός άγώνας 
δμως ήταν άλλη, μεγάλη, έθνική ύπόθεση, κι δσο κι άν ήθελαν οί άντίπαλοί 
του, παρά τά λάθη πού διέπραξε, στόν χώρο αύτό ήταν άτρωτος. Παρό
μοιες έπιθέσεις δέχονταν οί ήγέτες τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ άγώνα καί 
κατά τή διάρκειά του, άπό τήν πλευρά έκείνων πού δέν τόν ήθελαν καί 
τόν καταπολεμούσαν μέ κάθε μέσο. Ό  έκλογικός πυρετός έδωσε τήν 
εύκαιρία στούς καραδοκοΰντες ν’ άνακαλύψουν τά άδύνατα σημεία γιά 
νά κερδοσκοπήσουν ψηφοθηρικά. Κι ένώ άγνοοΰσαν τά πραγματικά 
περιστατικά καί τών δυό άγώνων, δημοσίευαν πράγματα πού έλάχιστη 
σχέση είχαν μέ τήν πραγματικότητα καί τούς ήγέτες τών άγώνων. Κυρίως 
καταφέρονταν έναντίον τοΰ Γ. Ζωγράφου καί τοΰ Αγγέλου Φορέστη, άς 
ήταν νεκρός καί δέ μπορούσε ν’ άπαντήσει, καί τίς διατριβές τους δημο
σίευαν στή Σημαία. Γιά τό Ζωγράφο έγραφαν δτι εύσχημα έγκατέλειψε 
τή θέση του ώς Γ. Διοικητή καί γιά τό Φορέστη δτι πέντε φορές τόν είχε 
παύσει ό Βενιζέλος, γιά τή διοικητική του άνεπάρκεια...

Ό  Γ. Χατζής θιγόταν άμεσα άπό τήν έπίθεση, ό ίδιος είχε πρωταγω
νιστήσει στούς δυό άγώνες· άγανακτισμένος γιά τήν κακοποίηση τής 
ιστορίας, άντεπιτέθηκε μέ όξύτητα, πρώτα μέ είρωνία καί ύστερα μέ τή 
δημοσίευση έγγράφων τής έποχής, πού δέν άφηναν άμφιβολίες μέ τό πε
ριεχόμενό τους. Κάποιοι -έγραφε- έμαθαν τήν ιστορία τοϋ τόπον μέ τόν
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τρόπο πού οί καμαριέρες μισομαθαίνουν μερικά πράγματα τοϋ οπιτιοϋ, 
πότε τεντώνοντας τ ’ αύτί τους κοντά σέ καμιά κλειδαριά καί πότε 
έξηγώντας ή έρμηνεύοντας μόνες τους κάποιο λόγο πού άκουσαν ή κάτι 
πού δέν κατάλαβαν καλά, έτσι δέν πρέπει νά έχουμε άπαιτήσεις νά ξέρουν 
περισσότερα. Ό ταν δμως αύτά τά πράγματα λέγονται καί γράφονται δη
μόσια καί μέ τό στόμφο, μέ τόν όποιο ό Τζανέτος -τής επιθεώρησης «Πα- 
ναθήναια»- διηγόταν στη Τζανέτα τίς μάχες τής Τζουμαγιάς καί τοϋ Κ ιλ
κίς, δπως αύτός τίς φαντάστηκε άπό τήν ’Αθήνα, τότε ή ύπόθεση καταντάει 
γελοία καί άσεβής πρός τήν άλήθεια. Στό επόμενο φύλλο της ή ’Ηπειρος 
δημοσίευε έγγραφα τού Α. Φορέστη πρός τό Βενιζέλο καί τηλεγραφήματα 
τοΰ τελευταίου πρός τόν πρώτο, μέ τά όποια άποδεικνυόταν πόσο 
έργάστηκε ό Φορέστης γιά τό καλό τής Ηπείρου καί πόσο άντίθετος ήταν 
ό Βενιζέλος πρός τόν Βορειοηπειρωτικό άγώνα. Γιά νά δικαιολογήσουν 
τόν άρχηγό τους οί όπαδοί τοϋ Βενιζέλου στά Γιάννινα -τόνιζε ό Χατζής- 
μετέτρεπαν τήν τότε άρνητική θέση του σέ θετική, ύποστηρίζοντας δτι 
αύτός όργάνωσε τόν Βορειοηπειρωτικό άγώνα, ότι άγωνιζόταν γιά τό 
καλό τής ’Ηπείρου, οί δυό Γενικοί Διοικητές της δμως, ό Ζωγράφος κι 
ό Φορέστης, δέν άνταποκρίθηκαν στίς προσδοκίες του. Μά καλά, 
άπαντοϋσε ό Χατζής, έσεΐς δέν εΐσαστε εκείνοι πού μάς είχατε ξεθεώσει 
μέ τίς διαμαρτυρίες σας έναντίον τής βενιζελικής διοίκησης στήν Ήπειρο  
καί μέ τά ύπομνήματα καί τίς άνοιχτές επιστολές σας πρός τό βασιλιά, 
στίς όποιες καταγγέλατε τήν κακοδιοίκηση τών βενιζελικών, τί είναι έκεΐνο 
πού άλλαξε τή γνώμη σας; Ήμεΐς τότε άντικρούσαμε τίς έπιθέσεις καί 
τίς ύπερβολές σας καί ύποστηρίξαμε τήν κυβέρνηση Βενιζέλου καί τή δι
οίκησή της, πού έκανε δτι μποροϋσε γιά ν ’ άνορθώσει τήν Ήπειρο, στήν 
ούσία δηλαδή είμαστε φιλοβενιζελικότεροι άπό σάς πού άλαλάζετε σήμερα 
ύπέρ τοϋ Βενιζέλου. Λογικά ήταν τά έπιχειρήματα τοΰ Χατζή, σέ προ
εκλογικές δμως περιόδους τίποτε δέν πείθει πού έχει σχέση μέ τή λογική, 
άντίθετα διαμορφώνουν κοινή γνώμη τά φανταστικά καί τά άσύστατα καί 
προπαντός ό τρόπος μέ τόν όποιο δημοσιεύονται.

Στά μέσα ’Απριλίου άναχώρησαν γιά τήν ’Αθήνα ό μητροπολίτης Γερβάσιος, συ- 
νοδευόμενος άπό τόν έπίσκοπο Δωδώνης Πανάρετο. Σίγουρα τό ταξίδι αύτό δέν είχε 
καμιά σχέση μέ τήν πολιτική, μάλλον έγινε γιά νά έξεταστεϊ άπό γιατρούς ό μητρο
πολίτης.

Ώ ς  σημαντικό γεγονός χαρακτήρισε ή Ή πειρος τήν ίδρυση τοΰ πρώτου σωματείου 
έργατών στά Γιάννινα. Κ αί εις τήν π όλ ιν  μας —τόνιζε— άρχισε νά έξυπνα ή έργατιά, 
νά ivvofi τόν εαυτόν της καί τήν δύναμίν της. Τήν πρωτοβουλία τής Ιδρυσης σωμα
τείου τήν είχαν άναλάβει 400 καπνεργάτες, πού είχαν συγκεντρωθεί στίς 17 'Απριλίου 
στό καφενείο ό Βενιζέλος, στήν άρχή τής όδοϋ ’Αβέρωφ, σωζόταν ώς τά πρώτα 
χρόνια μετά τήν άπελευθέρωση άπό τούς Γερμανούς, έκαμαν έκλογή προσωρινής δι
οίκησης ή όποία άνέλαβε τή σύνταξη τού καταστατικοΰ. Λαμπρά καί έξοχος Ιδέα 
—συνέχιζε ή έφημερίδα— άξια νά έπικροτηθχί· Πρέπει νά τούς μιμηθοϋν καί οί άλλοι 
έργάτες καί νά όργανωθοϋν είς σωματεία. Ή  θέλησίς των τότε θά βαρύνχι περισσό
τερον καί αύτοί θά γίνουν σεβαστότεροι, θά παυσουν νά είναι σκλάβοι καί δοϋλοι
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τοϋ πρώτον έκμεταλλευτον. Δέν άκοϋς τέτοια λόγια άπό έναν αντιδραστικό δημο
σιογράφο, δπως ήθελαν νά παρουσιάζουν τόν Χατζή οί άντίπαλοί του... 
Πρόβλημα είχε δημιουργηθεΐ μέ τό θέμα τών έκλογών στή Β. Ήπειρο. 

Εξακολουθούσε νά θεωρείται, σύμφωνα μέ δσα είχε ύποσχεθεϊ στούς Συμ
μάχους ή κυβέρνηση Βενιζέλου, ώς κατεχόμενη άπό τόν έλληνικό στρατό 
περιοχή, άλλά ή Entente, ύστερα άπό άπαίτηση τών Ιταλών, δέν ήθελε 
νά γίνουν έκλογές. Βρέθηκε, ώστόσο, τρόπος, ύστερα άπό άπόφαση τού 
Βορειοηπειρωτικού συνεδρίου πού συνήλθε στήν Πρεμετή, στίς 17 ’Απρι
λίου, νά έκπροσωπηθεϊ καί ή Β. Ήπειρος στήν έλληνική βουλή. Στό συ
νέδριο άποφασίστηκε: τήν προηγούμενη Κυριακή πριν άπό τίς έκλογές, 
θά γινόταν έκλογή άντιπροσώπων, βάσει κανονισμού συμμετοχής· κάθε 
100 οικογένειες θά έξέλεγαν έναν άντιπρόσωπο, αύτοί θά συνέρχονταν 
τήν Κυριακή τών έκλογών (31 Μαΐου) καί θά έξέλεγαν τούς βουλευτές 
τής Β. ’Ηπείρου μέ άναλογία: Κορυτσά 5, Κολώνια 1, Λεσκοβίκι 1, Πρε
μετή 2, ’Αργυρόκαστρο 3, Ρίζα Ζαγορά καί δυτικό Πωγώνι 1, Δέλβινο 2, 
Χιμάρα 1, σύνολο 15.

ίγες μέρες μετά τήν έπιστροφή τοΰ Γ. Χατζή άπό τήν ’Αθήνα, ό Πέτρος
πήγε νά τόν δει. Ήθελε νά πληροφορηθεί έγκυρα γιά τήν πολιτική 

κατάσταση τής χώρας, τίς προθέσεις τοΰ βασιλιά καί τής νέας του κυ
βέρνησης, γιά τυχόν έξοδο τής 'Ελλάδας άπό τήν ούδετερότητα, γιά δλα. 
Ήξερε πώς τό κύρος τοΰ Χατζή ήταν ύψηλό, τά γραφεία τών ύπουργών 
ήταν άνοιχτά γιαυτόν, έπειτα ό Γ. Ζωγράφος, ό στενός φίλος καί συνα
γωνιστής, ήταν ύπουργός τών ’Εξωτερικών, δ,τι θά κουβέντιαζε μαζί του 
δέ θά ήταν λόγια τών δρόμων, άλλά ύπεύθυνη ένημέρωση, άκόμα καί στό 
Παλάτι μπορούσε νά πάει ό Χατζής, παντού ήταν εύπρόσδεκτος. νΕπειτα 
ήθελε νά κουβεντιάσει μαζί του τό θέμα τής ύπόσχεσης πού είχε δώσει 
στόν Δαγκλή νά τόν ύποστηρίξει, μέ τό Δημήτρη δέν είχαν μιλήσει άκόμα, 
φοβόταν τήν έκρηξή του. Βρήκε τό Χατζή ζωσμένο τήν ποδιά νά άνοίγει, 
μαζί μέ τούς τυπογράφους κασόνια, γεμάτα άπό καινούργια τυπογραφικά 
στοιχεία, γραμμές κι άλλα χρειαζούμενα γιά τή δουλειά, τά είχε προμη
θευτεί στήν ’Αθήνα, κατά τήν έκεΐ παραμονή του, ήθελε ν’ άνανεώσει τό 
τυπογραφείο, καθώς οί έκλογές πλησίαζαν. Χαιρετήθηκαν μέ θέρμη, δπως 
πάντοτε, καταλαβαίνεις τώρα γιατί πήγα στήν ’Αθήνα, είπε ό Χατζής, οί 
φίλοι μου έπλεξαν ένα σωρό παραμύθια γύρω άπό τό ταξίδι, τί δέν έγρα
ψαν, πήγα, λένε, νά έξασφαλίσω συμμετοχή καί ν’ άναλάβω μάλιστα τήν 
άρχηγία τοϋ κυβερνητικού συνδυασμού, άλλοι μίλησαν γιά πολιτικές 
συναλλαγές παρασκηνίου, ό καθένας δπως τόν βόλευε, δπως διάβασες, 
τά διέψευσα δλα άπό τήν Αθήνα κι δταν γύρισα, γιά νά τούς ύποχρεώσω 
νά ψάχνουν άκόμα δικαιολόγησα τήν παραμονή μου έκεΐ ώς ταξίδι 
άναψυχής. Είμαι σίγουρος πώς κάποια φανταστική έξήγηση θά δώσουν 
πάλι. Πάμε στό τραπέζι νά πάρουμε καφέ καί νά τά ποϋμε καλύτερα.



_Κι έχουμε πολλά νά ποϋμε κύρ Γιώργη, συμπλήρωσε ό Πέτρος. Κάθη-
σαν. 'Ο Χατζής παράγγειλε τούς καφέδες, άναψε τσιγάρο, κοίταξε γιά λίγο 
σιωπηλός τόν Πέτρο, έκεΐνος κατέβασε τά μάτια, ένοιωθε κάποια ένοχή 
γιά τήν υπόσχεση πού είχε δώσει στόν Δαγκλή, νόμιζε πώς ό άλλος διάβαζε 
τήν καρδιά του. — Άκου, Πέτρο, μίλησε ήρεμα ό Χατζής, τό πράγματα 
γιά τήν Ελλάδα καί την Ήπειρο είναι δύσκολα. Έμαθα κι άκουσα πολλά, 
σοϋ κάνω έξομολόγηση σάν φίλος, ή πολιτική κατάσταση φαίνεται ήρεμη, 
τό καζάνι δμως βράζει. Βρισκόμαστε μπροστά σέ δυσχερείς έπιλογές, ή 
κυβέρνηση χτυπιέται άπό παντού, δέν ξέρει τί νά κάνει. —Μά δέν έχουμε 
ούδετερότητα, δέν είναι άποφασισμένη ή κυβέρνηση νά τήν κρατήσει; ρώ
τησε ό Πέτρος. — Αποφασισμένη μπορεί νά εϊναι, γιατί αύτό θέλει κι ό 
βασιλιάς, έγώ τόν λατρεύω, δέν ξέρω δμως άν ή κρίση του εϊναι 
άνεπηρέαστη καί δέν κρύβεται πίσω του έκεΐνος ό άλαζόνας κουνιάδος 
του, ό Κάιζερ, ή έφαρμογή δμως τής κυβερνητικής άπόφασης έξαρτάται 
άπό ένα σωρό παράγοντες, προπαντός άπό τή θέληση τής Entente, χρη
σιμοποίησαν κι δλας τή Λήμνο ώς βάση χωρίς νά μάς ρωτήσουν έξαρ- 
τάται κι άπό τήν άπόφαση τής Βουλγαρίας, άν βγει στό πλευρό τών 
Γερμανών, δπως έκανε ή Τουρκία, τί ούδετερότητα μπορεί νά κρατήσουμε 
μεΐς; Έπειτα εϊναι κι ό Βενιζέλος πού έπιδεινώνει τήν κατάσταση. Τώρα 
πού δέν έχει κυβερνητικές ευθύνες, δέν άφήνει έντυπο τής Ελλάδας καί 
τοΰ έξωτερικού πού νά μή δώσει συνέντευξη, έπαναλαμβάνοντας στερεό
τυπα τά ϊδια: άμεση έξοδος τής Ελλάδας στό πλευρό τών Συμμάχων. 
Ά λ λ ’ άν γινόταν αύτό, δπως ζητούσε ό Βενιζέλος, άπό τήν ημέρα πού 
οί Σύμμαχοι άρχισαν τήν επιχείρηση στά Δαρδανέλια, θά θρηνούσαμε σή
μερα πολλούς νεκρούς. Τά Δαρδανέλια δέν πάνε καλά, θά εξοντωθούν 
έκεΐ έπίλεκτες μονάδες μας, άν τυχόν λάβουμε μέρος, έλα ύστερα νά κρα
τήσεις τούς Βουλγάρους, άν μπούν στόν πόλεμο. —Είμαστε καλλίτερα μέ 
τή θέση πού κρατάμε σήμερα; ρώτησε ό Πέτρος. — "Οχι δέν είμαστε, πρώτα 
γιατί δέν υπάρχει άπόφαση πώς θ’ άντιδράσουμε, σέ περίπτωση πίεσης 
τής Entente ή πίεσης τών Γερμανών καί Βουλγάρων. Ούδετερότητα δέ 
σημαίνει τίποτα, άν δέν έχεις ένα σχέδιο έπόμενης δράσης. Κι αύτό, κατά 
τή γνώμη μου, δέν υπάρχει. Έγώ θαυμάζω τό πολιτικό κριτήριο τού Βε
νιζέλου, μπορεί νά βιάστηκε μέ τά Δαρδανέλια, έχει δμως δίκιο στό δτι 
ή θέση μας εϊναι στό πλευρό τών Συμμάχων. ’Ομως ό βασιλιάς διαφωνεί, 
κι αύτόν πώς νά τόν άγνοήσω Πέτρο; Άπό τή μέρα πού τόν άντίκρυσα 
νά κατηφορίζει στητός, καβάλα στό περήφανο άτι του, στήν πλατεία πού 
φέρει τ ’ όνομά του, μέ τό βλέμμα νά πλανιέται πέρα στόν όρίζοντα, πρός 
τά βουνά τής Β. Ηπείρου, λές κι έστελνε μυστικά μηνύματα στό στρατό 
νά προχωρήσει γρήγορα ώς έκεΐ πού είχαν βάλει τά σύνορα οί έθνικοί 
μας όραματισμοί, άπό τή μέρα έκείνη πού έβλεπα μπροστά μου τό στρα
τηλάτη διάδοχο, τό νικητή τοϋ Μπιζανιοϋ, έσκυψε μπροστά του τό κεφάλι 
ό Έσσάτ, τόν έλευθερωτή μας Πέτρο, πώς νά τόν λησμονήσω, άκόμα καί
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νά τόν μισήσω; Τό κάνουν πολλοί σήμερα, τότε έψαλλαν τό «ώσαννά» 
καί ύμνοϋσαν τή μεγαλοσύνη του! Δέν μπορώ νά τόν βγάλω άπό τήν καρ
διά μου, θά τόν άκολουθήσω, ίσως καί νά πληρώσω μεγάλο τίμημα γιά 
τή στάση μου. Τό ιδεώδες θάταν νά μόνιαζαν ό βασιλιάς κι ό Βενιζέλος 
καί νά σχηματιζόταν μιά κυβέρνηση άποφασισμένη νά όδηγήσει τήν Ελλά
δα έκεΐ πού είναι τό συμφέρον της. Δυστυχώς δέ βλέπω νά ύπάρχει τέτοια 
προοπτική, ό κόσμος όδηγεϊται σέ διχασμό, τό διαισθάνομαι άπό τήν 
έξαλλοσύνη τών κομματικών έντύπων, τό παράδειγμα τό δίνει ή ’Αθήνα, 
τήν άκολουθούν καί οί έπαρχίες, δέν όδηγούν σέ όμαλές καταστάσεις 
αύτά. —Δέν θάταν καλύτερο, κύρ Γιώργη, νά ψηφίσει σ ’ αύτές τίς έκλογές 
ό κόσμος τό Βενιζέλο, γιά νά βγούμε άπό τό άδιέξοδο; "Οταν σχηματίσει 
κυβέρνηση θά δει άπό μέσα τά πράγματα καί πιστεύω πώς θ’ άποφασίσει 
τό καλύτερο. Τά Δαρδανέλια πρέπει νά τόν έκαναν προσεκτικότερο. Σού 
έξομολογούμαι πώς κάπως έτσι σκέφτηκα κι έδωκα ύπόσχεση στόν Δαγκλή 
νά τόν ύποστηρίξω..., είπε μέ κάποιο τόνο συστολής ό Πέτρος, ένοιωθε 
πώς ό Χατζής θά τόν έκρινε αυστηρά. Ό  άλλος χαμογέλασε, στήν άκρη 
τών χειλιών του όμως είχε ζωγραφιστεί ένας πικρός σπασμός. —Δέ θά 
έλέγξω τήν άπόφασή σου, άπάντησε ό Χατζής, είσαι ώριμος, ύπεύθυνος 
άντρας καί δέν χρειάζεσαι κανενός τίς συμβουλές. Έ πειτα μέ τή δική 
σου ή όχι ψήφο, ό Βενιζέλος, έδώ στά Γιάννινα θά βγει, δ,τι κι άν γίνει. 
Οί κυβερνητικοί δέν έχουν έλπίδες επιτυχίας. 'Ο συνδυασμός τοΰ Δαγκλή 
δέν θάχει νά παλέψει τόσο μέ τούς κυβερνητικούς, δσο μέ τούς βενιζε- 
λικούς πού δέ θά βάλει στό ψηφοδέλτιό του. Νάσαι σίγουρος δτι θά φτιά- 
σουν δεύτερο συνδυασμό, ό Δούμας μού τηλεγράφησε κιόλας άπό τόν 
’Αθήνα, θά μπει επικεφαλής τοϋ δεύτερου βενιζελικοϋ ψηφοδελτίου, σ ’ 
αύτόν θά προσκολληθοϋν κι όρισμένοι κυβερνητικοί, δέ βλέπω νάχουν 
έλπίδες επιτυχίας, θά  στό πω, ξεκάθαρα Πέτρο, δλα αύτά μέ άηδιάζουν. 
Δέν είμαι πλασμένος γιά τέτοιους άγώνες. Άλλοι, πού ώς τά χθές έβριζαν 
τό Βενιζέλο, τώρα τόν κολακεύουν γιά νά πάρουν τό χρίσμα. Φωνάζουν, 
υβρίζουν, προκαλοϋν. θέλουν νά μέ οδηγήσουν έκεΐ πού ποτέ δέν ήταν 
ή θέση μου. Έγώ, άπό τή μέρα πού άποφάσισα νά άναλάβω τήν έκδοση 
τής «’Ηπείρου», τό 1909, ήταν ή Τουρκιά άκόμα έδώ μέ τήν πιό χειρότερη 
όψη της, τό θηρίο στούς ύστατους σπασμούς του χτυπούσε άλύπητα, θά 
τά γράψω σ ’ ένα άρθρο μιά άπό τίς επόμενες μέρες, θέλω νά δώσω 
άποστομωτική άπάντηση σέ κάποια «κύμβαλα άλαλάζοντα» σήμερα, τό 
1909 λοιπόν, δταν έκδόσαμε τήν έφημερίδα, μόνη μας σκέψη ήταν ή 
Ήπειρος, έλέγχαμε σκληρά τό δυνάστη καί γιά τίς θηριωδίες πού διέ- 
πρατταν τά δργανά του, άπό τό Γενοϋσο ώς τήν Άμβρακία, άλλά καί γιά 
τήν τουρκαλβανίτικη πονηριά του, προσπαθούσε νά κόψει τήν Ήπειρο  
στά δυό, έλέγχαμε άκόμα καί τούς δικούς μας, τούς Γιαννιώτες, πού έξα- 
κολουθοϋσαν νά είναι προσκολημμένοι στό δόγμα τοϋ «γεννήματος καί 
θρέμματος», δέν ήθελαν νά μετέχουν οί έπαρχίες στή διοίκηση τών κοινών
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καί διασπούσαν έτσι τόν άγώνα, έλέγχαμε τά «Ελέη», κάθε τι πού έβλαπτε 
την κοινότητά μας. Οί Τούρκοι μάς άντιμετώπισαν μέ διωγμούς, μάς 
έστελναν ατά δικαστήρια, στό τέλος καί στή φυλακή. Αλλά κι άπό τούς 
δικούς μας, πολλοί, δσοι κυρίως είχαν κάνει περιουσίες έπί τουρκοκρα
τίας, έγιναν άμείλικτοι έχθροί μας, τά ξέρεις καλύτερα άπό μένα, βλέπεις 
τίς διαθέσεις τους στά συμβούλια τών «Ελεών» καί στίς συνεδριάσεις 
τών συντεχνιών, πέρυσι ήθελαν νά μέ κάψουν... Τήν "Ηπειρο, λοιπόν, σκε
φτόμαστε τότε, τίποτ" άλλο. Μέ τά ίδια αισθήματα άγωνίστηκα κι ύστερα 
άπό την άπελευθέρωση καθώς καί στό Βορειοηπειρωτικό άγώνα, τόν ύπη- 
ρέτησα μ ’ δλες μου τίς δυνάμεις γιά νά πετύχει. Τήν Ή πειρο ύπηρετώ 
καί σήμερα, δταν υποστηρίζω πώς πρέπει νά σχηματιστεί μόνο ένα ψη
φοδέλτιο, Ηπειρωτικό, άπό τούς καλλίτερους πολιτευτές μας, άπό αύτούς 
πού ξέρουν τά προβλήματα καί έχουν όρεξη νά έργαστούν γιά τήν έπίλυσή 
τους, δέν μέ ένδιαφέρει ό Βενιζέλος ή ό Γούναρης, αύτός ό τόπος μ ’ 
ένδιαφέρει νά πάει μπροστά, ένιαΐος καί άδιαίρετος... Σταμάτησε, είχε 
κουραστεί, μιλούσε σέ χαμηλό τόνο, συχνά λαχάνιαζε, τά λόγια έβγαιναν 
σά χείμαρρος άπό τά χείλη του. —Όσο γιά τό Δαγκλή, συνέχισε κάποια 
στιγμή, δέν έκανες καί κανένα έγκλημα, έτσι κι άλλοιώς, σού τό είπα, τό 
ψηφοδέλτιό του θά κερδίσει. Έγώ θά άρθρογραφώ καθημερινά γιά ένα 
ψηφοδέλτιο τών «άριστων», δέν έχω δμως ψευδαισθήσεις, δέ θά μ ’ άκού- 
σουν. Ό  φανατισμός έχει σκοτίσει τό λογικό, μέ σπρώχνουν σέ μιά θέση 
άχαρη, νά πολεμώ τόν Ααγκλή, χωρίς νά τό θέλω, καί νά υποστηρίζω 
άλλους πού ποτέ δέ φανταζόμουν πώς θά τό έκανα. Ά ν  μείνω μετέωρος, 
θά χρεωκοπήσω, είναι άδύνατο νά κρατηθεί έφημερίδα σήμερα έξω άπό 
τά κόμματα, έλπίζω νάρθουν καλλίτερες μέρες, νά λείψει ή διαίρεση, πολύ 
φοβάμαι πώς ποτέ δέν θά τίς δούμε... Ό  Πέτρος σηκώθηκε, ό Χατζής είχε 
κουραστεί πολύ δέ μπορούσε νά συνεχίσει. —Δέν ξέρω πώς νά μιλήσω 
στό Δημήτρη γιά τόν Δαγκλή, τοΰ είπε φεύγοντας· στεΐλτον σέ μένα 
άπάντησε ό Χατζής, θά τόν κουβεντιάσω καί θά καταλάβει.

*Ολα, δσα είπε ό Χατζής στόν Πέτρο, τά άνέπτυξε στήν άρθρογραφία 
του τών έπόμενων ήμερών. Πρόσθεσε κι άλλα, στό πνεύμα πάντα τής 
γραμμής πού είχε χαράξει, νά ύποστηρίζει έκείνους πού μεριμνοΰσαν γιά 
τό καλό τής ’Ηπείρου, χτυπώντας ταυτόχρονα προσπάθειες πού άπέβλεπαν 
στό νά σπιλωθούν πρόσωπα άγωνιστών καί νά μειωθεί τό κύρος τής 
έφημερίδας του. Αγωνιζόταν νά φανεί άνεξάρτητος, οί άντίπαλοί του 
δμως τοΰ τό άμφισβητοΰσαν μέ κάθε τρόπο. "Εγραφε πώς πολλοί άπό 
τούς βενιζελικούς είχαν ξεκόψει άπό τή λογική, μέ τό νά ύποστηρίζουν 
άπόψεις πού ό κοινός νούς άπέρριπτε. Βρίσκονται σέ κατάσταση παραί
σθησης, τόνιζε, δταν πιστεύουν πώς ή Κωνσταντινούπολη θά γινόταν 
έλληνική, άν δέν έφευγε ό Βενιζέλος. Δέν μάς λέτε, τούς ρωτούσε, πώς 
θά παίρνατε αύτή τήν Πόλη -γλυκύ, γλυκύτατον τό δνειρον...- ΣΗΜΕΡΑ; 
Λέν διαβάζετε Ιστορία; Τήν Ήπειρο πού μάς τήν έδωσαν μέ Πανευρω
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παϊκή Συνθήκη (τοϋ Βερολίνου) τό 1878, χρειάστηκε νά περάσουν τόσα 
χρόνια γιά νά τήν πάρουμε; Γιατί θά μάς έδιναν τήν Κωνσταντινούπολη 
μόλις βγαίναμε στόν πόλεμο;

"Ολα αύτά, άμεσα η έμμεσα, στήριζαν τήν πολιτική τής κυβέρνησης 
Γούναρη, γιαυτό καί οί άντίπαλοι, μ’ έπικεφαλής τή Σημαία, όργανο των 
βενιζελικών καί ιδιαίτερα τοϋ Δαγκλή, δέν τόν άφηναν σέ χλωρό κλαδί. 
Αύτός άγωνιζόταν μέ πείσμα άν καί γνώριζε πώς ύποστήριζε μιάν 
άπόφαση χαμένη γιά τήν κυβερνητική παράταξη, θλιβόταν δμως πολύ 
δταν ή πολιτική άντιπαράθεση κατέβαινε χαμηλά κι έφτανε στό προσωπικό 
έπίπεδο τών ύβρεων. Δέν κρίνονται πλέον αί ίδέαι, ούτε συζητοϋνται αί 
άντιλήψεις, σχολίαζε. ΙΙοδοκυλοϋνται ύπολήψεις, προπηλακίζονται άτομα, 
συκοφαντοϋνται άξιοσέβαστα κοινωνικά μέλη καί παράγοντες. Πιστεύεις 
είς τήν πολιτικήν τοϋ Βενιζελισμοϋ; Τελείωσε. Είσαι θωρακισμένος άπό 
πάσαν ύβριν, προπηλακισμόν, συκοφαντίαν. Δέν πιστεύεις; Πρέπει νά θω- 
ρακισθής μέ ίώβειον ύπομονήν, διά νά άντέχης είς παντοειδείς, έξω 
παντός όρίου κοινωνικής εύπρεπείας καί κοινωνικής τιμής, έπιθέσεις.

Μ’ έκλογές πού έγιναν στήν αίθουσα τελετών τής Ζωσιμαίας σχολής συμπληρώ
θηκε τό διοικητικό συμβούλιο τοϋ Παραρτήματος της Ένώσεως Έλληνίδων Κ υριώ ν  
Ίωαννίνων. Στά 4 διορισμένα μέλη (πρόεδρος πάντα η ’Ιουλία Άράπη), προστέθηκαν 
μέ τίς άρχαιρεσίες άλλα πέντε: ’Αγλαΐα Παπούλα, ΑΙκατερίνη Ε. Χατζή, Γεώργιος 
Διαλυνας, Βασίλειος Μιχαηλίδης καί Δημοσθένης Δάνος. Τό περίεργο ήταν πώς συμ
βιβαζόταν ή παρουσία άντρών σ’ ένα γυναικείο σωματείο...- Ό  πρώην Γ. Διοικητής 
Γ. ’Αγγελόπουλος, έκτός άπό τήν άδιαφορία πού έδειξε γιά τά προβλήματα τής ’Ηπεί
ρου, φεύγοντας είσηγήθηκε τή μονιμοποίηση, άπό τούς υπαλλήλους τής Γ. Διοίκησης 
πού καταργήθηκε, μόνο 3 Ήπειρωτών, ένώ στή Μακεδονία είχαν μονιμοποιηθεί 85, 
στήν Κρήτη 57, καί στά νησιά τοϋ Αίγαίου 36. Οί βενιζελικοί, πάντως, μέσω τής Ση
μαίας χτυπούσαν πολιτικά τόν Γ. ’Αγγελόπουλο καί τούς άλλους διοικητικούς 
υπαλλήλους, δλους διορισμένους άπό τό Βενιζέλο. Ή  κυβέρνηση τοΰ Γούναρη είχε 
άντικαταστήσει τόν ’Αγγελόπουλο μέ τόν Ικανό καί άγαπητό σ’ δλους νομάρχη Κον- 
δάκη πού ή Σημαία τοϋ έπλεκε τό έγκώμιο. Τί συμβαίνει λοιπόν; άναρωτιόταν ή 
Ήπειρος. Γιατί κατηγορούν τό υπουργείο Γούναρη πού διορίζει καλούς υπαλλήλους 
καί έπαινούν τό υπουργείο Βενιζέλου πού διόριζε κακούς; Ά κρη δέν έβρισκες μέ τά 
πολιτικά έπιχειρήματα τών μονομάχων.- Στήν Αλβανία η κατάσταση εξακολουθούσε 
νά είναι χαώδης. Ό  άπαίσιος μουφτής τών Τιράνων Μουσά Κιαζίμ, ένα ανθρω
πόμορφο τέρας, έπικεφαλής 1500 Γκέγκηδων εΙσέβαλε στό χριστιανικό χωριό Φιέρι, 
γιά νά κάψει σπίτια καί καταστήματα τών χριστιανών. Τό χωριό σώθηκε μέ τήν 
προσφορά 200 χρυσών είκοσόφραγκων στόν είσβολέα.- Τά τσιφλίκια εξακολουθούσαν 
νά ύπάρχουν καί οί Ήπειρώτες πού ζοΰσαν σ’ αύτά, μ’ έπικεφαλής τόν Χρηστοβασίλη, 
άγωνίζονταν ν’ άπαλλαγούν άπό τό βάρος τοϋ παρελθόντος καί νά γίνουν τά χωριά 
τους έλεύθερα. Τό ύπόμνημα τής έπιτροπής πού στάλθηκε στόν πρώην πρωθυπουργό 
Έλ. Βενιζέλο, μέ τήν ιστορία τής ίμπλιακοποίησης τών χωριών αύτών, δημοσιεύτηκε 
σέ τομίδιο μέ τίτλο: Ή  Ιμπλιακοποίησις τών 79 κεφαλοχωρίων τής ’Η πείρου καί οί 
άγώνες τών κατοίκων των πρός άνάκτησιν αύτών έπί Τουρκοκρατίας.

Τό τελευταίο δεκαήμερο τοϋ ’Απριλίου ό καιρός είχε ζεστάνει, ή άνοιξη βρισκόταν 
στίς πιό καλές στιγμές της, τό πράσινο όργίαζε παντοϋ. Τίς Κυριακές ό κόσμος 
άρχισε νά ξεχύνεται στίς έξοχές, ό Κουραμπάς, δπου τό πρωΐ έπαιζε καί μουσική,
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ήταν γεμάτος, ol 'Αμπελόκηποι δέχονταν τόν περισσότερο κόσμο, ή περιοχή κατά
φυτος παρουσίαζεν δψιν παραδείσου, σημείωνε ό χρονικογράφος. Πολλοί κατέβαιναν 
καί στή λίμνη. ’Αλλά τό μέρος άπ’ δπου θά μποροϋσε νά δει κανείς τήν άπέραντον 
καί όργιάζουσαν φύσιν fjrn ό άνωθεν τοϋ Ίσραηλιτικοϋ νεκροταφείου λοφίσκος (δπου 
είναι χτισμένο σήμερα τό περίπτερο τής ’Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών). Ά πό  
έκεΐ ή κίνησις τοϋ κόσμου έφαίνετο μέ δλας τάς διευθύνσεις της. Τά σπίτια ήταν 
χωμένα μέσα στήν πρασινάδα, έκαλύπτοντο ύπ' αύτής, ένόμιζε κανείς δτι θά έπνίγοντο  
είς αύτήν. Κ αί ένα έλαφρό άγεράκι Ιφερεν έκεΐ εις τήν κορυφήν Ενα λεπτόν άρωμα 
λουλουδιών. Ευτυχισμένες στιγμές γιά τά Γιάννινα καί τούς κατοίκους τους! "Ολη 
έκείνη ή όμορφιά τοΰ πράσινου σκεπάστηκε βάρβαρα άπό τοΰς όγκους τών τσιμέντων, 
ή ώραία κηπούπολη μεταμορφώθηκε σέ τσιμεντούπολη, λίγες έστίες πράσινου έμειναν 
γιά νά θυμίζουν τήν καλή έποχή, τότε πού καί ή λίμνη ήταν καθαρή καί διάφανη, 
άντικαθρέφτιζε τό γαλανό ούρανό, έτσι ήταν καί τά νερά της, άτόφιος γαλάζιος 
ούρανός, τώρα τά σπλάχνα της έχουν γεμίσει άπό τά λύματα τής πόλης, κι δταν φυ
σάει δυνατός βοριάς καί τά νερά άναταράζονται, ή λίμνη φέρνει στήν έπιφάνεια, 
ξερνάει πές, δλη τή βρωμιά πού κατακάθισε καί πάει νά τή νεκρώσει, έχει ζωή μέσα 
της, παλεύει ν ’ άποβάλει τά ξένα στοιχεία πού δέν έχουν σχέση μέ τήν όργανική της 
υπόσταση...

Νά καί μιά καινοτόμος έκπληξις γιά τήν πόλη τών Γιαννίνων. Ό  έπιχειρηματίας 
Βασ. Χολέβας έπλήρωσε μίαν σπουδαιοτάτην Ιλλειψ ιν διά τήν πόλιν. Έ φερε άπό 
τήν ’Αθήνα πολυτελέστατη νεκροφόρα, δμοια μέ τίς καλλίτερες τής πρωτεύουσας, 
τώρα μπορούσαν οι νεκροί νά κηδευτούν, άνάλογα μέ τό πορτοφόλι τους. Ό  
έπιχειρηματίας δρισε τιμές γιά τρεις κατηγορίες κηδειών. Κηδεία α' τάξης: 15 δρχ., 
β' τάξης: 10 δρχ. καί γ' 5 δρχ. Μέ τήν κηδεία α ' τάξης οί νεκροί θά είχαν στή 
διάθεσή τους μίαν νεκροφόρον πολυτελεστάτην συρομένην άπό δύο άλογα μεγαλο
πρεπή καί έατολισμένην μέ άγγέλους καί άμαξαν μέ ίππους πένθιμα περιβεβλημένους 
καί αύτούς καί τόν άμαξάν. Στή δεύτερη κατηγορία θά υπήρχε ή νεκροφόρα καί ή 
δμαξα, χωρίς δμως άγγέλους καί πένθος. Στήν τρίτη κατηγορία έφτανε μόνο ή νε
κροφόρα. "Ολα αύτά γίνονταν γιατί ό δήμος, δντας άπό τότε φτωχός, δέν είχε φρον
τίσει γιά τήν κάλυψη τής άνάγκης.

^ π ό  τά τέλη ’Απριλίου, ή φορτισμένη άπό καιρό προεκλογική άτμό- 
σφαιρα, έπιβαρύνθηκε μέ τήν άπροσδόκητη άρρώστεια τοϋ Κωνσταν

τίνου. Οί έπιπτώσεις της έγιναν αισθητές πρώτα στή ζωή τής πρωτεύουσας, 
δέν άργησαν δμως νά φανούν καί στήν έπαρχία καί νά έπιδράσουν στή 
συμπεριφορά τών κατοίκων της. Ή  άσθένεια μπλέχτηκε άμέσως στίς 
κομματικές διαμάχες, τήν έκμεταλλεύθηκαν άγρια οί κυβερνητικοί, κατη
γορούσαν τούς βενιζελικούς πώς αύτοί μέ τήν πολιτική τους είχαν γίνει 
αιτία ν’ άρρωστήσει ό βασιλιάς, άστεϊα επιχειρήματα, κι δμως έβρισκαν 
τότε ύποστηρικτές, έξαιτίας τοΰ φανατισμού πού έπικρατοΰσε. Ή  άρ- 
ρώστεια θεωρήθηκε στήν άρχή ώς κοινή γρίππη, άλλά προερχόταν άπό 
βαρύτερα αίτια. Ό  Κωνσταντίνος είχε κρυολογήσει σέ δεξίωση καί προ
σβλήθηκε άπό ύγρή πλευρίτιδα, μέ δυνατούς πόνους. Ή  κατάσταση κρίθηκε 
σοβαρή, έφεραν ξένους γιατρούς νά τόν δοΰν, ή πλευρίτιδα κράτησε μήνες, 
δπως καί ή θεραπεία, μέ άποτέλεσμα νά κλονιστεί σοβαρά ή ύγεία του 
κι αύτό έπηρέασε άμεσα τήν πορεία τών έθνικών θεμάτων. Παρόλα δσα
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έχουν γραφεί γιά τήν περίοδο αύτή κι δσα έχουν άποκαλυφθεΐ μέ τή δη
μοσιοποίηση τών άρχείων τών Μεγάλων Δυνάμεων, μένουν άκόμα 
πλευρές σκιερές, πού πιθανόν νά μήν φωτιστούν ποτέ. Εκείνο πού δέν 
άμφισβητεΐται είναι πώς οί πρώτοι μήνες τοΰ 1915 θά μπορούσαν νά 
είναι άποφασιστικής σημασίας γιά τήν Ελλάδα, άν δέν έφευγε ό Βενιζέλος 
άπό τήν άρχή κι άν ή άρρώστεια τοΰ Κωνσταντίνου δέν έξασθένιζε τή 
θέλησή του, σέ σημείο πού νά μήν τοΰ έπιτρέπει νά εκτιμάει ορθά τήν 
κατάσταση καί νά παίρνει τίς συμφέρουσες γιά τό έθνος άποφάσεις. Γόν 
’Απρίλιο τοϋ 1915, σημειώνει ό ιστορικός Π. Ένεπεκίδης -αύτός έφερε 
σέ φώς τά Μυστικά Αρχεία τής Βιέννης τής περιόδου εκείνης- ή μοίρα 
χτύπησε την πόρτα τής χώρας μας, μέ τήν προσφορά άπό τήν Entente 
τής Ελλάδος τών δυό Ηπείρων, προσφορά πού δέν τήν άποδέχτηκε ή 
κυβέρνηση Γούναρη, ό βασιλιάς δηλαδή, προτίμησε τήν ούδετερότητα πού 
τοΰ συνιστοΰσαν οί Γερμανοί, τοΰ έδιναν όρισμένες εγγυήσεις, άόριστες 
σέ πολλά σημεία, μόνο ή έπέκτασή μας στήν ’Αλβανία έπιτρεπόταν καί 
φυσικά ή ένσωμάτωση τής Β. Ηπείρου. Θ’ άναρωτηθεϊ κανείς: θά κρατούσε 
ή Entente τήν ύπόσχεσή της, άν ή Ελλάδα έπαιρνε μέρος στήν έπιχείρηση 
τών Δαρδανελίων, δπως ύποστήριζε ό Βενιζέλος; Καί θά μάς έδινε δσα 
πήραμε άργότερα μέ τή Συνθήκη τών Σεβρών, γιά νά μάς άφήσει στό 
τέλος στό έλεος καί τή θηριωδία τών Τούρκων, μέ άποτέλεσμα τή 
Μικρασιατική καταστροφή; Πολύ άμφίβολο. Οί Μεγάλοι, δταν έχουν 
άνάγκη δίνουν ύποσχέσεις, σπάνια δμως τίς τηρούν. Πικρή πείρα έχουμε 
κι άπό τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Γίναμε ολοκαύτωμα καί μέ χίλια 
έμπόδια πήραμε τά Δωδεκάνησα -γιά νάρχονται σήμερα οί Τούρκοι νά 
τά άμφισβητοΰν- καί χάσαμε τή μισή Κύπρο. Όσο γιά τή Β. 'Ηπειρο πού 
γιά τρίτη φορά τήν άπελευθερώσαμε, άς μή γίνεται λόγος. Έκκρεμεΐ, λέει, 
ή ύπόθεση στό συμβούλιο τών ύπουργών τών ’Εξωτερικών τών Μεγάλων, 
έδώ καί μισό αιώνα... Ά ς  είναι...

Ή  άρρώστεια τοΰ βασιλιά έγινε προεκλογικό σύνθημα γιά τούς άντι- 
βενιζελικούς. Ό  Βενιζέλος έφταιγε, ό δαίμονας, τό σύνθημα πέρασε στίς 
μάζες κι ό φανατισμός έφτασε σέ όρια έπικίνδυνα. Χιλιάδες άνθρωποι 
ξημεροβραδιάζονταν έξω άπό τό παλάτι, προσευχές καί δεήσεις άνα- 
πέμπονταν καθημερινά στίς πόλεις καί σ’ δλα τά χωριά τής Ελλάδας, νά 
ξορκιστεί τό κακό. Κι δσο ή κατάσταση τής ύγείας του χειροτέρευε, τόσο 
μεγάλωνε ή συναισθηματική φόρτιση καί ή άγανάκτηση έναντίον τών 
πολιτικών του άντιπάλων. Μετέφεραν μέ πομπή καί τή θαυματουργό 
εικόνα τής Παναγίας τής Τήνου στ’ άνάκτορα, άμέτρητες χιλιάδες κόσμου 
παρακολούθησαν τίς δεήσεις, ό άφοσιωμένος στό βασιλιά λαός κρατούσε 
τήν άνάσα του άπό τήν άγωνία καί ύψωνε τά μάτια του στόν ούρανό ζη
τώντας βοήθεια.

Τά Γιάννινα καί ή “Ηπειρος δέν ύστέρησαν σ’ έκδηλώσεις συμπάθειας. 
Μέ πρωτοβουλία τής Μητρόπολης Ίωαννίνων στίς 3 Μαΐου, έγινε σ’ δλες



τις έκκλησίες δέηση γιά τήν αποκατάσταση τής υγείας του. Ό  Γ. Χατζής 
άνοιξε τήν καρδιά του διάπλατα γιά νά έκφράσει μ’ δλη τή δύναμη τής 
γραφίδας του τά συναισθήματα πού τόν κατείχαν καί νά πλέξει τόν ύμνο 
τού Κωνσταντίνου: Εϊναι ό Έ νας καί Μοναδικός -ύπογράμμιζε σέ κύριο 
άρθρο μέ τίτλο: Υ π έρ  τής υγείας τοϋ λατρευτού Βασιλέως μας- πού κανείς 
δέν δύναται είς τήν πανελλήνιον συνείδησιν νά τόν άντικαταστήση. Μαζί 
μέ τό Πανελλήνιον πού λαχταρίζει δεόμενον ύπέρ τής ύγείας του, δέεται 
καί γεμάτη λαχτάραν θερμοπαρακαλεΐ καί ή πόλις τών Ίωαννίνων καί ή 
Ή πειρος δλη. Ή  Ήπειρος πού τήν έλευθέρωσε μέ τό σπαθί του καί ή 
πόλις αύτή πού τόν είδε μυθικόν, γλυκύν άγγελον ελευθερωτήν, δπως οί 
άγιοι τών βυζαντινών τέμπλων άγγελικοί καβαλλάρηδες, οί κρατούντες 
ρομφαίαν φλογέράν καί λύοντες δεσμά καί βάσανα τών άνθρώπων... (Σή
μερον) θά άναπεμφθή πάνδημος ώς παλμός, ώς εύχή, ώς ύμνος καί δέησις 
μαζί ή παράκλησις τής Ηπείρου δλης ομοψύχου: Ίάτρευσε γρήγορα, Ύ ψ ι-  
στε, τόν πολύτιμον Βασιλέα μας Κωνσταντίνον! Δέηση άναπέμφθηκε καί

στήν εβραϊκή Συναγωγή, καί κάθε 
μέρα γίνονταν δεήσεις σ’ έκκλησίες, 
σέ ιδρύματα, σέ συλλόγους, στούς 
στρατώνες, παντού. Οί βενιζελικοί 
κρατούσαν άποστάσεις άπ’ αύτές 
τίς έκδηλώσεις, άφοϋ είχε συνδεθεί 
ή άσθένεια μέ τόν προεκλογικό 
άγώνα.

Στό μεταξύ οί μέρες τών έκλο- 
γών πλησίαζαν καί τά κόμματα 
έπρεπε νά καταρτίσουν τούς συν
δυασμούς τους. Ό  διοικητής τού 
Ε ' Σώματος στρατού Π. Δαγκλής, 
ύστερα άπό άπουσία άρκετών ημε
ρών στήν ’Αθήνα, άρχές Μαίου γύ
ρισε στά Γιάννινα, έξουσιοδοτημέ- 
νος άπό τό κόμμα τών Φιλελευθέ
ρων νά καταρτίσει τό συνδυασμό 
στό νομό Ίωαννίνων. Ό  Βενιζέλος, 
είχε, έπιφανειακά, άποσυρθεΐ άπό 
τήν πολιτική, βρισκόταν όμως πίσω 
άπ’ όλες τίς κινήσεις κι άποφάσεις 

τού κόμματος. Στό τέλος τής πρώτης έβδομάδας τού Μαΐου ό Δαγκλής 
άνακοίνωσε τό συνδυασμό του. Σ’ αύτόν συμμετείχαν οί: Π. Δαγκλής, 
άντιστράτηγος, Νικ. Βλαχλείδης, δικηγόρος, άδελφός τοΰ κατοπινού δη
μάρχου τών Γιαννίνων Δ. Βλαχλείδη, Σταύρος Γερομίχας, δικηγόρος, Γε
ώργιος Γκάλγκος, άπό τή Ζίτσα, δικηγόρος, δικαστικός, διοικητικός

Κωνσταντίνος Σούρλας, δικηγόρος, 
βουλευτής Ίωαννίνων έπί τουρκοκρατίας
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έπίτροπος στό Δεσκοβίκι μετά τήν άπελευθέρωση, Δημήτριος Κίγκος, ένας 
άπό τούς βουλευτές τοΰ βιλαετιού Ίωαννίνων στήν τουρκική βουλή, κατά 
τήν περίοδο τής τουρκοκρατίας, ό δεύτερος ήταν ό Κ. Σούρλας. (Οί 
άντίπαλοι τούς κατηγορούσαν δτι ή παρουσία τους ήταν τυπική στίς συ
ζητήσεις τής τουρκικής βουλής, άπλώς τίς παρακολουθούσαν χωρίς νά 
συμμετέχουν. Είχε μάλιστα κυκλοφορήσει στά Γιάννινα τό έξής άνέκδοτο: 
σέ μιά άπό τίς συνεδριάσεις τής τουρκικής βουλής ό γραμματέας διάβαζε 
τόν κατάλογο τών βουλευτών καί χαριεντιζόμενος, δταν έφτασε στήν 
έκφώνηση τών ονομάτων τών δυό βουλευτών Ίωαννίνων, έπειδή ποτέ δέν 
είχαν λάβει τό λόγο, είπε: Γιαναντάν ίκί μπαλούκ (άπό τά Γιάννινα δυό 
ψάρια!). Πάντως ό Κίγκος διέθετε πολιτική έπιρροή, γιατί έπί τουρκο
κρατίας ήταν άρχηγός τοΰ κόμματος τής Βλιόρας), Σπυρίδων Μέκιος, 
άπό τό Συρράκο, δικηγόρος, κτηματίας (τό Μέκειο Οικοτροφείο, πού δια
τηρείται ώς τά σήμερα, ήταν τό άρχοντικό του), Ιωάννης Λ. Μελάς, άν- 
τικαταστάθηκε άργότερα, παραχώρησε μάλλον τή θέση του στόν έξάδελφό 
του Κωνσταντίνο Μ. Μελά, άδελφό τοΰ Παύλου Μελά (έπί τουρκοκρατίας 
ό Ί. Μελάς ήταν έπικεφαλής τοΰ άλλου κόμματος τής Κόσσας καί διέθετε, 
δπως κι ό Κίγκος, μεγάλη πολιτική έπιρροή, γιαυτό κι ό Κ. Μελάς ήρθε 
δεύτερος στή σειρά έπιτυχίας στίς έκλογές, μετά τόν Π. Δαγκλή), Τιμολέων 
Νότη Μπότσαρης, άπόστρατος άξιωματικός, άπό τή μεγάλη οικογένεια 
τών Μποτσαραίων, Ιωάννης Πισπιρής, γιατρός, άπό τά Κατσανοχώρια, 
άπό τά στελέχη τής Ηπειρωτικής Εταιρείας, μέ τό ψευδώνυμο ’Αλεξάνωφ, 
καί τής δημογεροντίας Ίωαννίνων, Γρηγόριος Τσόγκας, δικηγόρος, Πανα
γιώτης Φλώρος, δικηγόρος άπό τήν Κόνιτσα, έκδοτης τής όμώνυμης 
έφημερίδας, Εύάγγελος Χατζής, δικηγόρος.

Ή  σύνθεση τοΰ ψηφοδελτίου έδωσε άφορμή στούς άντίπαλους τού 
συνδυασμού Δαγκλή νά έπιτεθοΰν έναντίον τών ύποψηφίων καί τής νο
οτροπίας πού έξέφραζαν, μέ άρθρογραφία στήν Ήπειρο. Ά πό τό συν
δυασμό τοΰ Δαγκλή, έγραφαν, έξη είναι Γιαννιώτες, άλλοι τόσοι τσιφλι
κούχοι, άξιέπαινοι γιά τά πλούσια ιδιόκτητα τσιφλίκια τους, καθόλου 
δμως άξιέπαινοι γιά άγαθές προθέσεις πρός τούς δυστυχείς άγρότας. Κατ’ 
αύτούς ή έπαρχία δέν άντιπροσωπευόταν: ’Ιδού τό κατασκεύασμα -κατέ- 
ληγαν- εις τό όποιον κατά τό ήμισυ άνακαλύπτει κανείς μετά φρίκης 
όλόκληρον τήν κορμοστασιάν τοϋ παλαιού βρυκόλακος «τοϋ γεννήματος 
καί θρέμματος», οϋτινος ή έννοια άναζεί πάλιν εις ένα ψηφοδέλτιον διά 
βουλευτικός έκλογάς... Βέβαια δέν ήταν έτσι τά πράγματα, άφοΰ στό 
συνδυασμό τού Δαγκλή άντιπροσωπεύονταν δλες οί πολιτικές τάσεις τοΰ 
παρελθόντος (μαζί ή Κόσσα καί ή Βλιόρα, καθώς καί οί νέες πολιτικές 
δυνάμεις πού είχαν προσανατολιστεί πρός τήν φιλελεύθερη παράταξη μετά 
τήν άπελευθέρωση, χωρίς αύτό νά σημαίνει δτι έκπροσωποϋσαν συνειδητά 
καί τή φιλελεύθερη ιδεολογία: μερικοί άπ’ αύτούς έγκατέλειψαν στίς 
έπόμενες έκλογές τό Βενιζέλο καί πήγαν μέ τούς άντιπάλους του.
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Στίς 7 Μαΐου έφτασε στά Γιάννινα κι ό Γεώργιος Δούμας, βενιζελικός, 
μένεα πνέων έναντίον τοϋ Π. Δαγκλή, γιατί δέν τόν περιέλαβε στό συν
δυασμό του. Τοϋ έγινε καλή υποδοχή στήν κεντρική πλατεία, μίλησε πρός 
τό συγκεντρωμένο πλήθος άπό τόν έξώστη τοΰ Άβέρωφ καί ζητωκραύγασε 
στό τέλος γιά τούς έλευθερωτές τής Ηπείρου, τό Βενιζέλο καί τόν Κων
σταντίνο, τούς χρειαζόταν καί τούς δυό γιά νά καταρτίσει τό ψηφοδέλτιό 
του.

Στήν ύποδοχή τοΰ Δούμα πήγε κι ό Δημήτρης. Τό βράδι γύρισε 
ένθουσιασμένος στό σπίτι. Ό  Πέτρος κατάλαβε τήν αιτία, άφησε όμως τό 
γυιό του νά μιλήσει. —Πατέρα, οί περισσότεροί Γιαννιώτες ήταν στή συγ
κέντρωση τοϋ Δούμα, καί τί έκδηλώσεις, τί ένθουσιασμός, θά τόν νικήσει 
τόν Δαγκλή, είμαι βέβαιος, θά πάρουν ενα καλό μάθημα οί βενιζελικοί. 
Τοϋτοι είναι πατριώτες, έκεϊνοι κρέμονται άπό τά χείλη τοϋ Βενιζέλου, 
τόν άκοϋν καί πέφτουν στή φωτιά, χωρίς νά σκέφτονται. Έχει δίκιο ό 
βασιλιάς... —Κάνεις λάθος Δημήτρη. Κι ό Δούμας καί οί ύποψήφιοι τοϋ 
συνδυασμού του κι αύτοί βενιζελικοί είναι. ’Ανθρωποι τής ίδιας 
ιδεολογίας παλεύουν άναμεταξύ τους. Κανένας εκπρόσωπος τοϋ κυβερ
νητικού κόμματος δέν βρίσκεται στό ψηφοδέλτιο, έχουν άποφασίσει νά 
κατεβοϋν άνεξάρτητοι, έτσι έμαθα άπό τούς φίλους τοϋ Χρηστοβασίλη. 
Μήν ένθουσιάζεσαι λοιπόν, είτε ό Δαγκλής βγει, είτε ό Δούμας, μέ τό Βε
νιζέλο θά πάνε δλοι τους... —Μά δέ διαβάζεις τί γράφει ό Χατζής; Μέ 
τό Δαγκλή είναι οί τσιφλικάδες καί τά παλιά τζάκια τών Γιαννίνων, ό 
Δούμας έχει πολλούς άνθρώπους άπό τήν έπαρχία, ξέρουν τά ζητήματα 
τών χωριών, θά βοηθήσουν... — Ό  Χατζής καλά τά κρίνει, γράφει δμως 
καί ύπερβολές. Καί οί δυό συνδυασμοί είναι βενιζελικοί, τήν πολιτική 
τοϋ Βενιζέλου θά ύπηρετήσουν. Εκτιμώ τόν Δούμα, είναι πατριώτης, 
άγωνιστής, έντιμος, άνθρωπιστής, δέν άφησε κανέναν Ήπειρώτη 
άβοήθητο, δταν τοϋ ζητήθηκε, έχει οικογενειακή παράδοση, ό πατέρας του 
ήταν άπό τούς μεγάλους εύεργέτες μας, τήν ίδια διάθεση έχει κι αύτός, 
έγώ δμως θά ψηφίσω τόν Δαγκλή... — Τόν Δαγκλή; πετάχτηκε όρθός ό Δη
μήτρης, γιατί τόν Δαγκλή πατέρα; —Γιά πολλούς λόγους. Πρώτα γιατί 
αύτός είναι ό αύθεντικός έκπρόσωπος τοϋ Βενιζέλου, ό άντίπαλος 
συνδυασμός είναι άποτέλεσμα πεισμάτων καί έγωϊσμών, έπειτα ό Δαγκλής 
είναι μιά στρατιωτική φυσιογνωμία διεθνώς άναγνωρισμένη, γιατί νά μήν 
τά καταφέρει καί στήν πολιτική μέ τίς ικανότητες πού έχει; Ή  «’Ήπειρος» 
γράφει πολλά έναντίον του, δέν τά πιστεύω, είναι κουβέντες προεκλογικές, 
δέν κλονίζουν τό κύρος του, έπειτα τοϋ έδωκα λόγο νά τόν ύποστηρίξω, 
δέ μπορώ νά τόν γελάσω... —Τοϋ έδωσες λόγο; άντέτεινε όργισμένος πάλι 
ό Δημήτρης, γιατί θέλεις νά ύποστηρίξεις τήν πολιτική τού Βενιζέλου; 
Άπό πότε παρασύρθηκες καί σύ, πατέρα; —Δέν είμαι μικρό παιδί γιά νά 
παρασυρθώ, δέν έγκρίνω δλα τά σημεία τής πολιτικής τοϋ Βενιζέλου, τήν 
άπόφασή του γιά τή θυσία τής Β. Ηπείρου δέν τήν άποδέχομαι, δέ μπορώ
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δμως ν’ άρνηθώ καί τήν πολιτική διορατικότητα, τή διπλωματική εύ- 
στροφία, τίς ίκανότητές τον, τέλος πάντων. *iΟλοι αύτοί, ξένοι καί ντόπιοι, 
πού τόν θεωρούν μεγάλο πολιτικό, λές νά κάνουν λάθος; Στίς κρίσιμες 
στιγμές πού περνάει ή πατρίδα μας ό Βενιζέλος εϊναι χρήσιμος, οί θέσεις 
του εϊναι τολμηρές, έχει μεγάλα όράματα, νά δμως πού μέ τέτοια όράματα 
διπλασίασε τήν Ελλάδα. Τώρα, μέ τήν άρρώστεια τοϋ βασιλιά, ή Ελλάδα 
τόν χρειάζεται περισσότερο... Ό  Δημήτρης έδειχνε δτι είχε πέσει άπό τά 
σύννεφα. Ποτέ δέν φανταζόταν πώς ό πατέρας του θά ύποστήριζε άνοικτά 
τό Βενιζέλο, άποδοκιμάζοντας έμμεσα τήν πολιτική τού Κωνσταντίνου, 
τίς ιδέες τίς δικές του, δηλαδή. Τά φτερά του είχαν κοπεί, γέμισε 
άπογοήτευση, μιά πίκρα κατακάθισε στήν καρδιά του, ή ίδια ή οικογένειά 
του ήταν διχασμένη. Ό  πατέρας κι ό άδερφός του μέ τό Βενιζέλο, αύτός 
μέ τό βασιλιά, γιά τίς γυναίκες δέν ήξερε τί σκέφτονταν, μέ τήν Κατερίνα 
ποτέ δέ συζητούσε πολιτικά, ούτε μέ τή μητέρα του, πώς θά τά έβγαζε 
πέρα μιά διχασμένη οικογένεια; Έπειτα ένοιωθε καί σάν προδομένος άπό 
τούς δικούς του. ’Αγωνίστηκε γιά τήν Αύτόνομη Πολιτεία τής Β. Ηπείρου, 
πίστευε πώς μόνο ό Κωνσταντίνος στήριζε τόν άγώνα, τώρα έρχόταν ό 
Ιδιος ό πατέρας καί τοΰ δημιουργούσε άμφιβολίες, κλόνιζε τήν πίστη του, 
μέ ποιού τό μέρος βρισκόταν ή άλήθεια; Δέ θέλησε νά συνεχίσει τή συζή
τηση, τή θεωροΰσε άσκοπη, καλά πατέρα, είπε μόνο καί σηκώθηκε, ό χρόνος 
θά δείξει ποιός έχει δίκιο. "Ως τότε άς σταματήσουμε τίς φιλονικίες, κακό 
θά κάνουν στήν οικογένεια... Ό  πατέρας σηκώθηκε καί τόν άγκάλιασε, 
είσαι μιά εύαίσθητη καρδιά Δημήτρη, ποτέ δέ θά σέ πληγώσω, μήν τό ξε
χνάς, τώρα πήγαινε στή δουλειά σου, δ,τι είπαμε θά μείνουν μεταξύ μας...

Σίγουρα ή οικογένεια τού Πέτρου Κωστίδη δέν ήταν ή μόνη πού περ
νούσε τέτοιους κλυδωνισμούς, καί σ’ άλλα γιαννιώτικα σπίτια παρατη
ρούνταν άνάλογα φαινόμενα. Πολλοί νέοι διαφοροποιούνταν άπό τούς 
γονείς, οί περισσότεροι πήγαιναν μέ τό μέρος τοϋ Βενιζέλου, πίστευαν 
πώς οί ιδέες του ήταν προοδευτικές.

Οί εκλογές κάλυπταν τό μεγαλύτερο μέρος τής καθημερινότητας, υπήρχαν δμως 
κι δλλα ζητήματα πού έδιναν τήν δική τους άπόχρωση στή ζωή τής πόλης. Στίς άρχές 
Μαΐου Ιδρύθηκε καί στά Γιάννινα Ταχυδρομικό ταμιευτήριο καί έγιναν τά έγκαίνιά 
του. Οί παντοπώλες τής πόλης συγκρότησαν τή συντεχνία τους, ώραϊον παράδειγμα 
καί δ ι’ αλλας έπαγγελματικάς τάξεις, έγραφαν οί εφημερίδες.- Ό  Κώστας Καζαντζής, 
άπό τούς πρώτους ΰποστηρικτές κι άρθρογράφους τής Σημαίας, δεχόταν τώρα τά 
πυρά της, γιατί είχε άποφασίσει νά κατεβεΐ στίς έκλογές ώς άνεξάρτητος.- Στή Λάιστα 
τοϋ Ζαγοριοΰ πέθανε ή Κατίνω Άντωνίτση, 126 χρονών. Είχε γνωρίσει τόν ’Αλή 
πασά, δταν πέρασε άπό τό Ζαγόρι, θυμόταν καί τόν "Αγιο Κοσμά.- Ειδήσεις άπό 
τήν έπαρχία μιλούσαν γιά έλλειψη ψωμιού, τά πράγματα θά δυσκόλευαν περισσότερο 
στό μέλλον.- Έ νας συντάκτης τής Ηπείρου  ζητούσε άπό τό δήμο Ίωαννιτών νά ψη
φίσει έπιχορήγηση γιά νά έρθει στά Γιάννινα γιά παραστάσεις ένας καλός θίασος 
άπό τήν πρωτεύουσα. Τό θέατρο, έλεγε, δέν είναι μόνο μέσο ψυχαγωγίας, άλλά καί 
μόρφωσης.

Ά π ό  τή νομαρχία όρίστηκαν τά έκλογικά τμήματα σ’ δλο τό νομό. Δέν ήταν



πολλά καί o l κάτοικοι πολλών χωριών υποχρεώνονταν νά πεζοπορούν ώρες γιά νά 
ψηφίσουν. Στήν πόλη τών Γιαννίνων όρίστηκαν δυό τμήματα, ήταν λίγος άκόμα ό 
πληθυσμός καί ψήφιζαν μόνον οί άντρες. Τά τμήματα ήταν: ή Ζωσιμαία σχολή καί 
τό Α ' Έλισσαβετειο σχολείο. Κατά υποδιοικήσεις τά τμήματα όρίστηκαν: Ίωαννίνων 
23, Μετσόβου 2, Κονίτσης 6, Πωγωνίου 9 (περιλαμβανόταν στήν υποδιοίκηση καί 
χωριά τής Β. Ηπείρου), Παραμυθίας 5, Φιλιατών 14, Πρεβέζης 12.

y  τίς 13 Μαΐου έγιναν τά εγκαίνια τοϋ εκλογικού κέντρου τοΰ Γ. Δούμα 
στό ξενοδοχείο Βασιλικόν στήν κεντρική πλατεία. Ό  συνδυασμός του 

έφερε τόν τίτλο: Βενιζελικός συνδυασμός Γ. I. Δούμα. Πρώτο στό ψηφο
δέλτιο άναγραφόταν τό όνομα τοΰ Ελευθερίου Βενιζέλου, γιά λόγους 
έντυπώσεων. Ακολουθούσαν οί: Γεώργιος Δούμας, άπό τό Ζαγόρι, γυιός 
τοΰ εύεργέτη I. Δούμα (ήταν μηχανικός, βιομήχανος, διευθυντής τών 
ΣΠΑΠ (σιδηροδρόμων τοΰ κράτους), άπό τά κορυφαία στελέχη τής ’Ηπει
ρωτικής Εταιρείας, προσωπικός φίλος τοΰ Ε. Βενιζέλου μέ πανηπειρω- 
τική άκτινοβολία, τήν είσοδό του στή βουλή τήν ήθελε κι ό ίδιος ό Βε
νιζέλος, δπως σέ συνέντευξη τό είχε δηλώσει), Γεώργιος Γάγαρης, άπό τό 
Γεροπλάτανο, λόγιος καί δημοσιογράφος, εκδότης τής Φωνής τής Η πεί
ρου, πολλά πρόσφερε στόν άγώνα γιά τήν άπελευθέρωση τής Ηπείρου, 
ό Ιδιος έξέδιδε καί τό Ημερολόγιο Δωδώνη, Εμμανουήλ Ζαλοκώστας, 
γιατρός άπό τό Συρράκο, άντικατέστησε τό Σπ. Γκάνιο πού παραιτήθηκε, 
Κωνσταντίνος Ζαούσης, άπό τό Μέτσοβο, μέ γράμμα του ό Βενιζέλος 
συνέστησε στόν Δαγκλή νά τόν περιλάβει στό συνδυασμό του, χωρίς άπο
τέλεσμα, Βασίλειος Κούρεντας, γιατρός, Στέφανος Ρίγγας, Κωνσταντίνος 
Ρώιμπας, δικηγόρος, Σπυρίδων Σπυρομήλιος, άξιωματικός χωροφυλακής, 
αρχηγός τής Χιμάρας, τό κυριότερο στέλεχος τής Ηπειρωτικής Εταιρείας, 
ώς πρός τήν όργάνωση καί δράση της, Γεώργιος Τζέτζος, δικηγόρος, 
διοικητικός έπίτροπος Αργυροκάστρου, Αλκιβιάδης Τσακμάκης, δικηγό
ρος, Χρηστός Τζίλλας.

Στίς 17 Μαΐου έγιναν τά έγκαίνια τοΰ έκλογικού κέντρου τοΰ Δαγκλή, 
είχε έγκατασταθεΐ στό ξενοδοχείο Έρμης, στή διασταύρωση τών όδών 
Β. Ό λγας καί Σουλίου (σημερινή 28Ήζ ’Οκτωβρίου), μέ μεγάλη συγκέν
τρωση. Λίγες μέρες πρίν, στίς 13, είχε κυκλοφορήσει τό πρόγραμμα τοΰ 
συνδυασμοΰ του πού έφερε τόν τίτλο Συνδυασμός Φιλελευθέρων τοϋ Νο
μού Ίωαννίνων καί σήμα τήν άγκυρα. Ό  βενιζελικός συνδυασμός τοΰ 
Δούμα, πού κοντά στήν άγκυρα πρόσθεσε καί τό άλέτρι, κυκλοφόρησε τό 
δικό του πρόγραμμα στίς 17. Εκείνο πού δέν παρέλειψαν οί έπικεφαλής 
καί τών δυό συνδυασμών νά μνημονεύσουν ήταν τό όνομα τοΰ βασιλιά 
καί τή συμβολή του στήν άπελευθέρωση τής ’Ηπείρου. Έγραφε ό Δαγκλής 
στόν πρόλογο τοϋ προγράμματός του: Συμπατριώται! Μ ετ’ όλίγον καλεΐ- 
σθε δπως προσέλθητε εις τάς κάλπας καί έκλέξητε τούς άντιπροσώπους 
σας έν τή Ελληνική Βουλή, δ ι’ ών ή Ή πειρος θέλει συμμεθέξει άμέσως 
εις τήν διακυβέρνησιν τών πραγμάτων τής μεγαλυνθείσης Ελλάδος. Τί
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θεται, οϋτω τό έπιστέγασμα τής ’Ελευθερίας, τήν όποιαν ό Μέγας Ημών 
Βασιλεύς καί ό Ελληνικός Στρατός μέ τήν βοήθειαν τοϋ θεού καί τοϋ 
Τιμίου αίματος αύτοϋ μάς άπέδωκαν. Καί ό Δούμας: Συμπατριώται! Ή  
31 Μαΐου είναι ή μεγάλη ημέρα διά τήν Ή πειρον κατά τήν όποιαν καλεΐσθε 
νά προσέλθητε είς τάς κάλπας καί ένασκήσητε τό τιμιώτατον καί ίερώ- 
τατον τών δικαιωμάτων σας, τό όποιον θά έξασφαλίση τήν ώραίαν ελευ
θερίαν ημών, ήν μάς έδώρησεν ή ένδοξος σπάθη τοϋ μεγάλου Στρατηλάτου- 
Βασιλέως καί ή μεγαλειώδης διάνοια τοϋ ύπερόχου άρχηγοϋ ημών καί 
τοϋ ήμετέρου συνδυασμού Ελευθερίου Βενιζέλου. Στό πρόγραμμα τοΰ Π. 
Δαγκλή ύπογραμμίζονταν οί Εξοχες Ικανότητες τοΰ Έ. Βενιζέλου, τοΰ μό
νου κατά τάς κρίσιμους ταύτας περιστάσεις οίακοστρόφου καί τοΰ μόνου 
δεδοκιμασμένης ίκανότητος καί πολυτίμου συμβούλου τής Α. Μεγαλειό- 
τητος, τοϋ ενδόξου καί λατρευτοϋ Ημών Βασιλέως Κωνσταντίνου τοϋ 
Έλευθερωτοϋ, δστις διά τής νικηφόρου σπάθης Του έκλεϊσε καί έλάμπρυνε 
τό Ελληνικόν Έθνος καί ώδήγησε νικηφόρον καί δαφνοστεφή τόν Ε λ 
ληνικόν Στρατόν είς άλλεπαλλήλους νίκας καί έχάρισε τήν Ελευθερίαν 
είς έκατομμύρια τέως ύποδούλων άδελφών. Τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ 
προγράμματος άναφερόταν στά έθνικά θέματα, πού μόνο μέ τή συνεργασία 
Βενιζέλου-Κωνσταντίνου μπορούσαν νά λυθούν καί λίγες γραμμές άφιε- 
ρώνονταν στά τοπικά θέματα καί τήν ένίσχυση τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμού. 
’Αντίθετα, στό πρόγραμμα τοΰ Γ. Δούμα δινόταν έμφαση στίς άνάγκες 
τών άγροτών καθώς καί στή σύνθεση τοΰ συνδυασμού του, στόν όποιο 
μετείχαν γνήσιοι Ήπειρώται, γεννηθέντες έν Ήπείρφ καί όχι ξένοι καί 
έκ παραδόσεως μόνον Ήπειρώται καί κανένας τσιφλικούχος, άφέντης, ή 
άεργος έπιστήμονας. Οί χαρακτηρισμοί αύτοί στρέφονταν έναντίον τοΰ 
Δαγκλή καί τών συνυποψήφιων του κι άποτέλεσαν τό κύριο έρεισμα τής 
προεκλογικής έκστρατείας, μέσω τής Ηπείρου. ’Από τήν επόμενη τής 
έκδοσης τής προκήρυξης τοΰ συνδυασμού τοΰ Δούμα, ώς τήν ήμέρα τών 
έκλογών, δημοσιευόταν στήν Ήπειρο όλοσέλιδος έπίτιτλος μέ μεγάλα κε
φαλαία γράμματα: ΑΙΑΤΙ Η  ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΑΟΚΑΗΡΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑ- 
ΤΑΜΑΥΡΙΣΕΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΝ ΤΟΥ ΔΑΓΚΛΗ κι άρθρο μέ τό όποιο 
έξηγοΰνταν οί λόγοι αύτής τής προτροπής. Δυό κυρίως λόγοι έπαναλαμ- 
βάνονταν στερεότυπα: α) Ό  συνδυασμός Δαγκλή έκρυβε δολοφονικόν κίν
δυνον γιά τόν άγροτικό πληθυσμό τής ’Ηπείρου. Μισή ντουζίνα ύποψηφίων 
ήταν τσιφλικούχοι, άπό τούς όποιους ύπέφερε ό κόσμος έπί τουρκοκρατίας, 
β) Θ’ άποτελοΰσε ύβρη γιά δλη τήν έπαρχία ή παρουσία τών ύποψηφίων 
τού Δαγκλή στή βουλή, άφοΰ ώς χτές θεωρούσαν τήν έπαρχία ώς βάρβαρη 
χώρα. Συμφορά θά ήταν γιά τούς χωρικούς άν έπικρατοΰσε τό ψηφοδέλτιό 
του, οί τσιφλικούχοι θά τούς τσιγάριζαν. Μήν άκοΰτε, κατέληγε τό άρθρο, 
τί λένε στά προγράμματά τους, είναι ψέμματα, τό καλλίτερο πρόγραμμα 
στόν άνθρωπο είναι οί πράξεις του. Καί οί πράξεις εκείνων πού μετέχουν 
στό ψηφοδέλτιο Δαγκλή είναι έναντίον τών χωρικών.
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Οί άντίπαλοι τον Δαγκλή δέ χαρίζονταν οΰτε στόν Ιδιο. ’Αμφισβη
τούσαν πρώτα τήν καταγωγή του καί, έπειδή είχε γεννηθεί στήν ’Αταλάντη 
καί μεγάλωσε στό ’Αγρίνιο, υποστήριζαν πώς δέν ήταν Ήπειρώτης. Στήν 
’Αθήνα ζώντας -έλεγαν- ποτέ δέν ένδιαφέρθηκε γιά κανέναν Ήπειρώτη, 
σέ άντίθεση μέ τό Δούμα πού βοηθούσε δλους, δσοι πρόστρεχαν σ’ αυτόν. 
Περιφρονοΰσε τούς Ήπειρώτες, δπως άποδεικνυόταν μ’ έκεΐνα πού δια- 
μήνυσε στό Βενιζέλο, έτσι ισχυρίζονταν οί έπικριτές του: Κούτσουρα θά 
βάλω στό ψηφοδέλτιο, βουλευτές θά βγάλω. "Οταν ήταν στά Γιάννινα, 
συνέχιζαν, ώς διοικητής τοΰ στρατοΰ, ήταν άπρόσιτος γιά τούς Ήπειρώ- 
τες, μόνο γιά τίς κοσμικές συναναστροφές ένδιαφερόταν. Τέλος, τού κα
ταλόγιζαν άδιαφορία γιά τό Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα. Βέβαια, γιά τήν 
Ή πειρο  καί τούς άρθρογραφούντες σ’ αύτή, δλα τά ελαττώματα τοΰ Δαγ
κλή ήταν προτερήματα τού Δούμα. 'Οπωσδήποτε οί έπικριτικοί χαρα
κτηρισμοί έναντίον τοΰ Δαγκλή καί οί έπαινοι γιά τήν προσωπικότητα 
τοΰ Δούμα περιείχαν όρισμένα στοιχεία πού δύσκολα άμφισβητούνταν, ή 
συνολική εικόνα δμως άπεΐχε πολύ άπό τήν πραγματικότητα. Ό  Δαγκλής 
π.χ. πράγματι δέν ήταν εύκολα προσιτός, άντίθετα μέ τό Δούμα. Ψυχρό
τατος τόν χαρακτήρα, άλλ’ έκ φύσεως άγαθός καί μειλίχιος τούς τρόπους, 
σημειώνεται σέ νεκρολογία τοΰ Δαγκλή, στήν Εστία  ’Αθηνών (11-3-1924), 
δταν πέθανε. Ίσως αύτό ερμηνεύει τή φαινομενικά άδιάφορη στάση του 
άπέναντί στά προβλήματα τού ’Ηπειρωτικού κόσμου, γιά τήν προκοπή 
τού όποιου πολύ ένδιαφέρθηκε, παρά τά λεγάμενα τών έπικριτών του. Ό  
Βενιζέλος, δπως άναφέρθηκε, έπιθυμοΰσε τή συμμετοχή τοΰ Δούμα στό 
συνδυασμό τών Φιλελευθέρων Ίωαννίνων, οί προσωπικές δμως άντιθέσεις 
άνάμεσα στούς δυό άντρες κατέληξαν στόν άποκλεισμό του, πού όδήγησε 
στήν κατάρτιση τοΰ δικοΰ του συνδυασμού. Παρά τίς προσπάθειες πού 
κατέβαλε ό Δούμας γιά ν’ άναγνωριστεΐ καί ό συνδυασμός του ώς βενι- 
ζελικός, δέν τό κατόρθωσε, τό χρίσμα πήρε μόνον ό συνδυασμός τοΰ Δαγ
κλή. Ά ς  σημειωθεί πώς ό στρατηγός, σ’ άντίθεση μέ άλλα στελέχη τοΰ 
κόμματος τών Φιλελευθέρων, παρέμεινε πιστός στόν Κωνσταντίνο, μετά 
τήν άπομάκρυνση τοΰ Βενιζέλου άπό τήν έξουσία, ένημέρωνε μάλιστα τό 
βασιλιά, κατά τή διάρκεια τής άρρώστειας του, γιά τά πολιτικά πράγματα 
τής χώρας, έκθέτοντάς του, κυρίως, τίς άπόψεις τοΰ άρχηγού του γύρω 
άπ’ αύτά.

Ή  βαρειά άρρώστεια τοΰ βασιλιά δημιουργοΰσε δύσκολες καταστάσεις 
γιά τήν πορεία τής χώρας. Οί άντιβενιζελικοί, δπως τονίστηκε, τήν άρ- 
ρώστεια τήν έκαναν προεκλογικό σύνθημα καί χρησιμοποίησαν κάθε μέσο 
γιά νά ύποδηλώσουν δτι ή αιτία τής άρρώστειας ήταν ό Βενιζέλος. Οί 
δεήσεις στίς έκκλησίες συνεχίζονταν καί τά ύμνολογικά άρθρα διαδέχο
νταν τό ένα τό άλλο. Μέ τήν εύκαιρία τής όνομαστικής γιορτής τοΰ Κων
σταντίνου (21 Μαΐου) ό Χατζής έγραψε πάλι ένα φλογερό άρθρο γιά νά 
τόν έξυμνήσει, ό Δημήτρης, ό γυιός τοΰ Πέτρου, τό έκοψε καί τό φύλαγε
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ώς έγκόλπιο. Τό άρθρο τοϋ Χατζή κατέληγε. Σύ Μοναδικέ, πού κρατείς 
στήν ρομφαία Σου τήν Ελλάδα τήν μεγαλυνθεϊσαν. Σύ ανεκτίμητε καί 
'Αναντικατάστατε, ό όποιος κρατείς στήν σπάθην Σου τό δνειρον, τόν 
ίμερον τόν πόθον, τό μέλλον τό 'Εθνικόν, πού μέ τά μάτια στραμμένα 
πρός τήν Αύγήν τής Έω Σέ κυττάει, Σέ καμαρώνει, Σέ χαίρεται καί πα- 
ρακαλάει γιατί είσαι ό ΕΝΑΣ καί ΜΟΝΟΣ καί ό ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ καί ό 
ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ διά νά τό φέρης αύτό τό δνειρον έως έκεΐ. ΖΗΘΙ ΒΑΣΙ
Λ Ε Υ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ! Μέσα σ’ αύτό τό λατρευτικό παραλήρημα, ποϋ νά 
χωρέσουν ό Βενιζέλος κι ό Δαγκλής;

^  τή βενιζελική πλημμύρα πού κατέκλυζε τήν Ήπειρο, ό κυβερνητικός 
συνδυασμός, τή συγκρότηση τοΰ όποιου είχε άναλάβει ό έγγονός τοΰ 

Μάρκου, ’Αθανάσιος Μπότσαρης, δέν είχε έλπίδες έπικράτησης, γιαυτό 
καί διαλύθηκε. Ό Α . Μπότσαρης κι ό συνταγματάρχης Δ. Δούλης, άπό 
τά στελέχη του, δήλωσαν ότι θά κατέβαιναν ώς άνεξάρτητοι. Ό  Χρ. Χρη- 
στοβασίλης παραιτήθηκε άπό τήν ύποψηφιότητά του, γιά νά ύποστηρίξει 
τούς δυό πρώην συνοψηφίους του, τό ίδιο θά έκαμαν καί οί άλλοι 
ύποψήφιοι Γουναρικοί.

Στήν άρχή τής προεκλογικής περιόδου, ό Δημήτρης, έπηρεασμένος άπό 
τήν άρθρογραφία τοΰ Χατζή, πίστεψε πώς ό συνδυασμός τοΰ Δούμα, 
άντιπροσώπευε τήν πολιτική πού άκολουθοΰσε ό βασιλιάς καί ή νέα κυ
βέρνηση. Πήγε μάλιστα καί στήν πρώτη προεκλογική συγκέντρωση καί γύ
ρισε ένθουσιασμένος. Μέρα μέ τή μέρα δμως διαπίστωνε πώς καί οί δυό 
συνδυασμοί ήταν βενιζελικοί, τήν ίδια πολιτική ύπηρετοΰσαν, μόνον οί 
έγωισμοί τών έπικεφαλής τών συνδυασμών λειτουργοΰσαν διασπαστικά. 
Βέβαια καί οί δυό τους, περισσότερο ό συνδυασμός τοϋ Δούμα, άναφέ- 
ρονταν μέ κολακευτικά λόγια γιά τό βασιλιά, ό Δημήτρης δμως διαισθα
νόταν, δτι αύτό γινόταν γιά νά καλυφθούν τυπικοί λόγοι καί νά ικα
νοποιηθούν συναισθηματικά, δσοι είχαν άναστατωθεΐ μέ τήν άρρώστεια 
του. Μόνο τά άρθρα τοΰ Χατζή έβγαιναν άπό τήν καρδιά του, γιαυτό ό 
Δημήτρης άποροΰσε γιά τή στάση καί τήν άπόφαση του νά στηρίξει τό 
συνδυασμό τοϋ Δούμα, πού όρκιζόταν καθημερινά πίστη στό Βενιζέλο, 
ποτέ δέν άμφισβήτησε δτι ήταν φίλος του, έστω κι άν ή διοικούσα έπιτροπή 
τών Φιλελευθέρων, μόνο τό συνδυασμό τοΰ Δαγκλή άναγνώριζε ώς κα
θαρόαιμο βενιζελικό. Ή  δυσφορία πού ένοιωθε γινόταν μεγαλύτερη άπό 
τήν άπόφαση τοΰ πατέρα νά ψηφίσει τόν Δαγκλή, δέν τό έδειχνε δμως 
στίς οικογενειακές συγκεντρώσεις, δέν ήθελε νά τόν δυσαρεστήσει. Ή ταν 
καί κάτι άλλο πού τόν συγκρατοΰσε. Σέ μιά τελευταία άδιαθεσία τοϋ Πέ
τρου, δταν τόν έξέτασε, διαπίστωσε αύξηση τής πίεσής του, δέν ήταν 
άνησυχητική πρός τό παρόν, μποροϋσε δμως νά γίνει κάτω άπό δυσμενείς 
συνθήκες.

Τήν επόμενη τής ό νομαστικής γιορτής τοΰ βασιλιά, έπηρεασμένος άπό
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τόν ύμνο τοϋ Χατζή, πήγε νά τόν δει στό γραφείο του. Τούς βρήκε δλους 
άναστατωμενους, προετοιμάζονταν νά μεταφερθοϋν, γραφείο καί τυπο
γραφεία, σέ άλλο οίκημα. Ό  Χατζής τόν δέχτηκε μέ χαρά, τό πρόσωπό 
του δμως δέν έδειχνε τόν ένθουσιασμό καί τήν αισιοδοξία πού έβλεπε 
άλλες φορές. —Κύρ Γιώργη -προσφωνούσε τόν Χατζή, δπως κι ό πατέρας 
του- σάς βρίσκω σέ άκατάλληλη στιγμή, έχετε μετακόμιση, έρχομαι άλλη 
φορά. — Ό χι άπάντησε ό Χατζής καί τόν κράτησε άπό τό χέρι, ή μετα
κόμιση θ’ άργήσει άκόμα, προετοιμασίες κάνουμε, κάθησε, έχω πολύ καιρό 
νά σέ δώ. Στό γραφείο πού άποτραβήχτηκαν γιά λίγη ώρα δέ μιλούσαν. 
Κοίταζαν ό ένας τόν άλλο, λές κι ήθελαν νά βυθομετρήσουν τίς προθέσεις 
τους, ν’ άποκρυπτογραφήσουν τά μυστικά τους. Πρώτος μίλησε ό Χατζής: 
—Δέ σέ βλέπω εύχαριστημένο, Δημήτρη, κάτι σέ βασανίζει, είναι ή 
άρρώστεια τοϋ βασιλιά ή οί έκλογές; —Καί τά δυό, πήρε τήν κουβέντα 
του ό γιατρός, ευτυχώς ή ύγεία τοϋ βασιλιά πηγαίνει πρός τό καλλίτερο, 
άν καί προαισθάνομαι πώς θά χειροτερεύσει μέ τά άποτελέσματα των 
έκλογών. θά  τίς χάσει ή κυβέρνηση, δέ βλέπεις τί γίνεται έδώ στήν Ήπειρο, 
ό βενιζελισμός κυριαρχεί παντού κι άπορο) πώς έσύ πού βρίσκεσαι πάντα 
στό πλευρό τοϋ βασιλιά, ύποστηρίζεις ένα συνδυασμό πού άν κερδίσει, 
τοϋ Βενιζέλου τήν πολιτική θά στηρίξει. Είχες ένθουσιαστεϊ μέ τόν ερχομό 
τοϋ Άθ. Μπότσαρη, θά ήταν έπικεφαλής τοϋ κυβερνητικού συνδυασμού, 
κοντά του βρέθηκαν ό Δούλης, ό Χρηστοβασίλης κι άλλοι άγωνιστές, τούς 
έγκατέλειψες προτείνοντας στούς 'ψηφοφόρους μιά λευκή τιμητική ψήφο 
γιαυτούς, κι έρριξες όλο τό βάρος τοϋ άγώνα στήν υποστήριξη τοϋ Δούμα, 
τόν προορίζεις μάλιστα γιά υπουργό συγκοινωνιών στήν μελλοντική κυ
βέρνηση Βενιζέλου- τό άκουσα νά τό λένε, δέν τό είδα άκόμα γραμμένο, 
έτσι, κύρ Γιώργη, προεξοφλείς τόν θρίαμβο τοϋ Βενιζέλου σέ πανελλήνια 
κλίμακα. Ό  Χατζής άκουγε τό γιατρό προσεχτικά, οί έσωτερικές άντι- 
δράσεις του ήταν έντονες, φαίνονταν άπό τούς μορφασμούς τοϋ προσώ
που καί τή νευρικότητα τών κινήσεων του, ένα τσιγάρο έσβηνε, άλλο άναβε, 
δίκιο έχεις, άπάντησε, οί συλλογισμοί σου είναι σωστοί, θά χάσουμε, καί 
στήν Ήπειρο καί σ ’ δλη τήν Ελλάδα. Οί Έλληνες στίς έκλογές αύτές 
έχουν ξεχάσει τή λογική, δροϋν μόνο συναισθηματικά, προσβλήθηκαν μέ 
τήν άποπομπή τοϋ Βενιζέλου άπό τήν κυβέρνηση, θέλουν νά τόν επανα
φέρουν θριαμβευτή, δέν λογαριάζουν τίς συνέπειες, θάταν μάταιη προ
σπάθεια νά υποστηρίξω τούς κυβερνητικούς, δέν ύπήρχε ελπίδα έπιτυχίας 
τους■ ρίχνοντας τό βάρος στό συνδυασμό τοϋ Δούμα, ελπίζω νά πετύχω 
τή διαφοροποίηση μερικών άπό τούς υποψηφίους του, ν ’ άποκοποϋν άπό 
τό Βενιζέλο, τέτοιες έλπίδες, μικρότερες, διατηρώ καί γιά μερικούς τοϋ 
συνδυασμού τοϋ Δαγκλή. Αύτό ίσως νάναι τό κέρδος μας άπό τίς έκλογές. 
Μικρό, πού δέν άντισταθμίζει τίς ζημιές πού πάθαμε μέ τό διχασμό τοϋ 
λαοϋ, φανατίστηκε άλογα, γιά μένα μεγάλη άπογοήτευση στάθηκε καί ή 
διαίρεση τοϋ άγωνιστικοϋ κόσμου σέ δυό παρατάξεις, ή μιά νά βρίζει τήν



—  82 —

άλλη, ν’ άμφισβητεΐ, νά συκοφαντεί, τέτοιο κατάντημα δέν τό περίμενα. 
Έχω καί γώ ευθύνη, δέ συγκρατώ πολλές φορές τήν πέννα μου, πίστεψέ 
με δμως δτι άναγκάζομαι, μέ προκαλοϋν, άμφισβητοϋν τίς προθέσεις μου 
άπό τήν ημέρα πού έκδόθηκε ή «'Ήπειρος»· θυσίασα τά πάντα στούς άγώνες 
γιά τήν πατρίδα καί κατά τήν περίοδο τής τουρκοκρατίας καί μετά τήν 
άπελευθέρωση, κι αύτοί μέ κατηγορούν πώς έπαιρνα χρήματα άπό τό Γε
νικό προξενείο τής Ελλάδας στά Γιάννινα, άπό τόν κουμπάρο σου, τό 
μακαρίτη Φορέστη, γιά νά έκδίδω τήν έφημερίδα. Έδωσε κάποιες ένισχύ- 
σεις τό προξενείο, σταγόνα στόν ωκεανό τών δαπανών, αύτό ήταν τό 
μεμπτό ή ό ραγιαδισμός τών έπικριτών μου, συνεργάζονταν στενά μέ τούς 
Τούρκους, καλοπερνούσαν κι έκαναν περιουσίες. Άρχισαν καί τελευταία 
άνάλογους ψιθύρους, λένε πώς είμαι έτοιμος νά έξαγοραστώ άπό ύποψή- 
φιους τοϋ συνδυασμού τοϋ Δαγκλή, ντροπή τους, νομίζουν δτι μέ χρήματα 
μποροϋν νά εξαγοράσουν τούς δημοσιογράφους, δπως τούς άφελεϊς ψη
φοφόρους, θά τούς τά γράψω. Ή  «Ήπειρος» άκολουθεϊ τή δική της πο
λιτική, ποτέ δέν γίνεται όργανο κανενός, κι αν σήμερα υποστηρίζει τό 
συνδυασμό τοϋ Δούμα, σοϋ έξήγησα τούς λόγους■ είλικρινά πιστεύω άκόμα, 
πώς στό συνδυασμό τοϋ Δαγκλή οί μισοί είναι τσιφλικάδες καί φανατικοί 
ύποστηρικτές τοϋ δόγματος «γέννημα καί θρέμμα», άγωνιστήκαμε ν ’ άπαλ- 
λαγοϋμε άπ’ αύτούς καί τώρα έρχονται νά καθήσουν πάλι στό σβέρκο μας. 
Δέν τούς άνέχομαι, θά τούς πολεμήσω δσο μπορώ... Σταμάτησε. Ό  Δημή
τρης είχε επηρεαστεί άπό τά λόγια τοΰ συνομιλητή του κι άπό τό πάθος 
του. ΤΙ ν’ άντιτείνει στή λογική τοΰ Χατζή και στά έπιχειρήματά του; Ση
κώθηκε, τοΰ έσφιξε τό χέρι, νά μέ λογαριάζεις πάντα στό πλευρό σου κύρ 
Γιώργη, είπε κι έφυγε. Σ ’ εύχαριστώ παιδί μου, ψιθύρισε ό Χατζής, σφουγ
γίζοντας τόν ιδρώτα πού πλημμύριζε τό πρόσωπό του. Είχαν άρχίσει οί 
καλοκαιρινές ζέστες, ήταν καί ή έσωτερική άναστάτωση άπό τήν κουβέντα, 
πού δημιουργούσε τέτοιες άντιδράσεις...

να δεκαήμερο άπέμεινε ώς τήν ημέρα τών έκλογών ό προεκλογικός
πυρετός καθημερινά άνέβαινε, μ’ έντονες έκδηλώσεις φανατισμού κι 

άπό τίς δυό πλευρές, κάποτε έφταναν στά όρια τοΰ παραλογισμού. Στήν 
προεκλογική διαμάχη μπήκαν κι άνθρωποι, έπιστήμονες κυρίως, πού δέν 
είχαν σκοπό ν’ άναμιχθοΰν στήν πολιτική, ή δίνη όμως τών γεγονότων 
τούς όδήγησε σέ χώρους όπου ποτέ δέν είχαν προσβάσεις. Πολλοί έγιναν 
κι άρθρογράφοι τών δυό έφημερίδων, τής ’Ηπείρου καί τής Σημαίας, γιά 
νά υποστηρίξουν άπ’ έκεΐ τήν ύποψηφιότητα τών φίλων τους, ή νά 
άπαντήσουν σέ έπικρίσεις τών άντιπάλων. Ό  γιατρός Σταυρίδης, π.χ., 
άφησε τά χειρουργικά έργαλεΐα του γιά νά πιάσει τήν πέννα, ήταν φίλος 
τοΰ Δαγκλή καί δέν έπέτρεπε τό παραμικρό σχόλιο έναντίον τής προσω
πικότητάς του. Οί τολμώντες -έγραφε στή Σημαία- ν ’ άναφέρωσιν άνευλα- 
βώς τό όνομα τοϋ πεφιλημένου τέκνου τής Ηπείρου, τοϋ εύκλεοϋς στρα-
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τηγοϋ τής μεγαλννθείσης Ελλάδος κ. Δαγκλή, δέον νά τερματίσωσι τάς 
άτόπους αυτών ϋβρεις. Κρεϊττον σιωπάν ή λαλεΐν ά μή πρέπει... Οί άλλοι, 
οί άντίπαλοι, άπαντοϋσαν: Κανένας δέν μίλησε γιά τό στρατηγό Δαγκλή, 
έκεϊνον πού κατακρίνουμε είναι ό πολιτικός Δαγκλής. Γενικά διαπιστώ
νεται δτι καί οί δυό παρατάξεις μεγαλύτερη προσοχή έδιναν στήν 
ύποδαύλιση τού φανατισμού καί στίς προσωπικές ύβριστικές επιθέσεις

έναντίον τών άντιπάλων, παρά 
στήν παράθεση έπιχειρημάτων 
καί τήν άνάπτυξη τών προγραμ
μάτων τους. Ή  παλαιοκομμα- 
τική νοοτροπία τής Παλαιας 
Ελλάδας, ώς πρός τόν τρόπο 
διεξαγωγής τών έκλογών, μετα
φέρθηκε άτόφια στήν Ήπειρο 
γιά νά βελτιωθεί... πρός τό χει
ρότερο.

Τό κύριο σύνθημα τών ύπο
ψηφίων τοϋ συνδυασμού τοΰ 
Δούμα καί τών δημοσιογραφι
κών όργάνων του έξακολουθοϋ- 
σε νά είναι τό: μαύρο στό γέν
νημα καί θρέμμα, μαύρο καί 
στούς τσιφλικούχους πού απο
τελούν τή σπονδυλική στήλη 
τοϋ συνδυασμού Δαγκλή. Οί 
υποψήφιοι καί ύποστηρικτές 
τοΰ Δαγκλή κατηγορούσαν τούς 
άντιπάλους τους γιά πλαστο- 
γράφους τής ιδεολογίας τοϋ βε- 
νιζελισμοΰ καί γιά ν’ άντικρού- 

σουν τίς αιτιάσεις τους περί τσιφλικούχων κ.λ.π. πρόβαλαν τό άστήρικτο 
έπιχείρημά δτι οί έννέα τοϋ συνδυασμοϋ τοϋ Δούμα -κατά τή Σημαία- 
κατάγονται μεν έξ ’Ηπείρου, είναι δμως Παλαιοελλαδϊται, καί ώς Πα- 
λαιοελλαδΐται γνωρίζουν πολλά πολιτικά κόλπα καί πολιτικά τερτίπια, 
πολιτεύονται μέ τό ψεύδος, τήν άπάτην, μέ τήν κακοήθειαν, μέ τάς ϋβρεις, 
μέ τάς συκοφαντίας... Καί συνέχιζε ή Σημαία: Δύνανται ν ’ άγοράσουν 
ΛΣΕΛΛΓΟΠΩΓΩΝΑΣ Γαγάρηδες ζώντας άνευ έπαγγέλματος καί μέ τά 
δεκάρικα τών μέν ή τών δέ... Ή ταν πολύ βαρείς οί χαρακτηρισμοί γιά 
τό Γ. Γάγαρη, υποψήφιο τοΰ συνδυασμοϋ Δούμα. Ό  δυστυχής, άγωνιζόταν 
δεκαετίες όλόκληρες, μέ τή Φωνή τής ’Ηπείρου, γιά νά βοηθήσει τούς 
Ήπειρώτες στήν άποτίναξη τής τυρανίας, πρόσφερε τίς ύπηρεσίες στήν 
έθνική ύπόθεση κι άντιμετωπιζόταν, στά γηρατειά του, κατά τρόπο άπα-

Δημ. Κίγκος, αρχηγός τοϋ κόμματος 
της Βλιόρας και βουλευτής Ίωαννίνων 

έπί τουρκοκρατίας
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ράδεκτο. — Μά καλά τό Γάγαρη βρήκαν νά υβρίσουν γιά νά χτυπήσουν 
τό Δούμα; έλεγε στίς συγκεντρώσεις όμοϊδεατών του δ Χατζής. Έχει 
άνάγκη ό Γάγαρης άπό τά δεκάρικα τής έπαιτείας; Κοτζάμ διευθυντής 
τής μεγάλης άσφαλιστικής έταιρείας «τής Άδριατικής» είναι, παίρνει τό 
μήνα μισθό περισσότερο άπ’ δσο διέθεσε ό Δαγκλής εφάπαξ γιά νά άγορά- 
σει «τό δημοσιογραφικόν κάρρο του», ό Γάγαρης νά έπαιτεϊ;

Στό πλαίσιο αυτής τής έκρηξης τοϋ φανατισμού κάποια δλλα γεγονότα, πού είχαν 
ζωτική σημασία γιά τήν τύχη τής Ελλάδας, περνοΰσαν στίς έφημερίδες μέ λίγες 
γραμμές μόνο. Ή  'Αλβανία π.χ. μέ τΙς έπιχειρήσεις τών Σέρβων διαμελιζόταν, κίν
δυνοι δημιουργούνταν πάλι γιά τή Β. "Ηπειρο. ’Αλλα γεγονότα, κληρονομημένα άπό 
τό 1914, πού άφοροϋσαν τήν πόλη, δέν προξενούσαν πιά ένδιαφέρον, αύτό είχε 
έξαντληθεϊ μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου καί τή διαφοροποίηση τών προσώπων λόγω 
τής κομματικής έμπλοκής.- Ή  Μητρόπολη, έγραφαν οί έφημερίδες, έκανε δημοπρασία 
στίς 17 Μαΐου, γιά πολλοστή φορά, μέ σκοπό τήν έκποίηση τών έπίπλων τοϋ Π ολι
τικού Συλλόγου, τά όποια είχαν περισυλλεγεΐ στό ’Ορφανοτροφείο Γεωργίου Σταύρου. 
Ή  Ή πειρος, πιστεύοντας πώς όμιλεΐ έξ όνόματος τών άγωνιστών, κατάγγειλε τή 
δημοπρασία, όχι γιατί δέν είχε δικαίωμα ή Μητρόπολη νά τήν κάνει, δπως ύποστήριζε 
πρίν Ινα χρόνο, άλλά γιατί δέν έγινε σύμφωνα μέ τούς νόμους περί δημοπρασιών. 
Πράγματι ή δημοπρασία άκυρώθηκε καί προκηρύχτηκε άλλη, τά σχόλια δμως τοϋ 
Χατζή δέν είχαν άπήχηση σ’ δλο τόν άγωνιστικό κόσμο, ό καθένας τώρα έβλεπε τά 
γεγονότα, άκόμα καί τό άγωνιστικό παρελθόν, μέ τό πρίσμα τοϋ κομματικού συμ
φέροντος...

Είχε φτάσει καί στά Γιάννινα, καί διαφημιζόταν στίς έφημερίδες, τό νέο φάρμακο 
κατά τής έλονοσίας, ή άντιπλασμωδίνη. Οί διαφημιστές ύποστήριζαν πώς θεράπευε 
γρήγορα καί σίγουρα τήν άρρώστεια, χωρίς ύποτροπές, πώς ήταν άνώτερη άπό τό 
κινίνο πού είχε παρενέργειες. Ωστόσο τό κινίνο άπέμεινε τό κυριότερο φάρμακο κα
ταπολέμησης τής έλονοσίας γιά πολλές δεκαετίες.

Τόν έπαινο τοϋ κοινού είχε άποσπάσει τό κασέρι Τσουρίδου, πού κατασκευαζόταν 
στήν Κατσικά έκ τοϋ πεφημισμένου γάλακτος τής περιοχής, άπό είδικούς τυροκόμους, 
φερμένους άπό τήν Άδριανούπολη.
Παρά τίς άπεγνωσμένες προσπάθειες τών ύποψήφιων τοΰ Δούμα νά 

δημιουργήσουν τήν έντύπωση, μέ δηλώσεις καί τηλεγραφήματα τοΰ Βενι
ζέλου -οί άντίπαλοι τά χαρακτήρισαν πλαστά- δτι αύτοί έκπροσωποΰν 
τόν βενιζελισμό στά Γιάννινα, ή μεγάλη πλειοψηφία τών Φιλελευθέρων 
δέν πείστηκε καί ύπερψήφισε τό συνδυασμό τοΰ Δαγκλή. Μάταια τά 
’Ηπειρωτικά σωματεία ’Αθηνών-Πειραιώς δημοσίευσαν έκκληση, τή μέρα 
τών έκλογών, νά ψηφιστεί ό συνδυασμός τοΰ Δούμα καί νά δοθούν, χάριν 
τιμής, λευκές ψήφοι στούς Δ. Δούλη καί Άθ. Μπότσαρη, ήταν άργά, τό 
ρεύμα ήταν άδύνατο ν’ άντιστραφεΐ. Ό  συνδυασμός τού Δαγκλή κέρδισε 
τίς έκλογές καί λόγω τοΰ έκλογικοΰ συστήματος, πλειοψηφικό μέ κάλπη 
καί σφαιρίδιο, εξέλεξε 11 άπό τούς 12 βουλευτές τοΰ νομού. Μιά μόνο 
έδρα έχασε, τήν κέρδισε ό άνεξάρτητος Κ. Καζαντζής, «άσπονδος» φίλος 
τοΰ Γ. Χατζή, στενότατος φίλος του άργότερα. Σύμφωνα μέ τά έπίσημα 
άποτελέσματα τού Πρωτοδικείου Ίωαννίνων, ή σειρά έπιτυχίας τών έκλε- 
γμένων βουλευτών ήταν ή έξής: Π. Δαγκλής, ψήφοι 22.225 (22.087 κατά
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Κωνσταντίνος (Κοκός) Μ. Μελάς 
βουλευτής Ίωαννίνων

έντυπο τοΰ Πρωτοδικείου Ίωαννίνων, σωζόμενο στό ’Αρχείο Δαγκλή), 
Κ. Μελάς 21.405, Π. Φλώρος 19.762, Γ. Γκάλκος 18.871, Εΰγ. Χατζής 
18.814, Στ. Γερομίχας 18.534, Τ. Μπότσαρης 18.525, Γρ. Τσόγκας 17.798, 
Κ. Καζαντζής (άνεξάρτητος) 17.755, Ν. Βλαχλείδης 17.440, I. Πισπιρής

17.398, Δ. Κίγκος 16.719. Πρώτος έπιλα- 
χών ήρθε ό Σπ. Μέκιος, τοΰ συνδυασμοϋ 
Δαγκλή καί δεύτερος ό Γ. Δούμας, τοΰ 
αντίπαλου συνδυασμού, μέ 1.080 ψήφους 
λιγότερους άπό τόν προηγούμενο. Μερικά 
συμπεράσματα άπό τή σειρά επιτυχίας: α) 
Ό  Κ. Μελάς, λόγω τής μεγάλης επιρροής 
πού διέθετε ή οίκογένειά του, ήρθε δεύτε
ρος. β) Ό  άρχηγός τής Βλιόρας Δ. Κίγκος 
ήρθε τελευταίος, άπόδειξη πώς τό ένα άπό 
τά παλιά κόμματα τής περιόδου τής τουρ
κοκρατίας είχε χάσει τή δύναμή του. γ) Ό  
Κ. Καζαντζής, παρά τήν έχθρική στάση 
πού τήρησε άπέναντί του ή Ήπειρος κι ό 
άγωνιστικός κόσμος, έκλέχτηκε, σέ καλή 
θέση μάλιστα, κι αύτό άποδεικνύει πώς 
συσπείρωσε γύρω του μεγάλη μερίδα Μη- 

τροπολιτικών, καθώς κι δσους, κατά τόν ένα ή άλλο τρόπο, είχαν συ
νεργαστεί μέ τήν τουρκική διοίκηση.

Ή ταν φυσικό, τήν έπόμενη τών έκλογών ή Σημαία νά πανηγυρίζει γιά 
τή νίκη τοΰ συνδυασμού τοΰ Δαγκλή καί ή Ή πειρος νά προσπαθεί νά 
έρμηνεύσει τά αίτια τής άποτυχίας τοΰ συνδυασμού τοΰ Δούμα. Τήν τε
λευταία άπέδιδε σέ έκλογικά όργια, τά όποια έπρεπε νά έπισημοποιηθοΰν 
μέ σαφείς καταγγελίες, σέ βοήθεια τών τούρκων ψηφοφόρων πρός τούς 
τσιφλικούχους υποψηφίους τοΰ συνδυασμοϋ Δαγκλή, ύποστήριζαν έτσι 
καί τά δικά τους συμφέροντα ώς τσιφλικούχοι, οί Φιλελεύθεροι, έλεγαν, 
είχαν ύποσχεθεϊ νά βοηθήσουν καί τήν ύποψηφιότητα τοΰ τούρκου γιαν- 
νιώτη Μουζεβίρ Πατσαντά, γιοΰ τού Χαϊρή, τό άρχοντικό του σωζόταν 
ώς τίς μέρες μας, λίγο παρακάτω άπό τό Παλλάδιο, στήν άπέναντί πλευρά. 
Κατά τήν Ήπειρο, πάντα, καί οί μουφτήδες σέ πολλά τζαμιά έπλεξαν 
τόν πανηγυρικό ύποψηφίων τοΰ Δαγκλή, άκόμα καί μερικοί μητροπολίτες 
είχαν μεταβληθεΐ σέ κομματαρχίσκους κι όργανά του. Σ’ αύτούς δέν πρέπει 
νά περιλαμβανόταν ό μητροπολίτης Βελλάς καί Κονίτσης Σπυρίδων, ό 
όποιος, άν καί μ’ έπιστολή του είχε εκδηλώσει έμμεσα τή συμπαράστασή 
του στόν Δαγκλή, κατά τήν κρίση τοΰ ίδιου τοΰ στρατηγού, πολέμησε όχι 
μόνο τό συνδυασμό του, άλλά καί τόν ιδιο.

Στή Β. Ήπειρο, μέ τόν τρόπο πού άναφέρθηκε, εκλέχτηκαν ώς βουλευ
τές οί έξής: α) περιφέρεια ’Αργυροκάστρου: Γ. Ζωγράφος, Δ. Δούλης,
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Κ. Κυρίτζης, β) Ρίζης - Ζαγοράς - Πωγωνίου: Π. Ζάππας, γ)Δελβίνου: 
Μουζίνας καί Λέζος, δ) Πρεμετης: Άδαμίδης καί Σωτηριάδης, ε) Χιμάρας: 
I. Σπυρομήλιος, στ) Κορυτσάς: Κουτής, Σκενδέρης, Χαρισιάδης, Δάρδας 
καί Εύφραίμ Γκίνης, δάσκαλος, άπό τά πιό δραστήρια στελέχη τοϋ ελλη
νισμού στήν περιοχή.

Ή  άνάλυση τών άποτελεσμάτων συνεχίστηκε γιά πολλές μέρες. Ό  Γ. Χα
τζής, καί ώς Πελλερέν άκόμα στό χρονογράφημα διατύπωνε έρμηνεΐες ή 
έπισήμαινε καταστάσεις πού τοϋ φαίνονταν παράξενες. Τοΰ προξένησε 
π.χ. μεγάλη έντύπωση πώς, ένώ δλοι περίμεναν νά γίνει χαλασμός Κυρίου 
τήν έπόμενη τών έκλογών άπό τούς νικητές, δέ σημειώθηκε καμιά έκδή- 
λωση. Αύτό τόν όδηγοΰσε στό συμπέρασμα πώς ό φανατισμός τής προε
κλογικής περιόδου ήταν τεχνητός, δέ στηριζόταν σέ συνειδητή πίστη. 
Άλλη διαπίστωσή του ήταν πώς μέ τή μέθοδο τοΰ χρίσματος, ό λαός 
ύποχρεώθηκε νά ψηφίσει τούς κεχρισμένους κι δχι έκείνους πού ό ίδιος 
ήθελε. Έκρινε πώς τό Ζαγόρι φάνηκεν άγνώμον πρός τόν Ζαγορίσιο Γ. 
Δούμα, θερμό συμπαραστάτη τής έπαρχίας, υπερψήφισε άσχετους κι 
άγνόησε αύτόν. Κάκιζε τούς Ήπειρώτες πού καταψήφισαν έναν έθνικό 
ήρωα, δπως τόν Σπ. Σπυρομήλιο, κατηγορούσε τόν πρόεδρο τής έπιτροπής 
τών Φιλελευθέρων καί βουλευτή Κερκύρας Κ. Ζαβιτσάνο, γιατί ύπερη- 
φανευόταν προεκλογικά, πώς μέ τίς δικές του ένέργειες ματαιώθηκε ή 
ίδρυση έφετείου στά Γιάννινα καί μεταφέρθηκε έκεΐ ή έδρα τής νΐΙΙης με
ραρχίας, άκόμα καί τό Ε ' Σώμα στρατού, έλεγε, πώς θά μετακινούσε στό 
νησί. Οί Ήπειρώτες -τόνιζε- λησμόνησαν τούς άγώνες γιά τό έφετεΐο καί 
ψήφισαν τό κόμμα πού ματαίωσε τήν ίδρυσή του.

Εκτός άπό τούς κυβερνητικούς υποψήφιους Δ. Δούλη καί Αθ. Μπό- 
τσαρη, πού κατέβηκαν ώς άνεξάρτητοι καί πήραν ένα τιμητικό ποσοστό 
ψήφων, μέ άνεξάρτητη κάλπη μετείχαν στίς έκλογές καί οί: Έλ. Άθανα- 
σιάδης, Όρέστης Βάλλας, Βασ. Μέντζιος, Γεώργ. Μπάρδας, Νικ. Ρούσης, 
Άθ. Λιούμας, Άχμέτ Ντϊνος, Μουζαβίρ X. Πατσαντάς.

Q  άπόηχος τής έκλογικής άναμέτρησης έσβηνε μέρα μέ τή μέρα, δταν 
δημοσιεύματα άθηναϊκών έφημερίδων έδωσαν τό έναυσμα γιά νέα 

άντιπαράθεση μεταξύ τών κομμάτων, μέ σοβαρό άντίκτυπο στήν κοινή 
γνώμη. Ή ταν οί κατηγορίες γιά χρηματισμό κυβερνητικών έφημερίδων έκ 
μέρους τής γερμανικής πρεσβείας —τής όποιας τό άρμόδιο τμήμα διηύθυνε 
ό διαβόητος βαρώνος Σέγκ— γιά ν’ άρθρογραφοΰν ύπέρ τής γερμανικής 
πολιτικής, πού υποστήριζε τήν ούδετερότητα. Τό ζήτημα πήρε μεγαλύτερες 
διαστάσεις κατά τίς δεύτερες έκλογές τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ 1915, δταν τό 
κόμμα τών Φιλελευθέρων κήρυξε άποχή, είχε δημιουργηθεΐ δμως καί κατά 
τίς έκλογές τής 31ης Μαΐου. Λίγες μέρες πριν άπ’ αύτές, ό Γ. Χατζής 
έγραφε πώς μέ χρήματα όρισμένοι μπορούν ν’ άγοράσουν ψήφους, έφημε
ρίδες δμως μέ χρήματα ούτε άγοράζονται ούτε πωλοϋνται. "Ομως τά δη
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μοσιεύματα σέ βενιζελικές έφημερίδες τών ’Αθηνών γιά χρηματισμό συ
νεχίζονταν κι αύτό υποχρέωσε τόν Χατζή νά τά χαρακτηρίσει ώς συκο
φαντικά κι άνυπόστατα. Έκανε μάλιστα ύπαινιγμούς πώς άν άλήθευαν 
οί κατηγορίες γιά χρηματισμό έφημερίδων άπό τό βαρώνο Σέγκ, τό ίδιο 
θά μπορούσε νά είπωθεΐ καί γιά χρηματισμό άντιπολιτευόμενων έφημερί
δων άπό τίς πρεσβείες τής ’Αγγλίας καί τής Γαλλίας: Πρέπει τάχιστα 
-τόνιζε- καί ό βαρώνος Σέγκ καί ή ’Αγγλική πρεσβεία καί ή Γαλλική τοι- 
αύτη καί ό ξένος κόσμος νά πεισθοϋν δτι τήν Ελλάδα κατοικοϋν ίσως 
όξύθυμοι άνθρωποι, ίσχυρογνώμονες είς τά πολιτικά των πάθη, άλλά 
έντιμοι πολϊται, τούς όποιους κανείς δέν δύναται νά άγοράση. Τούτο μό
νον ό Τύπος δύναται νά τό πράξη - άντί νά υίοθετή τοιαύτας άτιμίας. 
Κατά τέλη ’Ιουνίου, ή *Ηπειρος δημοσίευσε μιά είδηση πού όπωσδήποτε 
πέρασε έκ παραδρομής τής συντάξεως, άλλοιώς θά ήταν καθαρή ομολογία 
χρηματισμοΰ ελληνικών έφημερίδων έκ μέρους τής γερμανικής πρεσβείας· 
σύμφωνα μέ τήν είδηση, ό γιατρός τού βασιλιά Κράους (κατά πληροφορίες 
τής Έφημερίδος τής Αωζάνης) δήλωσε, γυρίζοντας στή Γερμανία, ότι ή 
πολιτική τοποθέτηση τών Ελλήνων ήταν άπλώς ζήτημα χρημάτων κι ότι 
ό βαρώνος Σέγκ στήν ’Αθήνα κι ό έλληνας πρεσβευτής Στρέιτ στήν Κων
σταντινούπολη έκαναν καλά τή δουλειά τους γιά νά γίνει άποδεκτή άπό 
τήν κοινή γνώμη ή πολιτική τής Γερμανίας. Κατά τίς ίδιες δηλώσεις, γιά 
τίς έκλογές τής 31 Μαΐου είχαν διατεθεί σ’ ενα νομό μόνο 600.000 μάρκα. 
Βέβαια, στό επόμενο φύλλο της (1.7.1915) ή Ήπειρος χαρακτήρισε τήν 
είδηση -πού είχε δημοσιευτεί έν άγνοίςι τής διεύθυνσης- ώς βλακώδη καί 
χαλκευμένη καί έκανε σφοδρότατη επίθεση έναντίον τών Ελβετών κι ’Αθη
ναίων δημοσιογράφων πού κατασκεύαζαν τέτοιες ειδήσεις προσβλητικές 
γιά τήν τιμή τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ. Σίγουρα ή όργή τοΰ Χατζή γιά τό τη
λεγράφημα δέν ήταν έπίπλαστη ή προσπάθεια κάλυψης ένοχης συνείδησης, 
τό θέμα δμως τοΰ χρηματισμοΰ τών έφημερίδων δημιουργούσε προβλη
ματισμούς στήν κοινή γνώμη. Τί ήταν άλήθεια άπ’ δλα αύτά καί τί είχε 
σχέση μέ τίς έφημερίδες τών Γιαννίνων;

Στίς 21 Σεπτεμβρίου τοΰ 1915, μιά μέρα πριν ό Βενιζέλος παραιτηθεί 
γιά δεύτερη φορά άπό κυβερνήτης, κατάγγειλε στή βουλή ότι τήν 
έπιστράτευση πού είχε άποφασίσει ή κυβέρνησή του τήν άντιστρατεύονταν 
μόνον οί άργυρώνητες έφημερίδες τών ’Αθηνών. Οί έφημερίδες αύτές, συ
νέχισε, έπώλησαν τόν καλαμόν των είς ξενικήν προπαγάνδαν, ύπονοώντας 
τή γερμανική, καί μέ τόν έξωνημένον κάλαμόν των, προσπαθούσαν νά 
ένσπείρουν άμφιβολίες στήν έθνική ψυχή, άν οί θυσίες ήταν άναγκαΐες ή 
περιττές. Ό  Βενιζέλος ύπονοοΰσε τίς έφημερίδες Νέα Ημέρα καί ’Εμπρός, 
κάτι πού έπιβεβαιώθηκε άπό τά δημοσιευθέντα Μυστικά Αρχεία τής Βιέν
νης. Σέ μιά άπό τίς τηλεγραφικές του έκθέσεις ό πρεσβευτής Σίλασσυ ση
μείωνε ότι: Είς τά ’Ιωάννινα, μίαν άκρόπολιν τοϋ Βενιζελισμοϋ, προέβη 
ήδη τό προξενικόν μας γραφείον είς σχετικήν συμφωνίαν μέ δύο άπό τάς
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πλέον διαδεδομένος έφημερίδας. Διά τήν πραγματοποίησήν της άπαι- 
τοϋνται 5.000 φράγκα, έκ τών όποιων τό ήμισυ θά κατεβάλλομεν ημείς 
καί τό άλλο ήμισυ οί Γερμανοί. Παρακαλώ εγκρισίν σας. Ό  καθηγητής 
Π. Ένεπεκίδης δέν έχει άμφιβολία δτι ή έγκριση δόθηκε, δέν παρουσιάζει 
δμως άποδείξεις, δπως έκεΐνες πού άναφέρονται στό άθηναϊκό ’Εμπρός. 
Ή  άναφερόμενη έξαγορά τών γιαννιώτικων έφημερίδων τοποθετείται, 
σύμφωνα μέ τό τηλεγράφημα τού Σίλασσυ, κάπου δέκα μέρες νωρίτερα 
άπό τίς έκλογές τίς 6/19 Δεκεμβρίου 1915. Μιά προεκλογική δμως 
έκστρατεία, άπό έξαγορασμένες έφημερίδες, γιά ν’ άποδώσει δέ φτάνει 
ένα δεκαήμερο, χρειάζεται πολύς χρόνος. Ό  Σίλασσυ μιλάει γιά έξαγορά 
δυό έφημερίδων πού είχαν τή μεγαλύτερη κυκλοφορία (τίς πλέον διαδε
δομένες). Τέτοια κυκλοφορία τήν έποχή έκείνη είχαν ή Ήπειρος τοΰ Γ. 
Χατζή καί ή Σημαία τοΰ Ν. Λάππα. Τόν ’Οκτώβριο τού 1915 έκδόθηκε 
κι ό Ταχυδρόμος τοΰ ’Αχ. Γεωργιάδη, βενιζελικής άπόκλισης, κυκλοφο
ρούσε άκόμη κι ό ’Αγρότης τών Ζυγούρη - Ζαλοκώστα (Νοέμβριος 1915), 
άλλά δέν ήταν πολιτική έφημερίδα. Ά ν, λοιπόν, δόθηκαν χρήματα στήν 
Ήπειρο τον Χατζή, -οί φήμες καί στά κατοπινά χρόνια, αύτόν έφεραν 
πώς χρηματίστηκε άπό τό βαρώνο Σέγκ, οί βενιζελικοί φρόντιζαν νά τίς 
συντηρούν- ή άλλη εύρείας κυκλοφορίας γιαννιώτικη έφημερίδα ήταν ή 
Σημαία, πού είχε προσχωρήσει τήν έποχή έκείνη στό άντιβενιζελικό στρα
τόπεδο.

Παρά τίς άποκαλύψεις τών Μυστικών ’Αρχείων τής Βιέννης, μένουν 
άκόμα άναπάντητα πολλά έρωτηματικά, σ’ δ,τι άφορά τουλάχιστο τόν 
χρηματισμό γιαννιώτικων έφημερίδων άπό τούς Γερμανούς.

p  να σοβαρό άτύχημα στό Βασίλη, κατά τή διάρκεια στρατιωτικής 
άσκησης, δημιούργησε άναστάτωση στή ζωή τής οικογένειας τοΰ Πέ

τρου Κωστίδη. Ό  Βασίλης κινδύνεψε νά χάσει τό δεξί πόδι του, καθώς 
σιδερένιο δοκάρι ύπόστεγου, πού στηνόταν κοντά στούς στρατώνες, έπεσε 
πάνω του. Τό κόκαλο τοΰ δεξιοΰ μηρού δέν άντεξε, έσπασε στά δυό, τά 
άλλα τραύματα ήταν έλαφρότερα. Ό  τραυματίας μεταφέρθηκε στό στρα
τιωτικό νοσοκομείο μέ φριχτούς πόνους, μόνο μ’ ένέσεις μορφίνης ηρε
μούσε, τού έβαλαν γύψο, τόν καθήλωσαν στό κρεβάτι καί μαζί μ’ αύτόν 
καθηλώθηκε κι δλη ή οικογένεια γύρω άπό τό μαξιλάρι του. Ό  Πέτρος 
ήταν άνήσυχος, τό ίδιο κι ό Δημήτρης, όλοι τους· θά μπορούσε νά περ
πατήσει ό Βασίλης δπως πρώτα; φοβοΰνταν μήν τοϋ έμεινε έλάττωμα. 'Ο 
Δημήτρης, μετά τήν ύπηρεσία στό νοσοκομείο του, έτρεχε κοντά στόν 
άδελφό του, τά πολιτικά τά είχαν άφήσει κατά μέρος, δέν τά συζητούσαν 
πιά, οί κουβέντες τους στρέφονταν σέ άναπολήσεις άπό τά παιδικά καί 
έφηβικά τους χρόνια, στά όνειρα γιά τό μέλλον, δταν τερματιζόταν αύτή 
ή άνελέητη άνθρωποσφαγή, πού όλο καί έπεκτεινόταν άπό τόν Απρίλη 
είχε μπει καί ή ’Ιταλία στόν πόλεμο, προδίδοντας τίς συμμαχίες της, πήγε



—  89 —

μέ τό μέρος τής Entente, γιά νά καρπωθεΐ όφέλη, έκεΐ έβλεπε τή νίκη, με
γάλο τίμημα γιαυτό πλήρωσε δυστυχώς καί ή Ελλάδα. Μιλούσαν γιά τά 
πολεμικά γεγονότα τά δυό άδέρφια, άφηναν δμως έξω τίς κομματικές 
διαμάχες, ό πόλεμος ήταν μιά καυτή πραγματικότητα, δέ μπορούσαν νά 
τήν άγνοήσουν, αύτός θά καθόριζε καί τό μέλλον τους, πώς ν’ άπο- 
σιωπήσουν τόν κίνδυνο πού έρχόταν άπό τήν πλευρά τής Βουλγαρίας, 
παζάρευε καί μέ τίς δυό πλευρές, μ’ δποιον κι άν πήγαινε, ή Ελλάδα θά 
πλήρωνε τήν έξοδό της. Μέ τή μητέρα του ό Βασίλης δέν είχε πολλές 
κουβέντες. Τίς περισσότερες φορές έχωνε τό κεφάλι του στόν κόρφο της 
καί δέ μιλούσε. Άφηνε νά τόν μεθάει έκείνη ή άνέκφραστη θέρμη τής μη
τρικής άγκαλιάς, ποτέ δέ μπορούσε νά περιγράφει τί άκριβώς ήταν καί 
ποιά έπίδραση άσκούσε πάνω του. "Ενοιωθε τούς πόνους νά λιγοστεύουν, 
τό πόδι του νά γίνεται έλαφρύ, ήταν δλα δπως πρώτα, πίστευε πώς θά 
μπορούσε νά ξανακάνει έκεΐνα τά τεράστια άλματα, στό γυμνάσιο δλοι 
τόν θαύμαζαν, δέν πηδούσε, έλεγες πώς είχε φτερά καί πετοϋσε. Μέ τή 
Χριστίνα καί τό Νίκο δίπλα του ή άτμόσφαιρα άλλαζε, γινόταν κι αύτός 
παιδί καί έφηβος, δέ χόρταινε ν’ άκούει τά μικρά του άδέρφια νά μιλούν, 
γιά τίς άταξίες του ό Νίκος, στή Ζωσιμαία, γιά τά κουτσομπολιά τής γει
τονιάς ή Χριστίνα, ή Καραβατιά ξυπνούσε μέσα του μ’ δλες τίς γλυκές 
ή πικρές άναμνησεις...

Έ ξω  ή ζωή, παρά τόν πόλεμο καί τίς οικονομικές δυσκολίες, συνεχιζόταν, μέ 
τούς δικούς της νόμους. Τό καλοκαίρι προχωρούσε, ή ζέστη γινόταν έντονα αίσθητή, 
τά έξοχικά κέντρα τά βράδια γέμιζαν, ό κόσμος άναζητοϋσε δροσιά καί ξεκούραση. 
Βέβαια ή Κεντρική πλατεία  έξακολουθοϋσε νά είναι ό μεγαλύτερος χώρος συγκέν
τρωσης καί περίπατου τοΰ «καλοΰ κόσμου», μέ τούς έξωραϊσμούς πού είχαν γίνει 
καί τά νέα κέντρα πού άνοιξαν. ’Απέναντι άπό τόν 'Αβέρωφ άρχισε νά λειτουργεί 
ένα μεγάλο καφενείο, δίπλα στό σπίτι τοΰ δήμαρχου Γιαγιά μπεη, στό Κιόσκι τοΰ 
Στυλιανού, στόν κήπο του, έπαιζε ό κινηματογράφος 'Εδισσων, παγκάκια είχαν το
ποθετηθεί άπό τό δημαρχείο γιά νά ξεκουράζεται ό κόσμος, καλό θά ηταν νά στή
νονταν μερικά καί στούς δρόμους Δωδώνης κι ’Αμπελοκήπων, είχαν μεγάλο μήκος, 
κάπου έπρεπε νά ξεκουράζεται ό κόσμος. Ωραία, λοιπόν, ή δψη τής πλατείας, τήν 
εΙκόνα δμως χαλούσαν πολλές φορές τά κάρα καί τά ζώα πού περνοΰσαν, προσδί
δοντας σ’ αύτήν δψη έπαρχιακοΰ παζαριοΰ. Οίκτρή έντύπωση προξενοΰσε τό πέρασμα 
τοΰ φορτηγοΰ αύτοκινήτου άπό τήν Πρέβεζα, πού μετέφερε έπιβάτες καί έμπορεύματα, 
κατασκονισμένου, έλεεινοϋ, έξηρθρωμένου, μέ τούς έπιβάτας άλλαξομισιδιασμένους 
άπό τοϋ έπ' αύτών έπικαΟημένου παχυλού στρώματος κονιορτοϋ καί τής φοβέρας 
ταλαιπωρίας. Κάποιος πού είδε αύτό τό αυτοκίνητο, τό βρωμερόν κινούμενον, νά 
περνάει άπό τή μέση τής πλατείας φώναξε: Περνάει ό καρνάβαλος! Ή  σκόνη έξακο- 
λουθοΰσε νά είναι τό μεγάλο πρόβλημα γιά τούς κατοίκους τής πόλης, ιδιαίτερα τών 
κεντρικών δρόμων. Ό  τύπος καταφερόταν κατά τοΰ δημάρχου, γιατί δέν κατάβρεχε 
τούς δρόμους κι έτσι ό κονιορτός πυκνός, συννεφώδης, έξακολουθεϊ εις τό παραμι
κρόν φύσημα τοϋ άνέμου νά είναι κύριος τής πόλεως, νά όργιάζη, νά ρυπαίνη  νά 
άποτυφλώνη...

Ό  Πατριωτικός Σύνδεσμος Έλληνίδων Κ υριώ ν  Ιδρυσε τμήμα βρεφοκομείου, τή 
διεύθυνση τοΰ όποιου άνέθεσε στήν κ. ’Αγλαΐα Παπούλα, σύζυγο τοϋ στρατηγού, ζα-



—  90 —

γορίσιας καταγωγής. Κύριος σκοπός τοϋ βρεφοκομείου ήταν ή φροντίδα γιά τά νόθα, 
τά όποία πλεόναζαν τήν έποχή έκείνη. Μέ μικρό επίδομα τής Μητρόπολης δίνονταν 
σέ σπίτια, τά όποια έλάχιστα φρόντιζαν γιά τήν καλή διατροφή τους, γιαυτό καί ή 
θνησιμότητα ήταν τρομακτική, έφτανε κάποτε καί στό 100%.

Στίς 14 ’Ιουνίου τά Γιάννινα άναστατώθηκαν άπό τή ληστεία καί τό φόνο πού 
είχε γίνει τήν προηγούμενη νύχτα στά Μεσογέφυρα, στή θέση Δέμα· τετραμελής συμ
μορία ληστών σταμάτησε ταξιδιωτικό άμάξι, ποϋ κατευθυνόταν στό Λεσκοβίκι, σκό
τωσε ένα μωαμεθανό προύχοντα καί τσιφλικούχο τοϋ Λεσκοβικιοΰ, τό Νταμάν βέη, 
άφοϋ πρώτα τόν λήστεψε, άπήγαγε δυό άλλους μουσουλμάνους κι άφησε έλεύθερους 
άλλους δυό, έναν όθωμανό κι έναν έλληνα, στούς όποίους άνέθεσε τή συγκέντρωση 
1000 είκοσόφραγκων γιά ν ’ άφεθοϋν έλεύθεροι οί δυό αιχμάλωτοι. Οί κάτοικοι τής 
πόλης καί τής έπαρχίας άνησύχησαν, μέ τή ληστεία καί τό άγριο έγκλημα, άποδει- 
κνυόταν πώς οί δρόμοι δέν ήταν πιά ασφαλείς, τά ταξίδια γίνονταν έπικίνδυνα, ήταν 
τά νέα κρούσματα τής ληστοκρατείας πού ταλαιπώρησε έπικίνδυνα τούς κατοίκους 
τών Γιαννίνων καί τής ’Ηπείρου γιά δυό δεκαετίες περίπου. Οί άστυνομικές άρχές, 
δταν πληροφορήθηκαν τό γεγονός, κινητοποιήθηκαν, είδικό άπόσπασμα σχηματίστηκε 
καί έφυγε γιά τόν τόπο τοΰ έγκλήματος, άνακάλυψε τό πτώμα κι άρχισε τήν καταδίωξη 
τών ληστών, οί όποιοι, νομίζοντας πώς είχαν άνακαλυφτεϊ, άφησαν έλεύθερους τούς 
δυό αίχμαλώτους. ’Από τίς καταθέσεις τους διαπιστώθηκε δτι φονιάς τοΰ Νταμάν 
βέη ήταν ό Νίκος Σουλιώτης, άντάρτης κατά τήν προαπελευθερωτική περίοδο καί 
πολεμιστής, στή μάχη τής Πρεμετής κατά τήν περίοδο τοΰ Αύτονομιακον άγώνα. 
Κατά τίς έφημερίδες, ήταν γνωστός τύπος τής πλατείας, δπου περιφερόταν, φορώντας 
άντάρτικο μανδύα καί φιλαρέσκως κομψευόμενος. Ά π ό  πολλούς ζητούσε νά τόν προ- 
σλάβουν στή δουλειά τους καί σ’ άλλους έστελνε μηνύματα δτι θάκανε τρομερά πράγ
ματα γιατί δλοι τόν είχαν ξεχάσει. ’Ακόμα καί τοΰρκος καί βούλγαρος άπειλοΰσε 
πώς θά γινόταν. Κατά βάθος, στήν περίπτωση τοΰ Σουλιώτη, έκτός άπό τό δτι, άπ’ 
δσα έλεγε, έβγαινε τό συμπέρασμα πώς κάτι δέν πήγαινε καλά μέ τό μυαλό του, 
έπαναλαμβανόταν δ,τι σέ άνάλογες περιπτώσεις είχε γίνει στό παρελθόν, άπό τήν 
έποχή τής ελληνικής έπανάστασης άκόμα. "Ότι δηλαδή, μετά τό τέλος τών άγώνων, 
οί άγωνιστές έγκαταλείπονταν στήν τύχη τους καί πολλοί άπ’ αύτούς, εθισμένοι καί 
στήν άντάρτικη ζωή, γίνονταν κλέφτες γιά νά ζήσουν άπό τή ληστεία, έφταναν συχνά 
καί στό έγκλημα. Ά λλη  παράμετρος, συνυφασμένη μέ τήν περίοδο τών άντάρτικων, 
ήταν καί τούτη: δπως οί Παλαιοελλαδίτες στρατιώτες καί άξιωματικοί είχαν τήν 
οίηση πώς μόνον αύτοί ήταν οί πρωταγωνιστές τών γεγονότων κι άπελευθερωτές 
τών υπόδουλων, γιαυτό καί ή συμπεριφορά πολλών άπέναντί στούς Ήπειρώτες ήταν 
άπαράδεκτη, ή ίδια οίηση χαρακτήριζε πολλούς πού είχαν πάρει μέρος στά άντάρτικα. 
Πίστευαν, δηλαδή, κι αύτοί, πώς δλοι οί άλλοι τούς χρωστούσαν τήν έλευθερία τους, 
έπρεπε λοιπόν νά φροντίζουν γιά τή διαβίωσή τους. Απαίτηση φροντίδας γιά τήν 
τύχη τους ήταν θεμιτή, χωρίς νά φτάνει δμως στά δρια τοΰ έξαναγκασμοΰ καί τών 
έκβιασμών. Ένδιαφέρον γιαυτούς έπρεπε νά έκδηλώσει ή Πολιτεία, τό έκανε γιά τούς 
άνάπηρους τών πολέμων, όχι δμως καί γιά τούς άπλούς άντάρτες έθελοντές. Στά 
στελέχη τους, πάντως, δόθηκαν θέσεις στόν κρατικό όργανισμό καί στίς τράπεζες. 
Γιά νά ξαναγυρίσουμε στό έγκλημα, οί αιχμάλωτοι άποκάλυψαν πώς ό Νταμάν βέης, 
πριν σκοτωθεί, είπε στόν έκτελεστή του πώς ό Γκανή βέης, συμπολίτης του, τόν έβαλε 
νά τόν σκοτώσει, γιατί είχαν διαφορές. Οί άρχές, ύστερα άπό τίς άποκαλύψεις αύτές, 
συνέλαβαν τόν Γκανή βέη καί σχημάτισαν τή γνώμη δτι ή ληστεία κι ό φόνος συν
δέονταν μέ προσωπικές έκδικήσεις.

Στά τέλη ’Ιουνίου έγιναν τά έγκαίνια τοΰ περιπτέρου πού είχε χτιστεί στήν
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κεντρική πλατεία, κοντά στό ρολόγι. Ή  άδεια είχε δοθεί στόν άνάπηρο πολέμου Μου
στάκα, όνόμασε τό περίπτερό του Κουμπάρος, πολύ προσφιλές επίθετο στους 
στρατιώτες κατά τή διάρκεια τοϋ πολέμου, έτσι άποκαλοϋσαν τόν Κωνσταντίνο.

Ή  τηλεφωνική έπικοινωνία μέ τήν Πρέβεζα, γιά τήν οποία πολύ είχαν χαρεϊ οί 
Γιαννιώτες, είχε σχεδόν διακοπεί, τά τηλέφωνα δέ λειτουργούσαν. ΟΙ Γιαννιώτες πή
γαιναν στούς θαλάμους γιά νά έπικοινωνήσουν μ' δσους τούς καλοϋσαν ή τό άντίθετο, 
χωρίς νά τό καταφέρνουν. Τά παράπονά τους ήταν εύλογα κι ό τύπος δικαιολογημένα 
διαμαρτυρόταν πρός τή διεύθυνση τοϋ όργανισμοΰ.
Ά πό τή Βόρειο "Ηπειρο, ό μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Βασίλειος 

Εστελνε συγχαρητήρια στόν Π. Δαγκλή καί στους άλλους έκλεγέντες βου
λευτές τοϋ νομοϋ Ίωαννίνων καί τοΰς παρακαλοϋσε νά μποΰν μαζί μέ 
τούς βουλευτές τής Β. Ηπείρου στήν ελληνική βουλή ώς άντιπρόσωποι 
τής μιας καί ενιαίας καί αδιαιρέτου ’Ηπείρου. Δυστυχώς, όπως είχε γίνει 
καί μέ τούς Κρήτες βουλευτές, πριν λίγα χρόνια, οί Βορειοηπειρώτες 
άντιπρόσωποι δέν Εγιναν δεκτοί στή βουλή. Πριν ενα μήνα, ή Αύστρο- 
ουγγαρία πού είχε δημιουργήσει μαζί μέ τήν Ιταλία τό άλβανικό κράτος 
-μαζί καί τό Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα- γιά νά πάρουν τήν Ελλάδα μέ 
τό μέρος τους, Εστω καί μέ τή μορφή τής εύμενοϋς ούδερότητος, τής πρό- 
σφερε, μέσω τής Γερμανίας τή μισή ’Αλβανία ώς τό Δυρράχιο!

Δυσφορία προξένησε στούς Γιαννιώτες, άκόμα καί στούς κύκλους τοΰ 
κόμματος τών Φιλελευθέρων, ή άπαίτηση τής διοικούσας έπιτροπής τοΰ 
κόμματος νά ζητήσει άπό τούς βενιζελικούς βουλευτές, άπό τόν καθένα 
χωριστά, νά γράψει έπί συστάσει γράμμα στόν Ε. Βενιζέλο, δηλώνοντάς 
του τήν πολιτική φιλία του. Ή  άπαίτηση κρινόταν ώς ύποτιμητική γιά 
τούς βουλευτές, άφοϋ τήν έπόμενη τών έκλογών ό Π. Δαγκλής, μαζί μέ 
τούς άλλους βουλευτές, είχαν συγχαρεί τό Βενιζέλο γιά τή νίκη τοΰ κόμ
ματος, πιστοποιώντας Ετσι καί τήν πολιτική τους πρόσδεση σ’ αύτόν. Οί 
κυβερνητικοί παράγοντες, μέσω τής ’Ηπείρου, βρήκαν τήν εύκαιρία γιά 
Εντονη κριτική, χαρακτηρίζοντας τήν άπαίτηση τής έπιτροπής άπαράδεκτη. 
Υβρίζει —Εγραφε— καί τήν καλήν πίστιν τών βουλευτών Ίωαννίνων καί 
τήν ιδίαν των πλέον άνδρικήν αξιοπρέπειαν. Άλλά κάποιο δίκιο είχε καί 
ή επιτροπή νά ζητάει τέτοιες διαβεβαιώσεις. Τό Δεκέμβριο τοΰ 1915, μέ 
τίς νέες έκλογές, ό Γρ. Τσόγκας, βενιζελικός βουλευτής, μεταπήδησε στό 
συνδυασμό τών άντιβενιζελικών καί τό 1916, άλλος βουλευτής, ό Στ. Γε- 
ρομίχας, άποκήρυξε τό Βενιζέλο. Τό ίδιο Εκαμε καί ό I. Μελάς, πού 
μετείχε άρχικά στό συνδυασμό τού Δαγκλή στίς έκλογές τοΰ Μαΐου καί 
είχε παραχωρήσει τή θέση του στόν έξάδελφό του Κ. Μελά. Μετά τά 
«Νοεμβριανά» μέ δηλώσεις μετανοίας άποκήρυξαν τό Βενιζέλο πολλά άπό 
τά στελέχη του στήν Ήπειρο...

Η άποπομπή τής κυβέρνησης Βενιζέλου στίς 21 Φεβρουαρίου μέ συνέ
πεια τήν άλλαγή πολιτικής, προσανατολισμένης πρός τίς επιθυμίες 

τών Κεντρικών δυνάμεων, καί τά συνεχιζόμενα δημοσιεύματα, μέ τίς διά-
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φορές παραλλαγές τους, γιά χρηματισμό έφημερίδων, τής ’Αθήνας καί τής 
έπαρχίας, άπό τή γερμανική πρεσβεία, δλα αύτά, μαζί μέ τό άποτέλεσμα 
τών έκλογών, εύνοϊκό γιά τό κόμμα τών Φιλελευθέρων, πού δέν είχε άνα- 
λάβει άκόμα τήν έξουσία, μέ τό πρόσχημα τής συνεχιζόμενης άρρώστειας 
τοΰ Κωνσταντίνου, διηύρυναν τό χάσμα μεταξύ τών δυό παρατάξεων. Ό  
Διχασμός βάδιζε πιά στήν άποκορύφωσή του, μ’ δλες τίς τραγικές συνέ
πειες γιά τό έθνος. Ό  τύπος, έκφραση -καί κάποτε παραποίηση- τών συ
ναισθημάτων τοΰ λαού, ήταν γεμάτος μέ δημοσιεύματα πού έπέτειναν τό 
Διχασμό, άντί νά τόν άπαμβλύνουν, δλος σχεδόν ό τύπος είχε μεταβληθεΐ 
σέ κίτρινο, μέ τήν έννοια πώς γιγάντωνε τά πάθη, άναμοχλεύοντάς τα, μέ 
ύστερικές κραυγές, άπειλές, συκοφαντίες, ύβρεις, πού δέν έπέτρεπαν στόν 
άναγνώστη ν’ άνιχνεύσει τόν πυρήνα τής άλήθειας τής κάθε είδησης, κυ
ριαρχούσε τό συναίσθημα, σπάνια ή λογική. Ό ,τ ι γινόταν μέ τίς άθηναϊκές 
έφημερίδες, έπαναλαμβανόταν καί στήν έπαρχία. Στά Γιάννινα ή Ήπειρος, 
άκολουθώντας τήν άντιβενιζελική πολιτική, μέ τή δική της ιδιομορφία καί 
ή βενιζελική Σημαία, συναγωνίζονταν στήν ύποστήριξη τής παράταξής του, 
μέ όξύτατους τόνους. Δυστυχώς δέ σώζεται τό άρχεΐο τής Σημαίας -έλάχι- 
στα φύλλα μόνο- κι δ,τι εικάζεται γιά τά κείμενά της, βγαίνει άπό τίς 
άπαντήσεις τής Ηπείρου, κάποτε άναδημοσίευε αύτούσια κομμάτια τής 
Σημαίας, γιά νά κατανοήσει ό άναγνώστης τήν άπάντηση. Ή  Ήπειρος, π ι
κραμένη κι άπό τήν ήττα τών έκλογών τής 31ης Μαΐου, έμφανιζόταν ώς 
έπιτιθέμενη, στήν ούσία δμως αμυνόταν γιά ν’ άντικρούσει κατηγορίες καί 
φημολογίες. Σ’ ένα άρθρο του, στίς 20 ’Ιουνίου, μέ τίτλο: Άπό έγκλήματος 
εις έγκλημα, ό Γ. Χατζής έκδήλωνε τήν άγανάκτηση, μαζί καί τό παράπονο 
τοΰ κόσμου πού έκπροσωπούσε, γιά τήν τακτική τών άντιπάλων του νά 
ταυτίζουν τήν πολιτική, τήν έμπνεόμενη άπό τό βασιλιά, μέ τά γερμανικά 
σχέδια. Είναι έγκλημα -έγραφε- τό δτι άπό τίς 21 Φεβρουάριου, έσπειραν 
άπλόχερα τήν άτιμη καί ελεεινή φημολογία, δτι ό βασιλιάς Κωνσταντίνος 
είναι γερμανόφιλος, δπως καί τό έπιτελεΐο του καί δτι ή κυβέρνηση Γού
ναρη είναι «θεραπαινίς» αύτής τής πολιτικής. Γιά τίς διαδόσεις θεω
ρούνταν ύπεύθυνος ό βενιζελικός τύπος. Μίαν άγρίαν πρωίαν —κατέλη
γε—νά εϊσΟε βέβαιοι — δτι αί φιλελεύθεροι έφημερίδες, άν ύποτεθή δι' ένα 
οίονδήποτε λόγον δτι είτε δέν έρχεται, είτε δέν δύναται νά έλθη τό κόμμα 
τών Φιλελευθέρων εις τήν άρχήν θά γράψουν: «— Ή  ό Πειραιεύς άπο- 
κλείεται ή ύμείς, Βασιλεύ, μάς φέρετε εις τήν έξουσίαν». Τήν επαύριον νά 
εΐσθε βέβαιοι δτι Αγγλικά θωρηκτά θά πλεύσουν εις Πειραιά, άλλά ταυ- 
τοχρόνως δμως θά στηθή καί μία άγχόνη. Διότι πριν εξευτελισθή ή Ελλάς 
ώς Κράτος, θά δεήση νά κρεμασθούν άφεύκτως καί μερικοί άπό τήν λαϊκήν 
θύελλαν... Προφητικές οί προβλέψεις του. Ή  Ελλάδα εξευτελίστηκε ώς 
κράτος κι άπό τίς δυό παρατάξεις μέ τόν άποκλεισμό τοΰ Πειραιά, τήν 
πείνα, μέ τήν παράδοση τοΰ Ροΰπελ καί μεγάλων μονάδων στρατού στούς 
Βουλγάρους καί μέ τίς άγχόνες πού στήθηκαν κι άπό τίς δυό παρατάξεις.
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Τό άλλο θέμα, ό χρηματισμός τών εφημερίδων μέ τά μάρκα τοΰ βα
ρώνου Σέγκ, έπαιρνε μεγαλύτερες διαστάσεις. Άπό τίς άπαντήσεις τής 
Ηπείρου συμπεραίνεται πώς ή Σημαία, αύτή τήν έποχή, διατύπωνε καθη
μερινά κατηγορίες έναντίον της κι αύτό έθιγε καίρια τόν Χατζή πού 
άμυνόταν μέ όλους τούς τρόπους. Παίρνοντας άφορμή άπό τά δημοσι
εύματα μιάς άλλης έπαρχιακής έφημερίδας, τής Λέσβου, σχετικά μέ τήν 
■ψήφο τών τούρκων καί έβραίων τής Θεσσαλονίκης, σημείωνε: Ό  βαρώνος 
Σέγκ δέν έταξείδευσεν ακόμη έως τήν Μυτιλήνην, δπου έκδίδεται ή 
έγκριτος συνάδελφος «Λέσβος», διά νά τήν δελεάση μέ τά μάρκα, πρός 
τά όποια έχουν τρομεράν άπέχθειαν, φαίνεται, μερικαί βενιζελικαί έφη
μερίδες, προτιμώσαι τήν πενταπλασίαν τιμήν τοϋ καβαλλάρη Α γίου  Γε
ωργίου τών ’Αγγλικών χρυσών λιρών τοϋ εύγενεστάτου κυρίου Έ λλιοτ 
(πρεσβευτή τής ’Αγγλίας). ’Εκείνο πού δέν συγχωρούσε στή Σημαία ό Χα
τζής ήταν τό ότι τόν έθιξε σέ κάτι ιερό γιαυτόν: γιά τή φιλία του μέ τό 
Γάλλο πρόξενο, τόν Ντυσσάπ, είχε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες κατά 
τή διάρκεια τής φυλάκισής του άπό τούς Τούρκους νά τόν γλυτώσει άπό 
τήν άγχόνη. Δέν είναι δυνατόν, διαμαρτυρόταν, έπειδή ή «Ήπειρος» έγρα
ψε άρθρο έναντίον τής Entente, γιά παρεμπόδιση τής έλληνικής εμπορικής 
ναυτιλίας, αύτό νά έκλαμβάνεται ώς έπίθεση έναντίον τοϋ φίλου Ντυσσάπ. 
Ό σο γιά τά μάρκα τοϋ βαρώνου Σέγκ, άν θά ταξίδευαν στά Γιάννινα δέν 
θά πήγαιναν στά γραφεία κάποιου πού κινδύνεψε νά κρεμασθεΐ, ύπερασπί- 
ζοντας τά έλληνικά συμφέροντα, άλλά σέ άλλα «ένδιαιτήματα», δπου γνω
ρίζουν καί αύτά (τά μάρκα) βεβαίως, δπως δλοι, δτι δλα άγοράζονται 
καί δλα πωλοϋνται.

Ή  άμυνα, κι άντεπίθεση ταυτόχρονα, έναντίον τών έκτοξευόμενων 
κατηγοριών συνεχιζόταν, μέ άρθρογραφία καί σχολιασμούς, χωρίς προ
οπτική τέλους. Έπιδημία, χαρακτήριζε, σ’ άλλο φύλλο της ή Ή πειρος τή 
συνεχή άναφορά στά μάρκα τοΰ βαρώνου Σέγκ καί έγραφε, άπευθυνόμενη 
στούς διαδοσίες βενιζελικούς: Άλλά πανούργοι καί άσεβεϊς άλώπεκες, 
ένδεδυμέναι τήν λεοντήν τοϋ πόθου δήθεν τοϋ διπλασιασμού τής Ελλάδος 
μέ μίαν μεραρχίαν είς τήν Καλλίπολιν —ώς άν αύτό μόνον σείς νά τό 
θέλητε καί όχι δλοι οί Έλληνες, τί χρειάζονται τά μάρκα τοϋ βαρώνου 
Σέγκ, πανούργοι άλώπεκες, είς τήν Ελλάδα, διά νά έξεγερθή καταγανα- 
κτισμένος ό ’Εθνικός Τύπος, δταν Θρόνος, ώς ό Ελληνικός τοϋ Κων
σταντίνου καί Ξίφος δαφνοστεφές ώς τό ίδικόν Του, μέ ψυχήν καί νεύρα 
Έλληνικά, συκοφαντείται άπό σάς ώς μή τοιοϋτον;... Σάς έπλήρωσεν ίσως 
ξένη δύναμις, διά νά προπαγανδίζετε πρός δφελός της, ύβρίζοντες τό πάν 
καί τά πάντα, διά νά σπρώξητε μίαν ώραν άρχήτερα τήν Ελλάδα, έκεΐ 
δπου ένδιαφέρονται οί πάτρωνες τοϋ πάτρωνός σας νά τήν σύρουν;..

Οί διαμαρτυρίες τοΰ Χατζή καί ή άντιστροφή τών φημολογιών σέ βά
ρος έκείνων πού τίς διέδιδαν, φανερώνει τό άγχος πού τόν κατείχε γιά 
τίς συνεχιζόμενες κατηγορίες. Δυστυχώς, παρά τό ότι άγωνίστηκε λύσσα-
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λέα τά έπόμενα χρόνια γιά νά τίς άποτινάξει, τόν συνοδέυσαν σ’ δλη του 
τή ζωή, χωρίς νά υπάρχουν ουσιαστικές άποδείξεις γιά τό χρηματισμό 
του.

Ό  θόρυβος άπό τή ληστεία στά Μεσογέφυρα δέν είχε άκόμα κοπάσει. Νεότερες 
πληροφορίες έλεγαν πώς δυό άπό τούς συνεργοϋς τοϋ έγκλήματος κατέβηκαν στά 
Γιάννινα, ντύθηκαν καί περιφέρονταν στήν πλατεία ώς καλοί νοικοκυραΐοι.- Είχε 
βγει στή δημοπρασία ή έξυπηρέτηση τής συγκοινωνίας δλης τής ’Ηπείρου. Νά μιά 
καλή εύκαιρία, έγραφε ό τύπος, νά σχηματιστεί μιά έταιρεία άπό Ήπειρώτες καί νά 
τήν άναλάβει.- Τό άρχοντικό τής Δειλά χανούμ, στήν όδό Τζαβέλλα, ένοικιαζόταν. 
Είχε 9 δωμάτια, διέθετε δλα τά άναγκαϊα γιά μιά μεγάλη κατοικία, καθώς καί κήπο 
άπό 8 περίπου στρέμματα!- Ό  μουφτής τών Γιαννίνων Φουάτ Μουσταφά, έθεσε 
ύπό άπαγόρευση, ύστερα άπό δικαστική άπόφαση, τόν Μερσίν Χαϊρουλάχ Έλμάζ 
Ντούλα, έγγονό τοϋ Σουλεϊμάν άγά, ώς άσωτο! ’Επρεπε τό κοινό νά γνωρίζει πώς 
κάθε όμολογία καί υπογραφή τοϋ ρηθέντος άσωτου ήταν άκυρη.- Ά π ό  τό Μάιο άρχισε 
ή λειτουργία στό νομό Ίωαννίνων τής υπηρεσίας τών άγροτικών διανομέων, μέ 
έκτέλεση δρομολογίων δυό φορές τήν έβδομάδα.- Ά ρχισαν οί έργασίες γιά κατεδά
φιση μέρους τοϋ Κάστρου, κοντά στήν έβραϊκή Συναγωγή. Κατά μήκος τοΰ τείχους 
άνοίχτηκαν πλατειές πύλες, γιά διευκόλυνση τής συγκοινωνίας, σώζονται ώς τίς 
μέρες μας.- Στό καφενείο Στάδιον τοΰ Κουραμπά, άπό τίς 6-9 τό βράδυ έπαιζε 
μουσική μέ έκτελεστές πρώτης γραμμής.- Κάποιος μετέδωσε άπό τή Σαντοβίτσα (Μάρ
μαρα) πώς ή λειτουργία τής Κυριακής γινόταν στό ύπαιθρο, γιατί ή έκκλησία ήταν 
γεμάτη ψύλλους! Οί κάτοικοι άγανακτισμένοι διέψευσαν τήν είδηση, παρότι αύτή είχε 
μεταδοθεί άπό έπώνυμο.- Ή παρέα τών σκακιστών, πού πρώτα συγκεντρωνόταν στόν 
'Αβέρωφ, έστησε λημέρι στό άπέναντί καφενείο τό Πανελλήνιον. (’Εκεί συχνάζαμε 
ώς έφηβοι καί παίρναμε τά πρώτα μαθήματα πρέφας. Κατεδαφίστηκε γιά νά Ιδρυθεί 
τό καφενείο ό Παρθένων, πού κι αύτό γκρεμίστηκε άργότερα γιά νά ύψωθεί ένα 
μεγάλο κτίριο μέ πολλά καταστήματα καί τόν κινηματογράφο Τιτάν). Τόν Ιούνιο  
έγιναν στά σχολεία οί καθιερωμένες γιορτές μέ πλούσια προγράμματα: άπαγγελίες 
ποιημάτων, μονόλογοι, διάλογοι, τραγούδια καί χοροί. Τήν άρχή έκανε τό Διδασκα
λείο θηλέων, στήν όδό Αγγέλου Φορέστη, μέ διευθύντρια τήν κυρία Ά ρ. Ζαλούχου. 
Ό  συντάκτης τής ’Ηπείρου σημείωνε πώς τά ποιηματάκια πού άποδόθησαν άπό τά 
μικρά παιδιά τών δημοτικών σχολείων δέν ήταν περιωπής, έπρεπε νά διαλέξουν οί 
δάσκαλοι άπό ’Ανθολογίες καλλίτερα ποιήματα κι όχι δλα πατριωτικά.- Ό  γιατρός 
Παύλος Πουτέτσης, άρραβωνιάστηκε μέ τή Νίκη Δόνου, κόρη τοΰ μεγαλοτραπεζίτη 
Πρέβεζας Αριστείδη Δόνου καί τό γεγονός θεωρήθηκε ώς σημαντική είδηση.- "Ενας 
γάμος στήν Αττάλεια τής Μ. Ά σίας τής Άνδρονίκης, κόρης τοΰ Ν. Χαντέλη, 
ύπηρετοΰσε έκεί ώς υποπρόξενος, πού έγινε στίς 28 Μαρτίου, μαθεύτηκε στά Γιάννινα 
στίς 13 Ιουνίου, γιατί τότε έφτασε τό άγγελτήριο!- Ό  καιρός τό τελευταίο δεκαήμερο 
τοΰ Ιουνίου, άστατος ώς γυνή, δέν εύνοοΰσε τή λειτουργία τών έξοχικών κέντρων.

0  Πέτρος, άπό τίς άλληλοεκτοξευόμενες καθημερινά καταγγελίες, άπει- 
λές καί ύβρεις άνάμεσα στίς δυό παρατάξεις, άρχισε νά αισθάνεται 

άσχημα. Τόν πίεζαν οί έγνοιες καί οί φόβοι γιά τό άτύχημα τοϋ Βασίλη, 
καί στήν άγορά τά πράγματα άρχισαν νά στενεύουν, δέν είχε τήν άνεση 
τοΰ άνεφοδιασμού τοΰ μαγαζιού, δπως αύτός ήθελε, όρισμένα τρόφιμα 
σπάνιζαν, άλλα έξαφανίζονταν, τά ράφια άδειαζαν καί δέ μπορούσε νά 
τά γεμίσει, ήρθαν καί οί έκλογές γιά νά σωρεύσουν άγχος· άλλοιώς τίς
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φανταζόταν τίς πρώτες έλεύθερες έκλογές κι άλλοιώς έγιναν, ή σκληρή 
πραγματικότητα τόν γέμισε στυφή πίκρα, ό ένθουσιασμός του άρχισε νά 
κλονίζεται· ήρθαν καί οί φήμες γιά τό χρηματισμό τών έφημερίδων μέ 
γερμανικά μάρκα, έλάχιστα περιθώρια αισιοδοξίας τοΰ έμειναν. Θά πή
γαινε νά δει τόν Γερβάσιο, νά τά κουβεντιάσει, τό φίλο του τόν ’Αβραάμ, 
πού πάντα ξάνοιγε δρόμους μέσα άπό τά άδιέξοδα, θά πήγαινε στόν ϊδιο 
τόν Χατζή, νά τόν κοιτάξει στά μάτια, θά καταλάβαινε. Άφησε, ένα πρω
ινό, τό μαγαζί, τράβηξε πρώτα γιά τό στρατιωτικό νοσοκομείο, ήθελε νά 
δει τό Βασίλη, είχε περάσει μιά νύχτα άνήσυχη, τό παιδί πονοΰσε άκόμα, 
ή έξέλιξη τοΰ τραύματός του δμως ήταν όμαλή, ρώτησε τό γιατρό στό 
γραφείο του άν θά μπορούσε νά περπατήσει ό Βασίλης, δταν τοΰ έβγαζαν 
τό γύψο, αύτή ήταν ή μεγάλη άνησυχία του: —Ελπίζω, άπάντησε ό για
τρός, δέν μπορώ νά τό βεβαιώσω μέ άπόλυτη σιγουριά. Ό  Δημήτρης δέν 
σάς έχει κατατοπίσει; Ό  Δημήτρης, στό Ιδιο νοσοκομείο ύπηρετοΰσε, 
έβλεπε κάθε μέρα τόν άδερφό του, συζητούσε καί μέ τούς συναδέλφους 
του τήν κατάσταση, είχε τίς άμφιβολίες του, ποτέ δμως δέν έκανε λόγο 
γιαυτές στόν πατέρα του. Μιά δική του κουβέντα θά βάραινε περισσότερο 
άπ’ δ,τι τών άλλων γιατρών.

Έφυγε, γεμάτος άνησυχία, άπό τό νοσοκομείο ό Πέτρος καί πήρε τό 
δρόμο γιά τή Μητρόπολη. Ό  Γερβάσιος δέν έλεγε άκόμα νά συνέλθει άπό 
τίς άρρώστειες τοΰ χειμώνα, ήταν ή χρόνια πάθηση τοΰ σηκωτιοΰ, πού 
έξασθένιζε τίς άμυντικές δυνάμεις τοΰ όργανισμοΰ καί περιόριζε τά πε
ριθώρια άντίδρασης. Τόν βρήκε στήν πολυθρόνα, μέ μιά κουβέρτα στά 
πόδια, κι άς έσκαγε έξω ό τζίτζικας άπό τή ζέστη. —*Ελα, είπε στόν 
Πέτρο, καιρό έχω νά σέ δώ, μ ' έχετε έγκαταλείψει δλοι σας. — Ό χι, δε
σπότη μου, διαμαρτυρήθηκε ό Πέτρος, πάντα σέ σκέπτομαι, άλλά νά, μάς 
μπέρδεψαν οί έκλογές, οί δυσκολίες, τά άτιιχήματα... — Έπαθε κανένας 
τίποτα; τόν διέκοψε ό Γερβάσιος. — Ό  Βασίλης, χτύπησε στό πόδι, τόν 
έχουμε στό νοσοκομείο μέ γύ·ψο, δέν ξέρουμε τί θ’ άπογίνει... —Μά γιατί 
δέν μού τό είπατε;., διαμαρτυρήθηκε ό Γερβάσιος. — Έ χεις τίς δικές σου 
έγνοιες, δέσποτα, φρόντισε τήν ύγεία σου, σέ χρειάζεται ό τόπος... —Δέν 
τό πιστεύω, μάλλον μέ βαρέθηκαν μέ τίς άρρώστειες καί τίς παραξενιές 
μου... —Ό χι, όχι.., άντέτεινε ό Πέτρος, κανένας δέν θέλει τό κακό σου, 
δλοι εύχονται νά γίνεις γρήγορα καλά... — Άκόμα κι ό Χατζής; ρώτησε 
σιγά ό Γερβάσιος, δίνοντας τήν αίσθηση πώς δέν περίμενε άπάντηση. 
— Ίσως αύτός περισσότερο άπό τούς άλλους, άπάντησε ό Πέτρος, ύστερα 
άπό μικρή σιωπή, περνάει πολύ δύσκολες στιγμές, συνέχισε, αύτές οί 
καθημερινές κατηγορίες γιά μάρκα καί χρηματισμούς, τόν κλόνισαν συ
ναισθηματικά. Έχω καιρό νά τόν δώ, τόν καταλαβαίνω δμως άπό αύτά 
πού γράφει. Είναι πλημμυρισμένα άπό όργή, άγανάκτηση, προπαντός 
άηδία, τί γνώμη έχεις γι' αύτά δεσπότη μου; Ό  Γερβάσιος άργησε νά μι
λήσει. Σήκωσε ψηλότερα τήν κουβέρτα πού τοΰ σκέπαζε τά πόδια, λές
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καί τόν είχε χτυπήσει ξαφνικά κρύο ρεύμα, χάιδεψε τά γένια του, έσιαξε 
τόν καλογερικό σκούφο στό κεφάλι, έδειχνε πώς ήθελε νά κερδίσει χρόνο 
πρίν δώσει απάντηση, αύτά πού λέν γιά τόν Χατζή έγώ δέν τά πιστεύω, 
είπε τέλος. Ό  Πέτρος ένοιωσε τήν καρδιά του νά ξαλαφρώνει, ή κρίση 
τοΰ Γερβάσιου γιά κάποιον πού τόν πολεμούσε χρόνια, άποχτούσε 
Ιδιαίτερη βαρύτητα, κάποια στιγμή τοΰ πέρασε άπό τό νοΰ ή σκέψη πώς 
έπίτηδες άθώωνε τόν Χατζή ό Γερβάσιος, γιά νά τό μεταφέρει στόν ιδιο, 
ήξερε τή φιλία πού τούς ένωνε, γρήγορα δμως έδιωξε τήν άμφιβολία, τέ

τοιους πονηρούς ελιγμούς δέν έκανε ό 
Γερβάσιος, άκούμπησε μέ σταθερότητα 
στήν κρίση του. —Χαίρομαι, σεβα- 
σμιώτατε, πού τ ’ άκούω άπό σάς, έχω 
μπερδευτεί τόσο, πού δέν ξέρω πιά τί 
νά πιστεύω, δλα είναι θολά, άδιευ- 
κρίνιστα, ό καθένας λέει τά δικά του, 
υποστηρίζει μέ πάθος τίς άπόιρεις του, 
άπό τή μιά ό βασιλιάς, άπό τήν άλλη 
ό Βενιζέλος, καί τούς δυό τούς έχω 
στήν καρδιά μου, ποιόν ν’ άκολουθή- 
σω, σάν τή μικρή βάρκα παλεύω σέ 
τρικυμισμένη θάλασσα, βοήθησέ με ν ’ 
άκολουθήσω τό σωστό δρόμο... Έπεσε 
πάλι σιωπή, κράτησε πολύ, κανένας 
δέν ήθελε ν’ άρχίσει τήν κουβέντα, 
προπαντός ό Γερβάσιος, τί νά πει σ’

Παλιά συνοικία τών Γιαννίνων gvctv άνθρωπο πού στήν πραγματικό
τητα έκανε έξομολόγηση και ζητούσε

βοήθεια, πώς νά τήν δώσει, άφοΰ κι ό Ιδιος δέν ήξερε καλά μέ ποιά 
πλευρά βρισκόταν τό δίκιο, γιά νά είναι αποφασιστικός στήν κρίση του; 
Μή παίρνοντας άπάντηση ό Πέτρος σηκώθηκε νά φύγει. Έσκυψε νά φι
λήσει τό χέρι τοΰ Γερβάσιου, αύτός τό τράβηξε, μή φεύγεις άκόμα, είπε, 
σού χρωστώ μιάν άπάντηση. Μέ ρώτησες ποιό δρόμο ν ’ άκολουθήσεις, 
μήν παραξενευτείς άν σού πώ πώς τό ίδιο δίλημμα άντιμετωπίζω κι έγώ. 
Έ χουν μπερδευτεί τόσο τά πράγματα μέ τίς φωνές καί τά συνθήματα, 
άκρη δέ βρίσκει κανείς. Ό  Βενιζέλος, είναι σίγουρο, θέλει νά βγάλει τώρα 
τήν Ελλάδα στόν πόλεμο. Υποστηρίζει πώς χάσαμε κι δλας τήν εύκαιρία 
μέ τά Δαρδανέλια, μόνο μέ τήν Entente, λέει, θά δώσουμε σάρκα καί όστά 
στή Μεγάλη ’Ιδέα. Ό  Κωνσταντίνος άπό τήν άλλη, επιμένει στήν ούδετε
ρότητα· στηρίζεται κι αύτός σέ υποσχέσεις τών Γερμανών, κανένας δέν 
ξέρει ποιές, γιά μεγέθυνση τής Ελλάδας, κι οί δυό τους είναι σίγουροι 
πώς τό συμφέρον τής Ελλάδας ταυτίζεται μέ τή δική τους θέση, ποιός 
μπορεί νά προβλέψει τό νικητή αυτού τοΰ φριχτού πολέμου, άν τό ξέραμε
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ή έπιλογή θάταν εύκολη. Ό  Βενιζέλος είναι απόλυτα σίγουρος γιά τή νίκη 
τής Entente, τό ίδιο δμως πιστεύει κι ό Κωνσταντίνος γιά τή Γερμανία, 
ή πλάστιγγα φαίνεται πώς κλίνει μέ τό μέρος τών φίλων τοϋ Βενιζέλου, 
άποκλείεις δμως τίς έκπλήξεις; Έπειτα κι αύτοί οί εύλογημένοι, οί Άγγλο- 
γάλλοι, μιά ζητούν άπό μάς νά τούς άκολουθήσουμε, δίνοντάς μας 
ύποσχέσεις, τήν άλλη έρωτοτροποϋν μέ τήν Βουλγαρία γιά νά τήν πάρουν 
μέ τό μέρος τους, μέ τί παραχωρήσεις θά τήν ικανοποιήσουν άν τούς 
άκολουθήσει; Φοβάμαι πώς άπό μάς θ’ άρπάξουν εδάφη γιά νά τής δώσουν. 
Ή  στάση τους τόν τελευταίο καιρό άπέναντί στήν Ελλάδα είναι προκλη
τική, γιά τούς Άγγλογάλλους πάντα μιλώ. ’Εμποδίζουν τά καράβια μας 
στά ταξίδια τους, κάνουν άποβάσεις στά νησιά μας, χωρίς νά ζητοϋν 
άδεια, τώρα άποβιβάζονται καί στή Θεσσαλονίκη, θά μείνουν άδρανεϊς 
οί άλλοι δταν βλέπουν ν ’ άπειλοϋνται μέ τό άνοιγμα νέου μετώπου; Γιά 
νά έξομολογηθώ κι έγώ Πέτρο, σέ κανένα τους δέν έχω έμπιστοσύνη, οί 
ύποσχέσεις πού δίνουν μόνο τά δικά τους συμφέροντα εξυπηρετούν, δέν 
είδες τή στάση τους άπέναντί στή Β. Ήπειρο; Ά ς  μήν ξεχνάμε καί τήν 
’Ιταλία, μπήκε στόν πόλεμο γιά νά καρπωθεΐ οφέλη κι αύτή τήν άλλαγή 
πολιτικής φοβάμαι πώς πάλι ή Ελλάδα θά τήν πληρώσει... Ό  Γερβάσιος, 
σταμάτησε, κουράστηκε νά μιλάει, είχε έξαντλήσει τά δρια τής άντοχής 
του. Ό  Πέτρος δέν άπάντησε, σεβάστηκε τήν κατάστασή του, φίλησε τό 
χέρι του, σ ’ εύχαριστώ δέσποτα, είπε μόνο, άνοιξες πολλά παράθυρα στό 
νοϋ μου, μέ βοήθησες... Έκλεισε σιγά τήν πόρτα, ό Γερβάσιος είχε άκουμ- 
πήσει τό κεφάλι του στήν πολυθρόνα μέ τά μάτια κλειστά, βγήκε στό δρό
μο, πήρε μιά βαθειά άνάσα, άπό τή λίμνη ποΰ ήταν κοντά φυσούσε δροσερό 
άεράκι, ό Πέτρος τό ένοιωσε σάν ευλογία Θεοΰ, κάποια σειρά άρχισε νά 
μπαίνει στοΰς συλλογισμούς του, είχε σκοπό τήν ίδια μέρα νά έπισκεφτεΐ 
καί τόν Χατζή, σκέφτηκε πώς μέ τήν άναστάτωση πού ένοιωθε δέ θά μπο
ρούσε νά κάνει ήρεμη συζήτηση· ό Χατζής ήταν έξαγριωμένος, έπρεπε νά 
βρεθεί άπέναντί του χωρίς έσωτερικές διαταραχές, τό άνέβαλε γιά λίγες 
μέρες. ’Ανεβαίνοντας πρός τό μαγαζί, άκουσε τούς έφημεριδοπώλες νά 
διαλαλούν τά παραρτήματα, τής ’Ηπείρου καί τής Σημαίας, αγόρασε καί 
τίς δυό, μιλούσαν γιά τήν άναβολή τής σύγκλησης τής βουλής, οί κυβερ
νητικοί θεωρούσαν τήν άπόφαση τού βασιλιά συνταγματική, συνεχιζόταν 
ή άνάρρωσή του, δέν έπρεπε νά διακοπεί μέ τήν παρουσία του στή βουλή 
γιά τήν άνάγνωση τού λόγου τού θρόνου, οί βενιζελικοί μιλούσαν γιά 
πραξικόπημα, δυστυχισμένη χώρα ψιθύρισε ό Πέτρος, δταν διάβασε καί 
τά δυό παραρτήματα, κινδυνεύεις περισσότερο από τούς Έλληνες, παρά 
άπό τούς έχθρούς σου...

Ό  Ιούλιος είναι ή καρδιά τοΰ καλοκαιριού, δικαιολογημένα διαμαρτύρονταν οΐ 
Γιαννιώτες γιά τήν άφόρητη ζέστη. Τό άπομεσήμερο ή πόλη γινόταν σωστό καμίνι, 
τό βράδυ ή άτμόσφαιρα δρόσιζε, ή πόλη δδειαζε, τά έξοχικά κέντρα πλημμύριζαν, 
Ιδίως οΐ ’Αμπελόκηποι, ό Βελισσάριος και ot παραλίμνιες περιοχές. Πολλοί έμπαιναν
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στίς βάρκες καί τραβούσαν γιά τό Νησί καί τό Κρνονέρι, κυρίως τίς Κυριακές καί 
τίς γιορτές. Έστρωναν τραπέζια κάτω άπό τά λίγα δέντρα, άλλοι έτρωγαν μέσα στίς 
βάρκες, μερικοί τρύπωναν στούς καλαμιώνες γιά περισσότερη δροσιά, κι δταν ό 
ήλιος βασίλευε δλος έκεΧνος ό ώραϊος χώρος μέ τούς διασκεδάζοντες Γιαννιώτες, 
παρουσίαζε μιά δψη μαγευτική, ένα κομμάτι τοποθεσίας τών Γλυκέων Ύδάτων τής 
Κωνσταντινούπολης, αύτά έγραφε ό συντάκτης τής ’Η πείρου Ά χ. Γεωργιάδης, πού

είχε έρθει άπό τήν Πόλη καί νο
σταλγούσε τή ζωή της. Στό Μώλο 
τραβούσαν τόν κόσμο οί παρα
στάσεις βαριετέ, πού είχαν άρχί- 
σει άπό τό δεύτερο δεκαήμερο 
τού ’Ιουλίου. Οί θεατές ένθου- 
σιάζονταν δχι άπό τίς δυό ρω- 
μιές τραγουδίστριες, δσο άπό 
μιά τουρκάλα χορεύτρια, ένα ού- 
ρί, ξεκομμένο άπό τούς τουρκι
κούς παραδείσους, ήταν πανέ
μορφη κι ό έξωτικός χορός της 

Η πηγή τοϋ Κρυονερίου ξετρέλλαινε δλους.
(Ντραμπάτοβας) τά  κρούσματα φόνων καί

ληστειών είχαν δημιουργήσει έντονες άνησυχίες στό γιαννιώτικο κοινό, καθώς καί 
στήν ύπαιθρο, γιά τήν καθησύχαση τών πολιτών οί δικαστικές άρχές άνακοίνωναν 
στοιχεία, σύμφωνα μέ τά όποια ή έγκληματικότητα, άπό τήν άπελευθέρωση κι ύστερα, 
είχε ύποχωρήσει δσο ποτέ άλλοτε.- Στις άρχές τοΰ μήνα πάντως, ένα τραγικό γεγονός 
άναστάτωσε τήν κοινωνία τών Γιαννίνων. Στό στρατώνα τοΰ δεύτερου λόγου τοΰ 
Μηχανικού, στήν όδό Σουλίου, αύτοκτόνησε ένας φαντάρος, ό Λεων. Μεταξούλης, 
άπό τήν Αιτωλοακαρνανία- υπήρχαν υπόνοιες δτι είχε κλέψει μιά κουραμάνα άπό 
τό σακί. Τό παιδί ήταν φιλότιμο, μέ μεγάλη εύαισθησία, δέν άνεχόταν τίς υπόνοιες, 
έγραψε ένα γράμμα στούς γονεΧς του καί τίναξε τά μυαλά του στόν άέρα.- Ή  ΙΧη 
μεραρχία, πού έδρα της είχε τότε τά Γιάννινα -τό μεγαλύτερο μέρος τής νΐΙΙης με
ραρχίας, πού συνδέθηκε μέ τήν ιστορία τής πόλης καί τής ’Ηπείρου, βρισκόταν στήν 
Κορυτσά- άρχισε άπό τις άρχές ’Ιουλίου, καί λίγο πριν τήν έκτέλεση μεγάλων γυ
μνασίων ψευδομαχών, έξω άπό τήν πόλη, μέ μεγάλη έπιτυχία. 01 άξιωματικοί ήταν 
ένθουσιασμένοι γιά τό ποιόν τών στρατιωτών τους, τήν άντοχή καί τήν άπόδοσή 
τους. Διαδόθηκε ότι, μετά τό τέλος τών γυμνασίων, έξαιτίας τής κόπωσης καί τής 
μεγάλης ζέστας, 2 στρατιώτες πέθαναν καί 25 έπαθαν ήλίαση, 4 νοσηλεύονταν στό 
νοσοκομεΧο. Ή  είδηση γιά νεκρούς ήταν ψεύτικη, άλλά καί τά κρούσματα ήλίασης 
ήταν έλάχιστα.- Στό 'Αρσάκειο διακρίθηκαν δυό Γιαννιωτοποΰλες πού φοιτούσαν 
έκεΧ. Ή  Κατίνα Καλλιδοπούλου βραβεύτηκε μέ 500 δρχ. άπό τό Ράλλειο βραβεΧο καί 
ή Βαρβάρα Χρυσοχόου, μέ έπαινο καί δάφνινο κλάδο. Τίμησαν τό δνομα τών Γιαν
νίνων, έγραφαν οί έφημερίδες. Αύτή ή διάκριση καί ή δημοσίευσή της στόν τύπο 
έγιναν αίτία δημιουργίας μικρής σκηνής στό σπίτι τοΰ Πέτρου, μέ ήρωα τή Χριστίνα 
αύτή τή φορά. Τό κορίτσι πού είχε μεστώσει πιά, είχε γίνει μιά έλκυστική νεαρή 
κυρία, ποτέ δέν ξεχνούσε πώς, ένώ είχε έφεση γιά άνώτερες σπουδές, ή παράδοση 
πού έπιβίωνε στά γιαννιώτικα σπίτια -οί γονεΧς της δέν ήθελαν νά ξεκοποΰν άπ’ 
αύτήν- τής ψαλίδισε τά φτερά, τό δνειρο νά γίνει έπιστήμονας, ή άνάμνηση τή γέμιζε 
πίκρα. Κι άλλη φορά, τόν περασμένο χρόνο, είχε έκφράσει τό παράπονο στόν πατέρα 
της, πίστευε πώς αύτός κυρίως τήν άδίκησε, άν δέν έπέμενε θά είχε προχωρήσει, τοΰ
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τό θύμισε πάλι τό μεσημέρι, δταν γύρισε άπό τό μαγαζί, ήταν σίγουρη πώς είχε δια
βάσει τήν είδηση. Στό τραπέζι, αυτή πού ήταν τόσο ομιλητική, έμεινε βουβή, είχε σκύ
ψει στό πιάτο της, δέν ήθελε ν ’ άντικρύσει τό βλέμμα κανενός, προπαντός τοϋ πατέρα 
της. — Τί έχεις Χριστίνα; τή ρώτησε ό Πέτρος δταν έγινε αίσθητή ή σιωπή της. —Τί
ποτα, άπάντησε μονολεκτικά, ό πατέρας δμως έπέμεινε καί τότε ήρθε τό μεγάλο ξέ
σπασμα. —Γιατί μέ βάζεις σέ δοκιμασία πατέρα; μίλησε σιγά στήν άρχή, δμως τό 
παράπονο έτρεμε στά χείλη της. —Τί είδους δοκιμασία παιδί μου; άπόρησε τάχα ό 
Πέτρος, είχε καταλάβει καλά τί ήθελε νά πει ή κόρη του· τά μάτια τής τελευταίας 
τώρα άγρίεψαν, άπάντησε σκληρά: — Ό λ ο ι σας φταίτε, καί προπαντός έσύ πατέρα, 
είχα πλέξει ένα όνειρο, νά πάω στό Πανεπιστήμιο, μοϋ τό κάνατε συντρίμια μέ τήν 
άρνησή σας, τί νά τά λέω πάλι, ζηλεύω τά κορίτσια πού άνεβαίνουν, κι έγώ κάθομαι 
στό σπίτι, ώσπου νά βρεθεί ό καλός γαμπρός, περαστική είμαι άπό δώ, δέν μ ’ αφήσατε 
νά ρίξω ρίζες, άν εϊχα ένα χαρτί στά χέρια, θά κανόνιζα ή ίδια τή ζωή μου κι δχι 
ή μοίρα καί οί προξενήτρες... Δέν περίμενε άπάντηση, σηκώθηκε άπό τό τραπέζι κι 
έτρεξε στό δωμάτιό της, έπεσε στό κρεβάτι μπρούμυτα κι άφησε τό παράπονό της 
νά ξεσπάσει σ’ ένα άσταμάτητο κλάμα. Οί άλλοι δέν έκαναν καμιά παρατήρηση, τί 
νά ποϋν άλλωστε; Κατά βάθος δικαιολογούσαν τίς εκρήξεις της κατά καιρούς, είχε 
δίκιο. Ή  προσκόλληση στήν παράδοση δέ δημιουργούσε προσβάσεις στίς νέες μορφές 
ζωής πού είχαν δημιουργηθεϊ μετά τήν άπελευθέρωση.

ΟΙ έμποροϋπάλληλοι τής πόλης συνειδητοποίησαν τήν άνάγκη νά όργανωθοϋν σέ 
σωματείο γιά τήν προάσπιση τών συμφερόντων τους.- Στίς 6 ’Ιουλίου έγινε ή σχολική 
γιορτή άπονομής βραβείων στήν έβραϊκή σχολή 'Αλλιάνς, έτοίμαζε γαλλομαθείς, λει
τουργούσε ώς τόν πόλεμο τοϋ ’40, ήταν δριστο σχολείο έκμάθησης τής γαλλικής. Τί
μησαν τή γιορτή πολλοί έπίσημοι, άνάμεσά τους οί πρόξενοι Γαλλίας καί Τουρκίας. 
Ά π ό τίς μαθήτριες τό πρώτο βραβείο πήραν οί δεσποινίδες Ά νν α  Λεβή καί Αγγελική 
Σακελλαρίδου. ΟΙ βραβευθέντες άπό τούς μαθητές ήταν καί οί δυό έβραΐοι: οί Χαΐμ 
Λεβή καί Ραφαήλ Μάτσας.- ΟΙ κάτοικοι τοϋ Κάστρου ευχαρίστησαν τίς άρχές γιά 
τά άνοίγματα πού έκαναν στό τείχος μέ κατεδαφίσεις, οΐ πυλώνες πού άνοιξαν έξυπη- 
ρετοϋσαν τήν συγκοινωνία, τούς έβγαζαν άπό τήν απομόνωση.- Ό  έμπορικός κόσμος, 
μέσω τοΰ συλλόγου του, έξέφρασε τίς άνησυχίες του πρός τήν κυβέρνηση γιά τά δια
διδόμενα δτι τό Ε' Σώμα στρατού θά μεταφερόταν στήν Κέρκυρα, ή πόλη θά νέκρω
νε.- Στις 9 ’Ιουλίου έγινε καί ή ένιαύσιος τελετή γιά τή λήξη τοΰ σχολικοΰ έτους στή 
Ζωσιμαία σχολή. Ό  λόγος τοΰ Γ. Καλούδη, δπως πάντα, Αριστοτεχνικός. Ανέλυσε 
τά πεπραγμένα  τοΰ σχολικοΰ έτους, άπό τά όποια ή σπουδαιότερη πτυχή τους ήταν 
ή προσπάθεια πού καταβλήθηκε γιά έναρμονισμό τοΰ προγράμματος τής σχολής μέ 
έκεϊνα τών άλλων σχολείων τοϋ κράτους.- Κυκλοφόρησε τό νέο φύλλο τής σατιρικής 
έφημερίδας Κατής, μέ όχι καλής ποιότητας σάτιρα (ό Χρ. Σούλης τοποθετεί, έσφαλ- 
μένα, τήν έκδοσή της στό 1916). Αντίθετα, τό πρώτο φύλλο τής νέας σατιρικής 
έφημερίδας —κυκλοφόρησε στίς 17 ’Ιουλίου— τής Καραβίδας (έκδότης ό Α. Παπα- 
δόπουλος) είχε καλή υποδοχή καί έγινε άνάρπαστο.- Στήν όδό Παμβώτιδος στήθηκε 
νέο, κομψό καπνοπωλείο, μέ τό δνομα Κυρά Βασιλική, κι αύτό θεωρήθηκε ώς γεγονός 
άξιο άναφορας.- Στόν κινηματογράφο "Εδισσων παιζόταν Ή  άλωσις τής Κωνσταν
τινουπόλεως. Τό έργο ξυπνούσε έθνικές μνήμες, κέντριζε έλπίδες πώς ή Μεγάλη ’Ιδέα 
δέ θ’ άργοΰσε νά γίνει πραγματικότητα. "Οταν έμφανιζόταν στήν όθόνη ό τελευταίος 
αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ωραίος, μεγαλοπρεπής, θεϊκός νά περι
φέρεται στίς θρυλικές έπάλξεις τών τειχών τής Πόλης, οί θεατές χειροκροτούσαν 
άσταμάτητα. Αντίθετα ή έμφάνιση τοΰ πορθητή Μωάμεθ συνοδευόταν άπό σφυρίγ
ματα καί συναισθήματα βδελυγμίας, έχθρας, μίσους καί έκδίκησης - Στήν Ή πειρο,
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άπό τίς 15 ’Ιουλίου, άρχισε ή δημοσίευση, σέ συνέχειες, τής μελέτης τοϋ δικηγόρου 
Νέστορα Γεωργίτση: Τό ’Α νατολικόν ζήτημα καί τά έλληνικά συμφέροντα.- Σ’ ένα 
ώραίο του χρονογράφημα μέ τόν τίτλο Υπηρέτρια  (18-7-1915) ό Γ. Πελλερέν περιέ
γραφε παραστατικά τόν τρόπο τής μεταμόρφωσης τής παλιάς δούλας —ταπεινόφρον 
πλασματάκι, πού τά έκαμνεν δλα καί έτρωγε συχνά καί ξύλο άπό την κυράν καί τόν 
άφέντη της -σέ υπηρέτρια- φιγουρινάκι μέ ξέπλεκα μαλλιά πού έχει ράπτριαν ίδικήν 
του καί καμαρίνι μέ τουαλέτταν ιδιαιτέραν στό σπίτι σας καί: προσέξτε κυρία μου  
πώς μοϋ μιλείτε, άν σάς άρέσχι, ειδεμή φεύγω- μέ νοσταλγία άναπ:ολεΧ ό χρονογράφος 
τίς παλιές μέρες, δέν ήταν προοδευτικές οί Ιδέες του στό θέμα αύτό.- Τά μεταδοτικά 
νοσήματα -σύφιλη κλπ.- είχαν έξαπλωθεί έπικίνδυνα στήν πόλη, τά κρούσματα πολ- 
λαπλασιάστηκαν, έξαιτίας τών κρυφών σπιτιών πού πλήθαιναν, οί γιατροί έπρεπε 
νά πάρουν μέτρα, γιά νά περιορίσουν τόν κίνδυνο τής έξάπλωσης.- Στίς άρχαιρεσίες 
τοΰ τμήματος τοϋ Έρυθροϋ Σταυρού Ίωαννίνων έκλέχτηκαν: Γ. Σταυρίδης, πρόεδρος, 
Β. Ρέκκας, άντιπρόεδρος, Περ. Γεωργίτσης, γραμματέας, Μ. Δ. Λεβη, ταμίας καί μέλη 
οί: Σπ. Μέκιος, Εύάγ. Χατζής, ’Αλ. Νιτσίδης. Γιά τήν ένίσχυση τοΰ έργου τοΰ Ε.Σ. 
έκλέχιηκε καί 9μελής έπιτροπή κυριών καί δεσποινίδων. Κυρίες: ’Ελπινίκη Λυμπε- 
ροπούλου, ’Ολυμπίάς Μιχαηλίδου, Καλλιρρόη Άσπρογέρακα, Ίδα Μποχωράκη Χα- 
νέν, ’Ανέττα ’Αβραάμ Λεβη, Πηνελόπη Στούπη. Δεσποινίδες: ’Αμαλία Ξανθοπούλου, 
Βασιλική Λ. Γεωργίτση, ’Αντιγόνη Γ. Τζαβέλλα.- Ή  ζέστη εξακολουθούσε νά είναι 
άφόρητη, δέν έλειψαν δμως καί οί βροχές καί τά χαλάζια πού κατέστρεψαν τ’ άμπέλια.- 
Τό δεύτερο δεκαήμερο τοΰ Ιουλίου οί γωνιές τών δρόμων είχαν γεμίσει μέ φουφούδες, 
βγήκαν τ’ άραποσίτια, άγοράζονταν πολύ άπό τόν κόσμο.

¥ ¥  άναβολή τής σύγκλησης τής βουλής δημιούργησε άναταραχή καί πα
ρενέργειες σέ πολλές περιοχές τής χώρας. Στήν ύπαιθρο τών Γιαννί

νων καί σέ κοντινά πρός τά Γιάννινα χωριά, έμφανίστηκαν ένοπλοι, μιά 
όμάδα 8-15, πού καλούσαν τόν κόσμο νά μήν πληρώνει φόρους. Στό Μπι- 
σδούνι ζήτησαν άπό τόν εκμισθωτή τών φόρων νά φύγει κι άν ή ίδιο- 
κτήτρια τού χωριού, ή Πάσαινα, ήθελε φόρους, άς έρχόταν ή ίδια νά τούς 
συγκεντρώσει. Τά ϊδια είπαν καί στή Σαντοβίτσα, στή Βελτσίστα καί σ’ 
άλλα χωριά πού πήγαν. Ή  Ήπειρος θεωρούσε ύποπτες τίς κινήσεις τους, 
άποσκοπούσαν, έλεγε, νά δημιουργήσουν εικόνα διάλυσης τού κράτους 
καί νά ύποβοηθήσουν πραξικοπήματα. Ζητούσε γιαυτό τήν έπέμβαση τοΰ 
εισαγγελέα. Τήν άποψη τής έφημερίδας ήρθαν νά ένισχύσουν τά γράμματα 
πού άφηνε ή όμάδα τών ένοπλων στά χωριά, καταφέρονταν έναντίον τής 
κυβέρνησης Γούναρη. Είναι πολιτικές συμμορίες, τόνιζε ή Ήπειρος, πού 
σκοπεύουν νά δημιουργήσουν τήν έντύπωση ότι οί άρχές έχουν παραλύσει, 
έπειδή ή έξουσία δέ βρίσκεται στά χέρια τών βενιζελικών. Οί πληροφορίες 
έφερναν έπικεφαλής τών ένοπλων τόν πρώην άντάρτη Βάντζιο, σύλλογοι, 
δπως τό Κοϋγκι, άρχισαν νά διαμαρτύρονται γιά τήν περιφοράν ένόπλων 
άτάκτων στιφών στά χωριά καί ζητούσαν τή λήψη μέτρων, άνάλογες προ
τάσεις έκαναν καί οί βενιζελικές έφημερίδες, ύποκριτικά κατά τήν Ήπειρο.

νΕξω άπό τά έδάφη πού είχε καταλάβει ό στρατός στή Β. Ήπειρο, οί 
"Ελληνες καί τό χριστιανικό στοιχείο γενικότερα καταδιώκονταν άπό τίς 
δυνάμεις τοΰ Έσσάτ. Μέ ύπόδειξη τών ’Ιταλών, οί ’Αλβανοί διέταξαν τήν
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άπέλαση τών Ελλήνων τοΰ Βερατιοΰ, ένώ στό Φιέρι, χριστιανικό χωριό, 
οί έκεΐ βέηδες, μ’ έπικεφαλής τόν Καχραμάν Βρυώνη, πίεζαν τοΰς χριστια
νούς νά υπογράψουν αίτηση γιά προέλαση τοΰ ίταλικοΰ στρατοΰ ώς τήν 
κωμόπολή τους. Οί κάτοικοι άρνήθηκαν νά υπακούσουν κι άπειλοΰνταν 
μέ άντίποινα. Χρέος τής έλληνικής κυβέρνησης ήταν νά έπέμβει, σημείωνε 
ό έκει άνταποκριτής.

Οί κινήσεις στήν ύπαιθρο, κατά τήν Ήπειρο, άποσκοποΰσαν στήν άπο- 
σταθεροποίηση τοϋ κράτους, άποτελοϋσαν προέκταση μιάς κατάστασης πού 
έτεινε νά δημιουργηθεΐ μετά τίς εκλογές τής 31ης Μαΐου. Σέ άρθρο της ή 
έφημερίδα, μέ τίτλο: Τρομοκρατημένη η παράλυτος έδινε χαρακτηριστικές 
δψεις τής δημόσιας διοίκησης πού δικαιολογοΰσαν τόν τίτλο: Ποικίλοι, πο
λύτροποι, κακότροποι καί κακόβουλοι άσχημοσύναι, έπισημαίνονταν,

καθώς καί πολυειδεΐς πολιτικοί καί κοινωνι
κοί άπρέπειαι, πολύπους καί πολύχειρ έριν- 
νύς η πολιτική καί κοινωνική συκοφαντία, τό 
κράτος έξευτελίζεται καί σύρεται έλεεινόν 
καί δύσμοιρον, ύπάρχει λοιπόν κράτος τοϋ 
Βασιλέως Κωνσταντίνον, άναρωτιέται τελι
κά, ή τρομοκρατημένοι καί ύπερευαισθήτως 
δειλοί έξουσίαι; Ό  άρθρογράφος διαπίστω
νε μιά κατάσταση, άλλά δέν ερευνούσε τά 
αίτια τής δημιουργίας της. Ή ταν φυσικό, 
μετά τό άποτέλεσμα τών έκλογών τής 31ης 
Μαΐου, οί δημόσιες ύπηρεσίες, πού έπαν- 
δρώνονταν άπό κυβερνητικά στελέχη, ν’ ά- 
δρανούν γιά νά μή δίνουν λαβή στούς νικη
τές τών έκλογών νά παρεξηγοϋν ή νά έρμη- 
νεύουν τίς άποφάσεις μέ τά δικά τους κρι

τήρια. Δέν ήταν ύπερβολή τό ύποστηριζόμενο στό ίδιο άρθρο δτι ή θρα- 
σύτης ύπερέβη παν δριον. Ή  θρασύτης δμως τών νικητών είχε τή δικαι
ολογία της: νίκησαν καί δέ μπορούσαν νά κυβερνήσουν, μέ διάφορα προ
σχήματα άναβαλλόταν ή σύγκληση τής βουλής.

Κι ένώ αύτή ή χαλάρωση κι άδράνεια τής διοίκησης δημιουργούσε 
πολλά προβλήματα καί δικαιολογημένα παράπονα, έπεσε σάν κεραυνός 
ή είδηση γιά διακοίνωση τής Entente πρός τή Βουλγαρία, σύμφωνα μέ 
τήν όποία γίνονταν παραχωρήσεις σέ βάρος τής 'Ελλάδας καί τής Σερβίας, 
γιά έξοδό της στόν πόλεμο στό πλευρό τής Τριπλής Συνεννόησης. Συγκε
κριμένα άπό τήν Ελλάδα παραχωροϋνταν στή Βουλγαρία ή Καβάλα μέ 
τήν ένδοχώρα της, έναντι άνταλλαγμάτων πού θά μάς έδιναν στή Μικρά 
Άσία. Οί παραχωρήσεις ξεσήκωσαν τήν όργή καί τήν άγανάκτηση τοΰ 
έλληνικοϋ λαοϋ, κυρίως τών όπαδών τής βασιλικής παράταξης καί παντού 
όργανώθηκαν συλλαλητήρια διαμαρτυρίας. Στά Γιάννινα τό συλλαλητήριο

m m

Γ. Τζαβέλλας, δικηγόρος, 
άπό τά Δολιανά.
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Εγινε στίς 27 ’Ιουλίου καί σ’ αύτό μίλησε ό δικηγόρος Γ. Τζαβέλλας. Ή  
διαμαρτυρία τών Γιαννιωτών διατυπώθηκε καί έγγράφως μέ τό ψήφισμα 
πού έκδόθηκε.

Τήν Ιδια έποχή, τελευταίο δεκαήμερο τοϋ ’Ιουλίου, κοινωνικό σκάνδαλο ξέσπασε 
στά Γιάννινα. Πέτρα τοΰ σκανδάλου κάποια υπηρέτρια Έλενίτσα, γιά τήν 
άποπλάνηση τής όποίας κατηγοροΰνταν πολλοί Γιαννιώτες, είχε δουλέψει στά σπίτια 
τους. Κάποιος άπ' αυτούς, οικογενειάρχης μάλιστα, είχε συλληφθεΐ καί οί έφημερίδες 
έβρισκαν τροφή γιά συγγραφή μυθιστορημάτων. Ή  Ή πειρος  συνιστοΰσε προσοχή 
στά θέματα ήθικής καί κοινωνικών σκανδάλων, στά όποϊα περιπλέκονταν υπολήψεις 
άϊόμων, πού μπορεί νά ήταν άθώα.- Τόν ’Ιούλιο ή Ή πειρος  έκδιδόταν δυό φορές 
τήν έβδομάδα, γιά λόγους τεχνικούς, δπως σημείωνε. Στήν πραγματικότητα μετακι- 
νοΰσε τίς τυπογραφικές της έγκαταστάσεις σέ άλλο οίκημα, άφοϋ ό νοικοκύρης τοϋ 
σπιτιού πού στεγαζόταν ζήτησε τήν άπελευθέρωσή του. Συμπλήρωνε έξη χρόνια ζωής 
κι άπό τήν 1η Αύγούστου έμπαινε στό 7° έτος. Ό  συντάκτης της ’Αχ. Γεωργιάδης 
άποχώρησε άπό τήν έφημερίδα, γιά νά έκδώσει, δπως είχε κάνει καί ό Ν. Λάππας, 
νέα έφημερίδα. Πράγματι, σέ λίγο καιρό, έγινε διευθυντής στή νέα έφημερίδα Ταχυ
δρόμος, πού έζησε δυό χρόνια (1915-1916). Ό  Χατζής έγραφε γιαυτή τήν άποχώρηση: 
Ή  «Ή πειρος» καταντά ή πολυγόνιμος Άστάρτη, ή τίκτουσα καθ’ έκαστον έννεάμηνον 
καί μ ίαν έφημερίδα άπό τούς συντάκτας τούς έργαζομένους είς τά γραφεία της.

Ή  έπισκευή τής όδοϋ Ζωσιμάδων έδωσε άφορμή νά γραφούν σχόλια γιά τό μανδρί 
έκεϊνο πού ηταν θαμμένες οί εφτά παρθένες (Έφτάμπουλες), τό όποιον άσχημαίνει 
φοβερά καί τόν δρόμον καί τήν Ζωσιμαίαν σχολήν. Στίγμα  τού 15ου αιώνα τό χα
ρακτήριζε ή έφημερίδα καί ζητοϋσε άπό τό δήμο τήν έξάλειψή του. Ά π ό  τή δημαρχία 
διέρρευσε ή πληροφορία δτι θά κατεδαφιζόταν.- Οί τιμές τών ειδών στήν άγορά είχαν 
άνεβεΐ σέ υψηλά έπίπεδα. Έ να πορτοκάλι κόστιζε 40 λεπτά κι ήταν δυσεύρετο. Ά πό  
τήν άγορά είχαν έπίσης έξαφανιστεϊ καί τά 5δραχμα, άγνωστο γιά ποιό λόγο.- Στό 
σπίτι μιας μαμής, ΰστερα άπό καταγγελίες, βρέθηκε κρυμένη κάποια Βασιλική άπό 
τά Λακκοχώρια, είχε πάει έκεΐ γιά νά κάνει έκτρωση. Ό  άστυΐατρος Α. Χρηστίδης 
κι ό άνακριτικός ύπάλληλος πού τόν συνόδευε κατάσχεσαν τά έργαλεΐα μέ τά όποια 
θά γινόταν ή έκτρωση.
Ό  μητροπολίτης Γερβάσιος παραθέριζε στή Δουρούτη. Έκεΐ, ύστερα 

άπό ένα χρόνο σχεδόν, άρχές ’Ιουνίου 1916, άφησε τήν τελευταία του 
πνοή. Κατά διαστήματα καλούσε κοντά του, γιά γεϋμα εργασίας, όπως 
λέγεται σήμερα, τούς εφόρους τών Ελεών ή κι άλλους φίλους, γιά νά 
συζητήσουν τά προβλήματα τής Μητρόπολης κι άλλα γενικότερα θέματα. 
Στίς άρχές Αύγούστου, Κυριακή ήταν, κάλεσε καί τόν Πέτρο. Ή ταν σί
γουρος πώς ήξερε πολλά γιά τήν πολιτική κατάσταση. Ό  Γερβάσιος τόν 
δέχτηκε, δπως πάντα, πατρικά, ζεστά, δμως ή θέρμη τής καρδιάς του ήταν 
πιό άδύνατη αύτή τή φορά, ή άρρώστεια τόν είχε άδυνατίσει πολύ, ό σω
ματώδης καί εύτραφής Γερβάσιος άνήκε στό παρελθόν. Δέν είχε καλέσει 
κανένα άλλον εκείνη τή μέρα, μόνο τόν Πέτρο, ήθελε όσα θά έλεγαν νά 
μείνουν άνάμεσά τους. Ή  κουβέντα άρχισε μέ τήν κατάσταση τής ύγείας 
τού δεσπότη, ό Γερβάσιος ήταν άπογοητευμένος, δέ βλέπω καλλιτέρευση 
Πέτρο, οί γιατροί μου δίνουν έλπίδες, ψεύτικες ελπίδες, γιά τόν έαυτό 
μου είμαι ό καλλίτερος γιατρός, νοιώθω πώς κάθε μέρα χάνω δυνάμεις,
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καταρρέω, σύντομα θ’ άπαλλαγεϊτε άπό μένα, μαθαίνω πώς ό Σπυρίδων 
άπό τήν Κόνιτσα έτοιμάζεται κι δλας, είναι περισσότερο αύταρχικός καί 
πεισματάρης άπό μένα, Ισως τότε μέ νοσταλγήσετε... — Μέ πίκρανες, 
δέσποτα, άπάντησε ό Πέτρος, δπως όλους τούς φίλους καί τούς Γιαννώτες 
πούναι στό πλευρό σου, κι είναι πολλοί άς μή τό δείχνουν. Ν ’ άπαλλα- 
γούμε άπό σένα; δέν έπρεπε νά πεις αύτό τό λόγο. Ίσα-ισα, παρακαλούμε 
τό θεό νά σέ κάνει καλά, ν’ άρχιερατεύεις στά Γιάννινα, γιά πολλά χρόνια. 
—Νάσαι καλά, παιδί μου, μήν μετράς δμως τούς άνθρώπους καί τή στάση 
τους άπέναντι μου μέ τά δικά σου κριτήρια. Είναι πολλοί πού εύχονται 
νά τελειώσω μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο, οί φίλοι τοϋ Σπυρίδωνα 
άρχισαν κι δλας νά προετοιμάζονται, είναι καί μερικοί άπό τούς δικούς 
μας πού τούς βοηθούν, θέλουν νά έγγράψουν προσημειώσεις εύνοιας γιά 
τό μέλλον. Ά ς  τ ’ άφήσουμε δμως αύτά στήν κρίση τοϋ θεού. Πές μου, 
τώρα, τί μαθαίνεις γιά τά πολιτικά μας πράγματα, τί λέει ό Χατζής; 
—Είναι άκόμα πικραμένος άπό τίς έκλογές, πίστευε πώς τουλάχιστο ό 
Δούμας θά έβγαινε βουλευτής, είναι καλός πατριώτης, άγωνιστής, ηθικός, 
τίμιος. Βγήκε ό Καζαντζής πού τόσο πολέμησε τήν «"Ηπειρο», αύτό δέν 
μπορεί νά τό έξηγήσει. Γιά τούς άλλους δέν γινόταν λόγος, μέσα στή 
βενιζελική πλημμύρα δλοι θά έπέπλεαν, πιστεύω δμως πώς λίγοι θά τι
μήσουν τό άξίωμά τους, άν προκάνουν... — Τί σημαίνει τό «άν προκάνουν» 
Πέτρο; Δέ θά λειτουργήσει ή βουλή; Μαθαίνω πώς αυτές τίς μέρες 
άνοίγει... —Σίγουρα θ’ άνοίξει, τό πρόβλημα είναι ώς πότε. Τόν Χατζή  
τόν είδα πριν λίγες μέρες, είναι φοβερά άπογοητευμένος γιά δλα. Πρώτα 
μέ τή στάση τών βενιζελικών, πού θέλοντας νά ξαναπάρουν τήν έξουσία 
άμέσως άγωνίζονται μέ κάθε μέσο, ώς κι «άντάρτες» έβγαλαν στά χωριά, 
διαλύουν τό κράτος■ ή παράταξη άπό τό άλλο μέρος, πού υποστηρίζει τή 
σημερινή κυβέρνηση, έχει μεγάλες άδυναμίες, δέν ύπάρχει όμοιογένεια, δέ 
μπορούν νά τά βγάλουν πέρα, ύστερα μάλιστα άπό τήν έκλογική ήττα 
τους, τό χειρότερο είναι πώς, στίς κρίσιμες στιγμές, δέν έχουν δική τους 
πολιτική, κάνουν δ,τι θέλει ό άρρωστος βασιλιάς, ή γνώμη του άλλάζει 
κάθε τόσο, κι δπως έμπιστευτικά μού είπε ό Χατζής οί άποφάσεις του 
ύπαγορεύονται άπό ξένα κέντρα, καταλαβαίνετε τί έννοώ... — Τόν κου
νιάδο του, τόν Κάιζερ, τώρα έρμηνεύω τίς σκέψεις σου γιά τή διάρκεια 
τής ζωής τής βουλής, έχεις δίκιο θά τά σπάσουν πάλι, μπορεί καί νά τόν 
διώξει τό Βενιζέλο ό Κωνσταντίνος γιά δεύτερη φορά, ό θεός άς βάλει 
τό χέρι του... —’Αλήθεια, μόνο ό θεός μπορεί νά μάς σώσει, δεσπότη 
μου. Οί Βούλγαροι είναι έτοιμοι νά χτυπήσουν, κάποια άφορμή θά βροϋν, 
σίγουρα στό πλευρό τών Γερμανών, οί άλλοι προσπαθούν νά τούς δελε
άσουν δίνοντας γιά άντάλλαγμα δικά μας έδάφη, αύτοϋ καταντήσαμε νά 
παζαρεύονται κομμάτια τής Ελλάδας, σά νάναι άδεια άπό άνθρώπους- 
πέρυσι ή Β. Ήπειρος, σήμερα ή Καβάλα, καί κανένας δέν ξέρει πού θά 
σταματήσουμε... θά  ξαναδώ τόν Χατζή αύτές τίς μέρες, τά γεγονότα δέν
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περιμένουν, θά σέ ένημερώσω καί πάλι δέσποτα. — Έ χε την ευλογία μου 
Πέτρο, είσαι ό μόνος πού μπορώ ν ’ άνοίγω τήν καρδιά μου καί νά κου
βεντιάζω μέ άνεση. Νά ξανάρθεις... Μίλησαν γιά πολλά άκόμα, τής πόλης 
καί τής Μητρόπολης, δλα τά έπηρέαζε ή άστάθεια τής πολιτικής κατά
στασης· ό Πέτρος έφυγε τό άπόγευμα άπό τή Δουρούτη, τό άμάξι τόν πε- 
ρίμενε έξω άπό τό μοναστήρι, μ’ αυτό είχε έρθει καί τό πρωί.

Τ¥ άπόφαση ποΰ πήρε ό Πέτρος, υστέρα άπό τή συμβουλή τοΰ φίλου 
του ’Αβραάμ, νά έπεκτείνει δηλαδή τίς έπιχειρήσεις του, άναβλήθηκε. 

Είχε βρει στήν Καλοΰτσιανη ένα κατάλληλο οίκημα γιά μαγαζί, άλλά δέν 
προχώρησε στήν άγορά του, ή οικονομική κρίση τόν φόβιζε. Ά ς  τελειώσει 
ό πόλεμος, συλλογίστηκε, ύστερα βλέπουμε, άς ξεκαθαρίσουν πρώτα καί 
τά δικά μας πράγματα. Τά ελληνικά πράγματα, άντί νά ξεκαθαρίσουν, 
μπερδεύονταν κάθε μέρα καί περισσότερο. Ό  βασιλιάς πίστευε, σίγουρα, 
ώς έλέω θεού μονάρχης, πώς αύτός έπρεπε ν’ άσκεϊ τήν εξωτερική πο
λιτική τής Ελλάδας, τήν όποία δφειλε ν’ άκολουθεϊ ό Βενιζέλος. Ό  τε
λευταίος, σέ καμιά περίπτωση δέ δεχόταν φαλκίδευση τών δικαιωμάτων 
του ώς πρωθυπουργού. Έπειτα ήταν καί ή άρρώστεια τοΰ Κωνσταντίνου 
πού δυσχέραινε τήν κατάσταση. Δέν είχε ταλαιπωρήσει μόνο τό σώμα του 
γιά μήνες όλόκληρους -ή πληγή άπό τήν έγχείρηση πού έγινε γιά τήν πλευ
ρίτιδα δέν έλεγε νά κλείσει- μείωσε σέ μεγάλο βαθμό καί τίς διανοητικές 
του ικανότητες, θόλωσε τήν κρίση, λύγισε τή θέλησή του καί τόν όδήγησε 
σέ κατάσταση πού τόν εμπόδιζε νά παίρνει τίς σωστές άποφάσεις σέ κρί
σιμες γιά τό έθνος στιγμές. Ίσως, καί χωρίς τήν άρρώστεια, θά τοΰ ήταν 
δύσκολο νά έρθει σέ σύγκρουση μέ τόν Κάιζερ, ήταν καί ή γυναίκα του 
ή Σοφία, πού τόν έπηρέαζε άποφασιστικά στήν άσκηση τής πολιτικής, 
όπωσδήποτε δμως ό Διχασμός δέ θά είχε τίς διαστάσεις πού πήρε, οΰτε 
ό έξευτελισμός τής Ελλάδας, γιά τήν άνερμάτιστη πολιτική της, θά έφτανε 
στό σημείο πού ξέρουμε.

Ό  Αύγουστος είχε μπέί, μέ τίς νηστείες τοϋ Δεκαπενθήμερου καί τίς συνεχιζόμενες 
ζέστες· όσοι Γιαννιώτες είχαν τόν τρόπο, έφευγαν γιά τΙς εξοχές, περισσότερο γιά 
τά όρεινά χωριά τους, παρά γιά τή θάλασσα, έξάλλου ή Πρέβεζα, ή Πάργα καί οί 
παραλίες τής Θεσπρωτίας, ήταν τότε πολύ μακρυά· δσοι δέ μποροΰσαν ν’ άφήσουν 
τίς δουλειές τους κατέφευγαν στή δροσιά τοϋ Κουραμπδ, τοΰ Βελισσαρίον, τοΰ Μώ- 
λου, τοΰ Νησιού, τών 'Αμπελοκήπων, τής Ντραμπάτοβας. Χιλιάδες κόσμος κατέκλυζε 
τά βραδυνά τΙς εκκλησίες, γιά νά παρακολουθήσει τά γλυκύτατα τροπάρια τών ϋμνων 
πρός τήν Παρθένο, τήν Ύψηλοτέραν τών Ουρανών, οί πιστοί τά ήξεραν άπ’ έξω καί 
τά έψαλλαν όμαδικά· στό Άρχιμανδρειό, τήν έκκλησία τοϋ Πέτρου, τήν άφιερωμένη 
στήν Κοίμηση τής Θεοτόκου, πήγαινε ό περισσότερος κόσμος. Ό  Πέτρος ζοΰσε έντονα 
τή θρησκευτική ζωή τών ήμερων καί μαζί μέ τοΰς -ψαλμοΰς άνακατεύονταν καί οι 
εύχές του νά προστατεύει ή Παναγία τήν πολύπαθη πατρίδα, καλλίτερη μεσίτρια άπό 
τήν Άρχιμανδριώτισσα, δέ θάβρισκαν ot Γιαννιώτες.
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Τήν παραμονή τής Μεταμόρφωσης ό Πέτρος αποφάσισε νά δει τόν 
Αβραάμ. Είχε πολύ καιρό νά συναντηθεί μέ τόν έβραϊο φίλο του, ένοιωθε 
έπιτακτική τήν άνάγκη ν’ άκούσει τήν κρίση καί τίς συμβουλές του, σπάνια 
λάθευε στίς έκτιμήσεις του. Εκτός άπό τήν τετράγωνη κρίση του, διέθετε 
καί τήν πείρα τών όμοφύλων του, πού ήταν έπικεφαλής τών έβραϊκών 
κοινοτήτων τής Εύρώπης, τρανταχτά όνόματα, μέ άπεριόριστες οικονο
μικές δυνατότητες καί υψηλές διασυνδέσεις, τούς έπισκέπτονταν ό ’Αβρα
άμ δταν ταξίδευε, άκόμα καί τώρα πού υπήρχαν δυσκολίες, έξαιτίας τού 
πολέμου, έβρισκε τρόπους νά ένημερώνεται. Τόν είχε ειδοποιήσει άπό μέ
ρες κι ό ’Αβραάμ τού μήνυσε πώς θά τόν δεχόταν σπίτι του στίς 5 τού 
μήνα. Οί δυό φίλοι άνοιξαν τήν καρδιά τους κι άφησαν μέ πολλούς τρό
πους νά εκδηλωθούν τά αίσθήματά τους. Πήραν γλυκό καί καφέ πού τά 
έφερε ή ύπηρέτρια κι άρχισαν τήν κουβέντα γιά τά θέματα πού έκαιγαν 
δλο τόν κόσμο. —!Αβραάμ, ξεκίνησε ό Πέτρος δέ θ’ άρχίσω μέ κολακείες. 
Ξέρω τί κριτήριο διαθέτεις, τό παρελθόν έδειξε τήν ποιότητά του, δσα 
είπες επαληθεύτηκαν, ήρθα πάλι σέ σένα νά φωτιστώ, τάχω χαμένα, οί 
περισσότεροι τάχουν χαμένα, δέ μιλώ γιά τούς φανατικούς τών δυό πα
ρατάξεων, αύτοί λύνουν τά προβλήματα μέ τό δικό τους, τόν πάντοτε λα
θεμένο τρόπο, μιλώ γιά τούς σώφρονες Γιαννιώτες, πού τά γεγονότα έχουν 
θολώσει τό μυαλό τους καί δέ ξέρουν τί τούς γίνεται■ ό κόσμος έχει χω
ριστεί σέ βενιζελικούς κι άντιβενιζελικούς, πέραν άπό τίς γενικεύσεις, 
πού φέρνουν τή διαίρεση, κανένας σχεδόν δέν ξέρει τί κρύβεται άπό πίσω, 
οί άντιθέσεις βέβαια είναι φανερές, ποιές δμως είναι οί πραγματικές δια
στάσεις τους; ’Αβραάμ, κάτι περισσότερο ξέρεις άπ’ δλους μας, θέλω νά 
μού τό πεις... Τό πρόσωπο τού έβραίου έδειξε ικανοποίηση. Έρχονταν 
σ’ αύτόν πολλοί, γιά νά πάρουν τή γνώμη του, δέν ήταν τυχαίοι δσοι τόν 
έπισκέπτονταν, γνωστά όνόματα τής διοίκησης καί τής κοινωνίας περ
νούσαν άπό τό σπίτι του, κατά βάθος ό ’Αβραάμ, άν καί είχε άποκοπεΐ 
άπό τήν έβραϊκή κοινότητα, γιαυτή τήν άνεξάρτητη στάση του, είχε πάψει 
νά κινείται στά στενά περιθώρια τών σκοπιμοτήτων τών όμοεθνών του, 
κατά βάθος, λοιπόν, ένοιωθε πώς ή τιμή τής άναγνώρισης τής όρθής κρί
σης άπό τούς "Ελληνες άντανακλούσε στή φυλή του, ήταν εύχαριστημένος. 
Στό πρόσωπο τού Πέτρου έβλεπε δλους τούς χριστιανούς Γιαννιώτες, πού 
μέ τίμια μέσα διεκδικούσαν τή διάκριση στόν άγώνα τής ζωής, σέ τομείς 
δράσης κατ’ έξοχήν άγαπητούς στούς όμοφύλους του, γιαυτό καί τοΰ είχε 
ιδιαίτερη έκτίμηση, πέραν άπό τή φιλία πού τούς συνέδεε. —Πέτρο, άπάν
τησε, θάμαι, δπως πάντα, ειλικρινής μαζί σου. Βουλιάζουμε, ή Ελλάδα 
κατρακυλάει έξαιτίας τών λαθών πού διαπράττουν οί πολιτικοί μας. 
Φταίνε καί οί δύο, κι ό βασιλιάς κι ό Βενιζέλος. Ό  πρώτος, γιατί κάτω 
άπό τήν έπίφαση τής ούδετερότητας παίζει τό γερμανικό παιγνίδι, πράξη 
καθαρό προδοτική άν άναλογιστεΐς πώς οί Γερμανοί, σύμμαχοι τών Τούρ
κων καί τών Βουλγάρων, θά κομματιάσουν τήν Ελλάδα γιά νά ίκανο-
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ποιήσουν τοΰς φίλους τους. Τό μόνο έλαφρυντικό τοϋ βασιλιά είναι τό 
δτι ή διανοητική του κατάσταση έχει έξασθενήσει σέ μεγάλο βαθμό, γιαυτό 
καί οί άποφάσεις του δέν έχουν σταθερό προσανατολισμό, τή μιά λέει 
αύτά, τήν άλλη άλλα, ίσως μέ τήν άφέλεια τών συλλογισμών του νά π ι
στεύει πώς άκολουθεϊ τό σωστό δρόμο, αύτός είναι κι ό μεγάλος κίνδυνος. 
Ό  Βενιζέλος, ξεκινώντας άπό άλλη άφετηρία, κάνει άδέξιους χειρισμούς 
καί σφάλματα, θέλοντας σώνει καί καλά νά όδηγήσει τήν Ελλάδα στό 
πλευρό τής Entente, δέν υπολογίζει τίποτα. Είναι άπόλυτα σίγουρος πώς 
οί φίλοι του θά νικήσουν κι αύτή τή βεβαιότητα, πού γιά τό Βενιζέλο, 
σημαίνει καί μεγέθυνση τής Ελλάδας, χωρίς δμως στήριξη σέ σαφείς προ
τάσεις, τή βάζει πάνω άπ' δλα, άδιαφορώντας γιά τούς έξευτελισμούς τής 
Ελλάδας άπό τούς φίλους του, τήν κατοχή έδαφών, τόν άποκλεισμό τής 
χώρας- φοβάμαι Πέτρο πώς θά πεινάσει ό κόσμος, θά χαθούν πολλοί. Τό 
μεγάλο, δμως, έπιχείρημα τοϋ Βενιζέλου είναι ή πίστη του στή Μεγάλη 
'Ιδέα, ή μεγέθυνση τής Ελλάδας, στήν έπέκτασή της σ ’ έστίες προγονικές, 
Κωνσταντινούπολη, Ιωνία, πίσω άπ’ αύτά καλύπτει καί τή δίψα έξουσίας 
πού τόν τυραννάει, άπό τήν Κρήτη άκόμα, δταν επαναστατούσε. Τό χάος 
άνάμεσα στούς δυό ηγέτες είναι τεράστιο, τούς χωρίζει άβυσσος. Κανένας 
δέν καταβάλλει προσπάθεια νά τή γεφυρώσει- στά «φρύδια» τών δυό 
πλευρών είναι συγκεντρωμένοι οί όπαδοί τους καί πετοϋνε πέτρες ή μιά 
πλευρά στήν άλλη υβρίζοντας. Βαδίζουμε πρός τήν κορύφωση τοϋ Διχα- 
σμοϋ μέ ρυθμούς νομοτελειακούς, τίποτε δέ μπορεί ν ’ άναστρέψει τή ροή 
τών γεγονότων, ή κάθαρση θάρθει άργότερα, θάναι συμφορά γιά τήν πα
τρίδα. Αύτές είναι οί βασικές διαπιστώσεις, Πέτρο, τ ’ άλλα είναι λεπτο
μέρειες. Ή  βουλή θ’ άνοίξει αύριο, θά σχηματίσει καί πάλι κυβέρνηση ό 
Βενιζέλος, πώς δμως νά κυβερνήσει, άφοϋ ό Κωνσταντίνος θά τοϋ 
άμφισβητεί κάθε μέρα τήν όρθότητα τής πολιτικής του; θά  υποχρεωθεί 
νά φύγει πάλι ή αν δέν τό κάνει θά τόν άναγκάσει ό βασιλιάς νά παραι
τηθεί. Αύτοϋ όδηγοϋν τά πράγματα γιά ένα λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο, 
μακριά άπό κομματικές δεσμεύσεις καί προκαταλήψεις. Δέν χρειάζεται 
νά σοϋ πώ άλλα, έξυπνος είσαι, καταλαβαίνεις... —Καί γιά τά Γιάννινα 
καί τήν Ήπειρο, ποιος είναι ό λόγος σου ’Αβραάμ; ρώτησε ό Πέτρος. 
—Καί δώ συμφορές μάς περιμένουν. Λένε πώς οί Γερμανοί, γιά νά 
ένισχύσουν τήν πολιτική τοϋ Κωνσταντίνου, τοϋ ύποσχέθηκαν όχι μόνο 
τή Β. Ήπειρο, άλλά καί μεγάλο μέρος τής Αλβανίας, χωρίς βέβαια νά 
τοϋ άποκαλύψουν τί σκέπτονται γιά τή Μακεδονία, πού τήν τάζουν στούς 
Βουλγάρους. 'Ας υποθέσουμε, δμως, πώς δέν κινδυνεύει ή Μακεδονία, 
τή Β. Ή πειρο καί τά δσα άλλα μάς δίνουν πώς τά έξασφαλίζουν; Ή  
’Ιταλία πού μάς εμπόδισε νά ένσωματώσουμε τή Β. Ήπειρο, όντας στό 
πλευρό τών Κεντρικών αύτοκρατοριών, θά μάς έμποδίσει τώρα περισσό
τερο μέ τήν άλλαγή στρατοπέδου, κατέλαβε κιόλας στρατηγικά σημεία τής 
’Αλβανίας. Φοβάμαι πώς δχι μόνο τή Β. Ήπειρο θά πάρουν, άλλά θά
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τούς δοϋμε μιά μέρα καί μέσα στά Γιάννινα. Οί πολιτικοί πού κυβερνούν 
τήν ’Ιταλία είναι άδίστακτοι, λυπούμαι πού άνάμεσά τους είναι κι ένας 
έβραΐος, ό Σονίνο. Δέ θά ξεμπλέξουμε εύκολα μέ τή χώρα αύτή, ή άπληστία 
της δέν έχει δρια... —’Αβραάμ, έχω συγκλονιστεί μ ’ αύτά πού άκουσα, 
ποτέ δέν πίστευα πώς ή κατάσταση είναι τόσο κρίσιμη. Γκρεμίστηκαν πε
ποιθήσεις έδραιωμένες άπό καιρό μέσα μου, καί τοϋ βασιλιά καί τοϋ Βε
νιζέλου μίκραιναν τ ’ άναστήματα, γίγαντες ήταν γιά όλους τούς Έλληνες, 
δταν ένωμένοι πάλευαν γιά τό καλό τής Ελλάδας, τί νά πούμε τώρα πού 
κορυφώνεται ό Διχασμός, άλλοι άνθρωποι γίναμε, ξεχάσαμε τήν πατρίδα, 
μόνο πώς θά ικανοποιήσουμε τό φανατισμό μας σκεφτόμαστε. Φταίνε κι 
οί δυό, περισσότερο ό Κωνσταντίνος, είναι βασιλιάς δέν είναι άρχηγός 
πολιτικού κόμματος γιά νά συμπεριφέρεται έτσι στόν πρωθυπουργό, 
έπρεπε νά τόν άφήσει νά έφαρμόσει τήν πολιτική του, έτσι γίνεται, δπως 
διαβάζω, στή Γαλλία, τήν ’Αγγλία καί σ’ δλα τά κράτη πού διοικοϋνται 
μέ βάση τό σύνταγμα, τό δικό μας σύνταγμα δέ νομίζω πώς επιτρέπει τέ
τοιες πολιτικές παρεμβάσεις. Ποιοι είναι έκεΐνοι πού έκαναν τό βασιλιά 
νά πιστεύει πώς είναι «έλέω Θεού μονάρχης;». Δέν καταλαβαίνει πώς τέ
τοιες έποχές έχουν περάσει πιά;.. —Δέν καταλαβαίνει, Πέτρο, γιατί τόν 
έμποδίζει ή άρρώστειά του. Ή  αύλή, πού έχει τά δικά της συμφέροντα, 
τόν πείθει πώς μόνο ή πολιτική του είναι ή σωστή γιά τήν Ελλάδα. °Οσο 
ή ύγεία τού βασιλιά είναι έπισφαλής μήν περιμένεις άλλαγή νοοτροπίας. 
Θά πιστεύει πώς ή Γερμανία θά βγει νικήτρια καί θά μείνει προοδεμένος 
στό άρμα της... —Κι ό κυρ Γιώργης, ό δικός μας, ό Χατζής, δέν τά βλέπει 
δλα αύτά, κρίση δέν τοϋ λείπει, γιατί ύποστηρίζει τίς βασιλικές πρωτο
βουλίες;.. — Ό  Χατζής, μουρμούρισε ό ’Αβραάμ, είναι καί δικός μου φίλος, 
λυπούμαι πού τόν βλέπω νά στηρίζει μιά πολιτική πού δέν τήν πιστεύει. 
Ναί, έτσι είναι, μήν άπορεϊς. Τόν Βενιζέλο τόν θαυμάζει, άναγνωρίζει τίς 
ικανότητές του, δέν τοϋ συγχωρεΐ δμως δυό πράγματα: τόν βρώμικο άγώνα 
πού κάνουν οί έφημερίδες του έναντίον ένός άρρωστου βασιλιά, καί τή 
σιωπή του γιά τόν έξευτελισμό τής Ελλάδας έκ μέρους τής Entente. Δέ 
μπορεί νά λησμονήσει άκόμα τή λυσσαλέα επίθεση τών βενιζελικών 
έντύπων έναντίον του, καί κυρίως τών ντόπιων, γιά χρηματισμό του άπό 
τή γερμανική πρεσβεία. Έγώ δέν πιστεύω πώς ό Χατζής πήρε χρήματα 
άπό τούς Γερμανούς κι άς δέχεται τόσες έπιθέσεις καί μάλιστα άπό 
άνθρώπους πού στό παρελθόν ήταν στενοί συνεργάτες του. Νά ξέρεις, 
Πέτρο, πώς ό Χατζής πάνω άπό κόμματα καί ιδεολογίες, τό μόνο ποϋ 
λογαριάζει κι είναι έτοιμος καί πάλι ν ’ άγωνιστεϊ καί νά πεθάνει, είναι 
ή Ήπειρος, ή ένιαία καί μεγάλη Ήπειρος, ή βόρεια καί ή νότια, μαζί, 
άξεχώριστες, έδωσε μεγάλους άγώνες γιά τήν Ήπειρο μπορεί νά δώσει 
καί τή ζωή του. Στό μεταξύ θά έξακολουθεϊ νά λατρεύει τό βασιλιά, νά 
υποστηρίζει τήν πολιτική του, νά μάχεται τό Βενιζέλο, προπαντός τό πε
ριβάλλον του, έχει άμφιβολίες γιά τούς φίλους του, τοϋ είναι δμως δύ
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σκολο νά τούς έγκαταλείψει αύτή τήν κρίσιμη στιγμή... Δέν ήθελε ν’ 
άκούσει άλλα ό Πέτρος, είχε κατατοπιστεί σ’ δλα, ήξερε πού βαδίζει ό 
τόπος, είχε έμπιστοσύνη στήν κρίση τοΰ ’Αβραάμ, κι άς τού είχε γκρεμίσει 
πολλά πού ώς τώρα πίστευε. Σηκώθηκε, τόν χαιρέτησε, τόν εύχαρίστησε, 
πάλι θά σέ χρειαστώ  τού είπε φεύγοντας, θά σέ περιμένω Πέτρο, άπάντησε 
ό ’Αβραάμ, καί άκου, μήν άνοίγεις τώρα τό μαγαζί στήν Καλούτσιανη, 
δέν είναι κατάλληλη έποχή, δταν θάρθει ή ώρα θάχεις τή βοήθειά μου. 
—Καί γώ τής ίδιας γνώμης είμαι, είπε ό Πέτρος, άνοιξε τήν πόρτα καί 
κατέβηκε τά σκαλοπάτια τ’ άρχοντικοΰ τοΰ ’Αβραάμ.

J J  βουλή άρχισε τίς έργασίες της στίς 4 Αύγούστου, χωρίς νά έπιτρέψει 
τήν είσοδο τών Βορειοηπειρωτών έκπροσώπων. Πρόεδρός της έκλέ- 

χτηκε ό Κ. Ζαβιτσάνος, αύτός πού έμπόδιζε τήν ίδρυση τοΰ έφετείου στά 
Γιάννινα καί ύποσχόταν στούς ψηφοφόρους του νά μετακινήσει τήν έδρα 
τοΰ Ε ' Σώματος Στρατού στό νησί. Στίς 10/23 Αύγούστου όρκίστηκε ή νέα 
κυβέρνηση Βενιζέλου, μέ υπουργό στρατιωτικών τόν Π. Δαγκλή. Ή  όλιγό- 
μηνη διάρκεια τής ζωής τής κυβέρνησης δέν έπέτρεψε στό στρατηγό νά προ
χωρήσει σ’ έπίλυση θεμάτων όργάνωσης καί διοίκησης τών στρατιωτικών 
δυνάμεων τής χώρας, γιά τά όποια είχε ένημερωθεΐ άπό τίς ύπηρεσίες. 
’Εξάλλου, ή έπίδραση πού άσκοΰσε ό Κωνσταντίνος στό στράτευμα, τοΰ 
όποιου ίίταν άρχηγός, δέν τοΰ άφηνε μεγάλα περιθώρια έπεμβάσεων.

Στά Γιάννινα ή Σημαία ύποστήριζε τή νέα κυβέρνηση, ένώ ή Ή πειρος 
τήν άντιπολιτευόταν, χωρίς μεγάλο φανατισμό. Μέ τήν πάροδο τοΰ χρό
νου, ή προσκόληση τοΰ Χατζή στίς βασιλικές θέσεις γινόταν πιό στενή, 
άν καί τά γεγονότα έδειχναν πώς ή πολιτική αύτή ίίταν λαθεμένη. Άλλος 
λόγος τής χωρίς δρια άφοσίωσης τοΰ Χατζή στό θρόνο ήταν τό γεγονός 
τής βάναυσης συμπεριφοράς τών Άγγλογάλλων άπέναντι στόν έλληνικό 
λαό, έθιγε τήν περηφάνεια του καί τόν καταδίκαζε σέ πείνα, έπειδή βρι
σκόταν στό πλευρό τοΰ άρρωστου βασιλιά του.

Ή  κυβέρνηση Βενιζέλου έμεινε στήν έξουσία ώς τίς 22 Σεπτεμβρίου. 
Πρόκανε νά παραιτηθεί, πριν τήν άποπέμψει ό Κωνσταντίνος, φαίνεται 
πώς τό είχε ύποσχεθεΐ στούς Αύστριακούς καί τούς Γερμανούς. Ή  αιτία 
ήταν ή διάσταση γνωμών ώς πρός τή βοήθεια πού έπρεπε ή όχι νά δοθεί 
στή Σερβία. Ό  Βενιζέλος ύποστήριζε πώς, μέ βάση τή συμμαχία πού είχε 
υπογράψει ή Ελλάδα, ήταν ύποχρεωμένη νά βοηθήσει τή γείτονα, ό Κων
σταντίνος είχε τή γνώμη πώς ή έμπλοκή τής Σερβίας σέ πόλεμο μ’ έξω- 
βαλκανικό κράτος, τήν Αύστροουγγαρία, δέν υποχρέωνε τήν Ελλάδα νά 
τή συνδράμει. Λίγο πριν τήν παραίτησή της ή κυβέρνηση είχε κηρύξει 
γενική έπιστράτευση, μέ σύμφωνη γνώμη τοΰ βασιλιά, έξαιτίας τής 
έπιστράτευσης τής Βουλγαρίας. Ό  Κωνσταντίνος ζήτησε άπό τό στρατηγό 
Δαγκλή νά μείνει στή νέα κυβέρνηση, πού σχηματίστηκε (24 Σεπτεμβρίου), 
μέ πρόεδρο τό Άλ. Ζαΐμη, δέ δέχτηκε.
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Τά πρώτα άγγλογαλλικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στή Θεσσαλονίκη 
στίς 18 Σεπτεμβρίου, ύπό τό γάλλο στρατηγό Σαράιγ, έναν άξεστο στρα
τιωτικό, πού έξέθετε τούς συμμάχους μέ τή συμπεριφορά του. Ή  άπόβαση 
έγινε λίγες μέρες πριν τήν παραίτηση τής κυβέρνησης Βενιζέλου κι είχε 
διαδοθεί εύρύτατα δτι ό Βενιζέλος τούς είχε καλέσει. Αύτό θεωρήθηκε 
προδοσία άπό τούς άντιβενιζελικούς, κι έδωσε τροφή στίς έφημερίδες πού 
υποστήριζαν τήν πολιτική τοΰ βασιλιά, νά γράφουν καυστικότατα άρθρα 
καί σχόλια, καθώς καί γιά τά κατορθώματα τοΰ Σαράιγ. Στήν Ιδια γραμμή 
κινήθηκε καί ή Ή πειρος κι είναι ν’ άπορε! κανείς πώς ό άγωνιστής Χα
τζής παρασύρθηκε τόσο πολύ στή δίνη τοΰ κομματικοΰ άνταγωνισμού, 
πού δέν έβλεπε τήν πραγματική προδοσία πού συντελέστηκε σέ λίγους 
μήνες: τήν παράδοση τοΰ Ροΰπελ κι δλης τής άνατολικής Μακεδονίας 
στούς Βουλγάρους, μέ τήν άνοχή καί τή συγκατάθεση τοΰ βασιλιά καί 
τής κυβέρνησής του. Θά πρέπει νά τονιστεί πώς τούς μήνες πού άκολούθη- 
σαν ή Ήπειρος ποτέ δέν έπαυε νά ύπογραμμίζει, άρθρογραφώντας 
συνεχώς, τόν κίνδυνο πού διέτρεχε δλη ή Ήπειρος άπό τή βουλιμία τών 
’Ιταλών σωβινιστών.

Ή  κυβέρνηση Ζαΐμη ήταν βραχύβια, σ’ ένα μήνα έπεσε, στεκόταν στήν 
έξουσία γιατί τής είχε δώσει ψήφο άνοχής ό Βενιζέλος. Αιτία τής πτώσης 
της ήταν ή άρνηση νά βοηθήσει τούς Σέρβους, πού είχαν ήττηθεΐ κατά τήν 
κοινή έπίθεση Αύστριακών, Γερμανών καί Βουλγάρων. Στίς 25 ’Οκτωβρί
ου όρκίστηκε νέα κυβέρνηση ύπό τόν γέροντα τραπεζίτη Στέφανο Σκου- 
λούδη, ό όποιος διέλυσε τή βουλή καί προκήρυξε έκλογές γιά τίς 6 Δε
κεμβρίου. Ό  Βενιζέλος δήλωσε πώς δέ θά έπαιρνε μέρος στίς έκλογές, 
γιατί παραβιαζόταν ή θέληση τοΰ έλληνικοΰ λαού, πού είχε πριν λίγους 
μήνες έκδηλωθεΐ.

£  τίς 4 ’Οκτωβρίου 1915 μιά νέα έφημερίδα έκδόθηκε, πού έδωσε τή 
δική της άπόχρωση στόν ’Ηπειρωτικό τύπο. Ή ταν ό Ταχυδρόμος τών 

Ίωαννίνων, έφημερίς πολιτική, φιλολογική καί κοινωνική, δπως έγραφε 
στόν ύπότιτλό της. ’Ιδιοκτήτες, έκδοτες καί διαχειριστές οί: 1) Λεωνίδας 
Κ. Αλιεύς καί ’Ιωάννης Π. Στ. Ίωαννίδης, γυιός τοΰ παπα Σταύρου, έφη- 
μέριου τοΰ Άρχιμανδρειοΰ, άπό τούς πρώτους εκδότες κάρτ-ποστάλ τών 
Γιαννίνων, σύζυγος τής Φρόσως Ίωαννίδου, τής «Μάννας τοΰ Ζαγοριοΰ». 
Τά γραφεία καί τυπογραφεία της ήταν έγκατεστημένα στήν όδό Σουλίου, 
έκεΐ κοντά ήταν καί τά γραφεία τής Ηπείρου καί τό καλλιτεχνικό τυπο
γραφείο Δωδώνη. Ό  Ταχυδρόμος έκδιδόταν σέ μεγάλο σχήμα, τετρασέλι
δος, μέ ποικιλία στοιχείων, σέ καλό, σταθερής ποιότητας, χαρτί, μέ ώραία 
έμφάνιση καί φωτογραφίες, ή ύπεροχή του ήταν έκδηλη άπέναντι στίς 
άλλες έφημερίδες. Διευθυντής, άρθρογράφος καί σχολιαστής άνέλαβε ό 
δημοσιογράφος ’Αλέξανδρος Γεωργιάδης, άπό τήν Κωνσταντινούπολη, συ
ντάκτης τής Ηπείρου. Στήν άρχή κυκλοφοροΰσε μιά φορά τήν έβδομάδα,
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κάθε Κυριακή, άργότερα δυό, τήν Πέμπτη καί τήν Κυριακή καί τούς τε
λευταίους μήνες τοϋ 1916 τρεις φορές, Τετάρτη, Παρασκευή καί Κυριακή. 
Σ’ όλη τήν περίοδο τής ζωής του, πού φαίνεται πώς σταμάτησε μετά τά 
Νοεμβριανά, κυκλοφορούσε, καθημερινά σχεδόν παραρτήματα, μέ πλήθος 
ειδήσεων. Πολιτικούς άρθρονράφους έπώνυμους είχε τούς δικηγόρους 
Εύάγγελο Χατζή. Γ. Βλαχλείδη, I. Κιαγια κ.ά., άπό τά πρώτα στελέχη τοϋ

Βενιζέλου στά Γιάννινα. 
Διέθετε καθημερινές στήλες 
γιά χρονογράφημα, όχι πά
ντοτε γιαννιώτικο, συχνό
τερα έγραφε ό Γ. ’Αγαπημέ
νος, μάλλον ψευδώνυμο θά- 
ταν, στήλη Ηπειρωτικών 
παραδόσεων, τήν κρατούσε 
ό δικηγόρος Νέστωρ Γεωρ
γίτσης, έφερε σέ φώς πολλά 
στοιχεία τής ’Ηπειρωτικής 
ιστορίας, κυρίως άπό τήν 
περιοχή τοϋ Ζαγοριοϋ, στή
λη Εφήμερων, μέ συντάκτη 
τόν καθηγητή τής Ζωσιμαί- 
ας, θεολόγο, Αίμιλιανό Γε
ωργούλη, στήλη ’Αθηναϊ
κής ζωής, καθημερινή σχε
δόν, στήν όποία ήταν άπο- 
τυπωμένη ή πολιτική ζωή

,. . , . , , .  τής πρωτεύουσας καί τάΙωάννης Σι. Ιωαννιδης, απο τους εκδότες 3 * , ", , ,
τής έφημερίδας «Ταχυδρόμος της Ηπείρου» παρασκήνιά της. Στη δευτε-

(Φωτογραφία τοϋ καλλιτεχνικού φωτογραφείου ρη σελίδα κυριαρχούσε, ά-
Γ. Δημητριάδη, nplv άπό τήν απελευθέρωση) πό Χό πρώτο φύλλο, τό μυ

θιστόρημα τοϋ Στ. Ξένου: Ή  ήρωϊς τής Ελληνικής έπαναστάσεως καί κά
ποιος μέ τό ψευδώνυμο Ψαράς κρατούσε τή μόνιμη στήλη Φτερά στόν 
άνεμο. Στήν τρίτη σελίδα δημοσιευόταν τά σχόλια, οί έσωτερικές ειδήσεις 
άπ’ όλη τήν Ή πειρο καί τά κοινωνικά. Ή  τελευταία σελίδα ήταν άφιερω- 
μένη στίς ειδήσεις τοϋ έσωτερικοϋ καί έξωτερικοϋ. Είναι άξιοσημείωτο 
ότι ό Ταχυδρόμος είχε άρκετές διαφημίσεις καί δημοσιεύματα ύπηρεσιών 
έπί πληρωμή, κάτι πού έλειπαν σχεδόν άπό τήν Ήπειρο, άκόμα καί τήν 
έποχή πού ήταν κυβερνητικό όργανο. Αύτά έδειχναν πώς ή κυκλοφορία 
τοΰ Ταχυδρόμου, λόγω τής πολιτικής (βενιζελικής) του τοποθέτησης, ήταν 
μεγαλύτερη άπό έκείνη τής ’Ηπείρου, πολλές φορές άναφερόταν στήν κυ
κλοφορία ό Ταχυδρόμος, θέλοντας νά ύποβαθμίσει τήν άνταπόκριση πού 
είχε ή Ή πειρος στό κοινό. Σέ γενικότερη θεώρηση μπορεί νά ειπωθεί πώς



— I l l  —

οί πολιτικοί όγώνες τοϋ Ταχυδρόμου γίνονταν σέ χαμηλούς τόνους, χωρίς 
αύτό νά σημαίνει πώς ή κριτική της γιά τούς άντιβενιζελικούς καί τά δη
μοσιογραφικά τους όργανα ήταν μαλθακή, ή δέν πετύχαινε τούς στόχους 
της. Φυσικά, δταν άρθρογραφοϋσε ό Γ. Βλαχλείδης, ή ό Γ. Κιαγιάς —ό 
Εύάγγ. Χατζής ήταν ήπιότερος— οί τόνοι άνέβαιναν, τά έπίθετα καί οί 
χαρακτηρισμοί πολλαπλασιάζονταν, συχνά ήταν καί ύβριστικοί, τότε ήταν 
πού ό Γ. Χατζής χρησιμοποιούσε δλο του τό γλωσσικό όπλοστάσιο, κι 
δλες τίς άποχρώσεις τών λέξεων, γιά ν’ άμυνθεΐ ή νά έπιτεθεΐ.

Τό άρθρο τοϋ 1ου φύλλου τοΰ Ταχυδρόμου, μέ τίτλο: Τό πρόγραμμά 
μας, δέν έδειχνε καθαρά τήν πολιτική του τοποθέτηση. 'Υποσχόταν πώς 
ή έκδοση θά ύπηρετοϋσε τή δημοσιογραφία, χωρίς νά έμπνέεται άπό άγρια 
πολιτικά πάθη καί μικροπείσματα, δέ θ’ άκολουθοΰσε τό παράδειγμα τών 
άθηναϊκών έφημερίδων, πού όδηγοΰσαν στό διχασμό τοΰ έθνους. "Ενα 
δημοσιογραφικόν δργανον περιωπής —σημείωνε— δέν κυλιέται είς τήν 
λάσπην τών παθών καί τοϋ συμφέροντος, άνάγκη νά είναι ειλικρινές πρός 
τόν έαυτόν του καί δεύτερον ειλικρινές καί πρός τό δημόσιον πρός τό 
όποιον άποτείνεται. Πολιτική του είναι νά προσφέρη καλόν είς τό Έθνος, 
στιγματίζον τό άρρωστον, τό καχεκτικόν, τό κακόν καί ύποστηρίζον [...] 
τό ύγιές, τό προοδευτικόν, τό καλόν καί τό ώφέλιμον είς πάντα καί πάν
τοτε [...] Κανέν κόμμα δέν θά ταράξη τήν πορείαν του. Θά είναι πάντοτε 
μέ τήν ώφέλιμον ιδέαν, άδιάφορον πόθεν πηγάζει ή ιδέα [...] Ό ταν είς 
τήν σταδιοδρομίαν του τύχη καί άπηχήσει καί ιδέας καί γνώμας τοϋ τάδε 
ή τάδε πολιτικού άνδρός, τούτο δέν θά σημαίνη δτι έτάχθη καί παρά
πλευρον τοϋ πολιτικοϋ αύτοϋ άνδρός καί έγένετο μάλιστα καί τυφλόν 
αύτοϋ δργανον. Είναι φανερό πώς αύτά έδειχναν προθέσεις άνεξάρτητης 
γνώμης. Γιά λίγο διάστημα έτσι έμφανιζόταν. Δέν άργησε, δμως, νά 
έκδηλώσει τή βενιζελική Ιδεολογία του καί νά γίνει τό κύριο δργανό της. 
’Εξακολουθούσε καί ή Σημαία νά είναι βενιζελική, μέ γοργό δμως 
βηματισμό κατευθυνόταν πρός τό άντίπαλο στρατόπεδο.

Κάθε έφημερίδα δημοσίευε τίς ειδήσεις της, άπό τά Γιάννινα καί τήν 
ύπαιθρο, δχι δμως δλες, είτε άπό σκοπιμότητα, είτε άπό έλλειψη 
άνταποκριτών. Ή  Ή πειρος π.χ. δέν άνέφερε τίποτα γιά ένα γεγονός πρω- 
τάκουστον πού είχε προξενήσει καί όδυνηράν έντύπωσιν σ’ δλα τά Γιάν
νινα, τήν άπόπειρα δολοφονίας πού είχε γίνει έναντίον τοϋ διευθυντή 
τής Σημαίας Ν. Λάππα, στίς 30 Σεπτεμβρίου τά μεσάνυχτα, καθώς ό δη
μοσιογράφος κατευθυνόταν άπό τό θέατρο πρός τό σπίτι του, στήν πλα
τεία Πάργης. Δυό κακοποιοί άποπειράθηκαν νά τόν πνίξουν μέ βρόγχο. 
Πάλαιψε μαζί τους καί κατόρθωσε νά σωθεί, δταν άκούστηκε μιά φωνή 
άπό ένα παράθυρο, κάποιου πού είχε δει τή σκηνή. Τίς έπόμενες μέρες 
κρατήθηκαν δυό άστυνομικοί, πού ισχυρίζονταν πώς ήταν άθώοι.

Στό θέατρο Έδιοσων, ό θίασος Ροζαλίας Νίκα καί Έδ. Φύρστ δλοκλήρωνε τίς
παραστάσεις του, έφευγε γιά τήν Πρέβεζα μέ τό παράπονο πώς οί Γιαννιώτες
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άδιαφόρησαν γιά τό καλό θέαμα πού πρόσφερε. ’Αντίθετα fi έπιτυχία στήν Πρέβεζα 
ήταν μεγάλη.- Παντού χτίζονταν σπίτια, διαπίστωνε ό συντάκτης τοΰ Ταχυδρόμον, 
πολλά, πάρα πολλά μάλιστα διά μίαν μικράν πόλιν. Στήν Καλούτιεσμε (άναφερόταν 
καί ώς Καλούτσια, ώς Καλούτσιανη) είχαν χτιστεί καί πολλά καταστήματα πού με
τέβαλλαν τήν όψη τής συνοικίας.- 'Υποδεικνυόταν ή άνάγκη νά έπιστραφεϊ ένας 
άριθμός άπό τά έπιταχθέντα μεταγωγικά μέσα γιά τή μεταφορά άλεύρων καί πετρε
λαίου, κυρίως στίς όρεινές περιοχές, τό Ζαγόρι ύπέφερε περισσότερο άπ’ δλες.- Γιά 
τήν έπιδιόρθωση τών δρόμων πρός τήν Πρέβεζα καί τή Β. Ή πειρο, χρησιμοποιοΰνταν 
οί βοηθητικοί στρατιώτες τοϋ Ε ' Σ. Στρατοΰ, οΐ περισσότεροι ήταν Κερκυραΐοι καί 
Κεφαλλωνίτες.- Σέ χρονογράφημά του ό Φώτος Γιοφύλλης -βρισκόταν τότε στά Γιάν
νινα- μέ τίτλο: Ό  Γιαννιώτικος ρυθμός, έγραφε: Βρίσκω κάποιον Ιδιαίτερον ρνθμόν 
(στήν πόλη), κάποιο ξεχωριστό στύλ. Τά σπίτια καί οί δρόμοι, τά διάφορα μέρη της 
έχουν κάτι ξεχωριστά δικό τονς. "Ολα είναι ντυμένα μέ κάποιες γραμμές καί μέ κά
ποια όμοιόρρνθμον δική της έντύπωσιν. Τά σπίτια μέ τάς έξογκώσεις εις τό έπάνω 
μέρος, μέ τά γνάλινα κασσόνια στά παράθυρα, μέ τά πολλά κουφώματα, οί δρόμοι 
μέ διπλά πεζοδρόμια -πλακόστρωτα έπάνω καί καλδεριμωτά κάτω- τά πλατάνια τά 
τεράστια, τά στενόχωρα μαγαζάκια, τά τζαμωτά, τά μεγάλα τά έρμητικώς κλεισμένα 
παράξενα παράθυρα, κι ένα πλήθος άλλα πράγματα δίνουν στήν π όλ ιν  αύτήν ένα 
ξεχωριστό δικό της χρώμα... Ίσως πολλά πράγματα στό σχηματισμό τον ρυθμόϋ της 
ή πόλις τών Ίωαννίνων νά τά πήρε άπό τά τονρκικά ήθη καί έθιμα. Μά δλα αύτά 
έσυγχωνεύθησαν καί άφομοιώθησαν μέσα στό στύλ ένός έλληνικοϋ φυθμον, δπως καί 
τά σπέρματα τών ξένων φνλώ ν πού έπέρασαν άπό τήν Ελλάδα άφομοιώθησαν καί 
τελείως έλληνοποιήθησαν. Κ ι έτσι έγεννήθηκε ένας ξεχωριστός γιαννιώτικος ρυθμός 
μέ χαρακτήρα ώρισμένον. Τέτοιος ώστε νά μή μοιάζει μέ τούς ρυθμούς καμμιάς 
άλλης έλληνικής ή τουρκικής ή ξένης πόλεως. Γι' αύτό στά Γιάννινα βρίσκω κάτι τό 
έξαιρετικόν. Τί έμεινε άπ’ αύτόν, τόν ξεχωριστό ρυθμό τής πόλης μας; Τίποτα. "Ολα 
τά κατάπιε τό τσιμέντο καί ή φιλοσοφία του...
Καί μετά τό τέταρτο φύλλο του ό Ταχυδρόμος άγωνιζόταν νά ισορ

ροπήσει σέ μιά θέση άνεξάρτητη άπό κόμματα, άν καί οί άνταποκρίσεις 
άπό τήν ’Αθήνα, έντονα φιλοβενιζελικές, άρχιζαν νά προσδιορίζουν τό 
χρώμα του. Πάντως καταφερόταν κατά τών άθηναϊκών έφημερίδων καί 
τών δυό παρατάξεων, δέν άγωνιζόταν, έλεγε γιά τό ορθό καί τό δίκαιο, 
ούτε γιά τά συμφέροντα τής πατρίδας, άλλά γιά τίς όρέξεις καί τά πεί
σματά τους. Οί άγώνες τους, καταλήγουν σέ χυδαιότατες ύβρεις, προσπα
θούν νά μήν άφήσουν τίποτα όρθόν, εϊτε αύτό είναι ιερόν, είτε δσιον.

Ή  άνεξάρτητη, ώς τότε, στάση τής έφημερίδας, έφερε σ’ αύτή καί νέους 
συνεργάτες. Ό  δημομηχανικός Π. Μελίρρυτος γράφει συχνά χρονογρά
φημα, ό Τάσος Βιδούρης ποιήματα κι άλλα κείμενα κι ό Χρηστός Χρη- 
στοβασίλης προσφέρει κάθε είδους συνεργασία. Στόν τελευταίο ή έφημε- 
ρίδα έπιφυλάσσει καί τήν εύνοια τής δημοσίευσης τής φωτογραφίας του, 
ώς υποψήφιου βουλευτή. Τό παράξενο είναι πώς καί μετά τήν δλοκλη- 
ρωτική προσχώρηση τού Ταχυδρόμου στή βενιζελική παράταξη καί γιά 
νά κυριολεκτούμε, μετά τήν άποκάλυψη τής ιδεολογικής του τοποθέτησης, 
γιατί άπό τήν ήμέρα τής έκδοσής του πρός τήν παράταξη αύτή είχε προ
σανατολιστεί, ό Ν. Γεωργίτσης κι ό Χρ. Χρηστοβασίλης, έμειναν συνερ
γάτες της, άκόμα καί σέ στιγμές σκληρής πολιτικής άντιπαράθεσης.
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Ot άνάγκες άρκετών μαθητών τής Ζωσιμαίας σχολής, τούς όδηγοΰσαν τίς 
άπογευματινές ώρες, ύστερα άπό τό τέλος τών μαθημάτων, στά τυπογραφεία τών 
έφημερίδων, έπαιρναν φύλλα, κυρίως παραρτήματα, κατέβαιναν στήν άγορά καί τά 
πωλοϋσαν. Ό  Ταχυδρόμος ήταν άντίθετος μ’ αυτή τήν άπασχόληση, έκτιμοϋσε πώς 
ήταν σέ βάρος τής μόρφωσης τών μαθητών, άφοϋ τούς άφαιροΰσε χρόνο άπό τή με
λέτη, άκόμα κινδύνευε καί τό ήθος τους, έξαιτίας τών αισχρών συναναστροφών τής 
άγοράς. Ή  διεύθυνση τής Ζωσιμαίας έπρεπε νά πάρει μέτρα.
Ή  έφημερίδα έκρινε δτι ό δήμαρχος Γιαγιά μπέης έπρεπε νά παραιτηθεί, 

δέ μπορούσε ν’ άνταποκριθεΐ στά καθήκοντά του. Ή ταν άνάγκη ή πόλη 
νά διαμαρτυρηθεΐ καί ν’ άπαιτήσει τή διενέργεια εκλογών γιά τήν άνάδειξη 
νέων κοινοτικών άρχόντων. Ή  είδηση ότι τό κόμμα τών Φιλελευθέρων 
δέ θά έπαιρνε μέρος στίς έκλογές, άποτέλεσε πλήγμα γιά τούς έπώνυμους, 
άλλά καί τούς άνώνυμους βενιζελικούς. Πολλοί, κατηφεϊς, συγκεντρώνον
ταν στό καφενείο ’Αβέρωφ, καί σχολίαζαν σοβαρότατα τήν πολιτική κα
τάσταση. Σέ άρκετούς ή άποχή δέν άρεσε καί σκέπτονταν νά κηρύξουν 
τήν άνεξαρτησία τους. Μερικοί, μάλιστα, προχωρούσαν πιό πέρα, δήλω
ναν ότι θά κατεβούν στόν άγώνα ώς κυβερνητικοί υποψήφιοι.

Μέ τήν έπωνυμία Σύνδεσμος φιλοξενίας  Ιδρύθηκε στά Γιάννινα, κατά τά μέσα 
Νοεμβρίου, έβραϊκό σωματείο, μέ σκοπό νά φιλοξενεί κάθε άπορο έβραίο πού θά 
έρχόταν στήν πόλη καί θά ζητούσε τήν προστασία του.- Ό  Χρ. Χρηστοβασίλης συ- 
νιστοΰσε στήν έπιτροπή τοϋ δήμου, πού είχε άναλάβει τό έργο τής όνομασίας ή με- 
τονομασίας τών δρόμων τής πόλης, ν ’ άνατρέξει στήν ’Ηπειρωτική Ιστορία καί ν’ 
άνασύρει άπό τό βάθος τής λησμοσύνης τιμημένα όνόματα, δπως τοΰ Παπαθύμιου 
Μπλαχάβα, τοϋ νεομάρτυρα ’Ιωάννη, τοΰ Διονυσίου Σκυλοσόφου κ.δ. Στή νομαρχία 
άνέλαβε καθήκοντα ώς α ' γραμματέας της, ό Έμ. Ποντικάκης, άπό τήν Κρήτη· ύστερα 
άπό ένα χρόνο πρώτος αύτός θά δήλωνε έπίσημα πώς προσχωρεΧ στό κράτος τοΰ 
Βενιζέλου καί θά δημιουργοΰσε προβλήματα στούς άντιβενιζελικούς.- ’Από τίς 26 
Νοεμβρίου ό Ταχυδρόμος άρχισε νά έκδίδεται δυό φορές τήν έβδομάδα: τήν Πέμπτη 
καί τήν Κυριακή.

^  τά Γιάννινα οί βενιζελικοί διασπάστηκαν. Οί περισσότεροι άπό τό 
συνδυασμό τού Γ. Δούμα, μετείχαν στό κυβερνητικό ψηφοδέλτιο, στό 

όποιο πήραν μέρος ό βουλευτής τού ψηφοδελτίου τοΰ Π. Δαγκλή Γρηγό- 
ριος Τσόγκας κι ό άνεξάρτητος βουλευτής Κ. Καζαντζής. Ή  τελική σύν
θεση τοΰ κυβερνητικού συνδυασμού στό νομό Ίωαννίνων ήταν ή έξής: 
’Αθανάσιος Βότσαρης, Γεώργιος Γάγαρης, Γεώργιος Δούμας, Γεώργιος 
Δημάκης, Κωνσταντίνος Ζαούσης, Κωνσταντίνος Καζαντζής, Βασίλειος 
Κούρεντας, Ντϊνος ’Αχμέτ (γιά νά πάρει τούς ψήφους τών μουσουλμάνων), 
Βασίλειος Πυρσινέλλας, ό κατοπινός δήμαρχος καί εύεργέτης τών Γιαν
νίνων, Γεώργιος Τζέτζος, Γρηγόριος Τσόγκας καί ’Εμμανουήλ Ύψηλάντης.

Μέ τή δημοσιοποίηση τοΰ κυβερνητικού ψηφοδελτίου, ό Ταχυδρόμος 
τοποθετήθηκε, χωρίς καμμιά έπιφύλαξη πιά, στό βενιζελικό στρατόπεδο. 
Σέ άρθρο του μέ τόν τίτλο Ό  κυβερνητικός συνδυασμός -καί ύπογραφή 
Φαίδων- άσκησε σκληρή κριτική γιά τά πρόσωπα πού μετείχαν σ’ αύτόν 
καί τούς σκοπούς πού έπιδίωκαν. Έγραφε: Δέν είναι πρόσωπα δυνατά,



άρχών, είς ούδέν λογιζόμενα τό ίδικόν των συμφέρον, έπιθυμοϋντα δια- 
καώς νά έργασθοϋν καί υπέρ τοϋ γενικοϋ συμφέροντος τής Πατρίδος καί 
ύπέρ τών συμφερόντων τής γενετείρας των. Οί υποψήφιοι παρομοιάζονται 
μέ όρνεα, τά όποια ΐπτανται άνωθεν τοϋ στρατοπέδου μετά μυριόνεκρον 
μάχην καί πειρώνται νά σπαράζουν διά τών γαμψών αυτών όνύχων τάς 
σάρκας τών τήδε κακεϊσε έξηπλωμένων πτωμάτων (πτώματα ήταν τό 
έλληνικό κράτος κι ό έλληνικός λαός)... Τά πλεϊστα μέλη τοϋ κυβερνητικού 
συνδυασμοϋ αυτήν τήν έντύπωσιν δίδουν... Ήλθαν άπό τά πέρατα τοϋ 
κόσμου, άποτυχόντες παντοϋ καί είς τό ιδιωτικόν καί είς τό δημόσιον 
ίργον, άνευ άρχών, μέ μόνον σκοπόν νά υπεξαιρέσουν τήν βουλευτικήν 
έδραν, ΐνα διά ταύτης δημιουργήσουν οί μέν κοινωνικήν θέσιν, οί δέ πόρον 
ζωής. θά  έπιτρέψη —πρόσθετε— ό Ηπειρωτικός λαός, νά έκπροσωπηθή 
είς τήν βουλήν μέ αυτούς; Μέ τόν Άχμέτ Ντϊνο, τοϋ όποιου ό άδελφός 
είναι συνεργάτης τοϋ Έσσατ έν Άλβανίφ, έπί τουρκοκρατίας δέ φοβερός 
διώκτης τοϋ 'Ελληνισμού καί ιδιαιτέρως τών Ήπειρωτών; Γιατί τόν πήραν 
στό συνδυασμό τους, άναρωτιόταν, άφοϋ οί βενιζελικοί δήλωσαν άποχή 
άπό τίς έκλογές; Κατηγορούσε, τέλος, τοΰς φανατικούς βενιζελικούς Δού- 
μα, Τζέτζο καί Ζαούση, πού μετά τήν 21η Φεβρουάριου 1915 φόρεσαν 
καινούργιο ένδυμα, δέν είχαν συνεπώς άρχές και πεποιθήσεις. Ό  σχολια
σμός τής έφημερίδας, γεμάτος έπίθετα καί παραστατικούς τρόπους έκ
φρασης, δέν ήταν άντικειμενικός. Άπέβλεπε στό νά δημιουργήσει έν- 
τυπώσεις καί νά όξύνει τό φανατισμό, κάτι πού ή ίδια δέ συνιστούσε στά 
άθηναϊκά φύλλα. Ούτε άεργοι ήταν οί ύποψήφιοι τοΰ συνδυασμού, ούτε 
άποτυχόντες στό έργο τους. Τό μόνο πού μπορεί νά τούς καταλογίσει 
κανείς ήταν πώς δέν είχαν διαλέξει τό σωστό δρόμο γιά νά ύπηρετήσουν 
τό έθνος καί τήν Ιδιαίτερη πατρίδα τους.

Πέραν τών ύποψήφιων τοΰ έπίσημου κυβερνητικού συνδυασμού είχαν 
άνακηρυχτεϊ άπό τό Πρωτοδικείο πολλοί ώς άνεξάρτητοι ύποψήφιοι, 
δπως οί: Άλφρέδος Αθανασούλας, Ιωάννης Βασιλάκης, Χρ. Βάσιος, 
Λ. Βετσόπουλος, Νέστωρ Γεωργίτσης, Θεόδ. Θεοδωρίδης, Άνδρ. Παρόλας, 
Μουζ. X. Πατσαντάς, Νικ. Ρούσης, Άθ. Σαλούκας, Παν. Φλώρος καί 
Χρ. Χρηστοβασίλης. Στήν άποχή δέν πειθάρχησε κι ό βουλευτής τών Φι
λελευθέρων τής 31ης Μαΐου Π. Φλώρος, πού έξέθεσε ύποψηφιότητα.

Στούς άντίπαλους τοΰ Βενιζέλου προσχώρησε άπό τά τέλη Νοεμβρίου 
1915 καί ή Σημαία. Χθές άκόμα -σημείωνε δηκτικά ό Ταχυδρόμος- ξελα- 
ρυγγιζόταν γ ι’ αυτόν, έξακολουθεϊβέβαια νά τόν όνομάζει άκόμα μεγάλον, 
γιατί δέν μπορεί νά τόν χαρακτηρίσει άμέσως μικρόν. Κάκιζε τό διευθυντή 
της, γιατί, ένώ είχε άλλάξει στρατόπεδο, έξακολουθούσε νά ύποστηρίζει 
δτι δέχεται τό πρόγραμμα τοΰ Βενιζέλου, διαφωνούσε δμως σέ κάποιες 
λεπτομέρειες.

Ά πό τήν πλευρά τών Φιλελευθέρων άρθρογράφησαν στόν Ταχυδρόμο 
ύπέρ τής άποχής οί δικηγόροι: Εύάγγ. Χατζής: Α ί έκλογαί στεροϋνται σο-



βαρότητος ύποστήριζε, κι ό Γεώργιος Βλαχλείδης: Ό  ελληνικός λαός -τό
νιζε- πιστός κατά μεγάλην πλειονοψηφίαν είς τόν άνορθωτήν καί άναπλα- 
στήν τής Ελλάδος κ. Ελευθέριον Βενιζέλον θ’ άπόσχη τών έκλογών καί 
ή βουλευτία των θά είναι θνησιγενής. Ά ς  μήν πλανώνται πλέον. Ή  αποχή, 
γενικά, προβαλλόταν άπό τούς Φιλελευθέρους ώς πράξις νψίστου πα
τριωτισμού.

Στίς 3 Δεκεμβρίου οί Φιλελεύθεροι όργάνωσαν συγκέντρωση σέ κινη
ματογράφο τής πλατείας, μίλησε ό Π. Δαγκλής κι άνέφερε έκτενώς τούς 
λόγους γιά τούς όποιους τό κόμμα του θ’ άπεΐχε άπό τίς εκλογές· άνέλυσε 
έπίσης καί τό πρόγραμμα τών Φιλελευθέρων, άναφέρθηκε καί στά μεγάλα 
προβλήματα τής ’Ηπείρου καί στόν τρόπο έπίλυσής τους. Νωρίτερα, στίς 
27 Νοεμβρίου, ό Κ. Μελάς είχε άναλύσει σέ διάλεξή του, τούς λόγους γιά 
τούς όποιους οί "Ελληνες δέν έπρεπε νά ψηφίσουν στίς έκλογές τής 6ης 
Δεκεμβρίου. Ό  εισαγγελέας πρωτοδικών, συνέστησε στόν Κ. Μελά, μέσω 
ένός μοίραρχου, νά μήν καταφερθεϊ έναντίον τού βασιλιά, γιατί θά ήταν 
ύποχρεωμένος νά τόν συλλάβει. "Ολοι οί ύποψήφιοι τού κυβερνητικού 
συνδυασμού έκλέχτηκαν, ή πλειοψηφία δμως τοΰ ’Ηπειρωτικού λαού άκο- 
λούθησε τήν προτροπή τών Φιλελευθέρων γιά άποχή. Έτσι, ένώ στίς 
έκλογές τής 31ης Μαΐου ψήφισαν 29.121 έκλογεϊς, στίς έκλογές τής 6Ήζ 
Δεκεμβρίου ό άριθμός τους ήταν 13.143, πολύ κάτω άπό τούς μισούς. 
Χαρακτηριστικά ύπογραμμιζόταν ότι ό Γ. Δούμας πού συγκέντρωσε 9.660 
ψήφους τό Δεκέμβριο, τό Μάιο είχε πάρει 15.448 ψήφους καί δέν είχε 
έκλεγει. Ή  σειρά έκλογής τών άλλων ύποψήφιων ήταν ή εξής: Άθ. Βό- 
τσαρης 9.100 ψήφοι, Κων. Καζαντζής 9.070, Έμ. Ύψηλάντης 8.835, Γ. Γά- 
γαρης 8.141, Γρ. Τσόγκας 7.849, Γ. Τζέτζος 7.854, Β. Κούρεντας 7.617, 
Γ. Δημάκης 7.321, Κ. Ζαούσης 7.317, Β. Πυρσινέλλας 7.000, Π. Φλώρος 
6.661 (πού δέν άνήκε στόν κυβερνητικό συνδυασμό). Πρώτος έπιλαχών ό 
Άλκ. Τσακμάκης μέ 6.228 ψήφους.

Ή  Ή πειρος έπιδοκίμαζε τήν έκλογή τών ύποψήφιων, όχι δμως μέ τόν 
ένθουσιασμό πού θά δημιουργούσε τό άποτέλεσμα μιας κανονικής εκλο
γικής άναμέτρησης.

Ζήτωσαν οί Ήπειρώται! τιτλοφορούσε τό πρώτο άρθρο του, μετά τίς 
έκλογές, ό Ταχυδρόμος. Κατά τάς βουλευτικάς έκλογάς -έγραφε- ό ’Ηπει
ρωτικός λαός, είς άκρον φιλόπατρις καί προσηλωμένος είς υγιείς άρχάς, 
άπέδειξε διά τής άποχής του, δτι δέν τούς άνέχεται (τούς κυβερνώντες 
παλαιοκομματικούς), άναμένων τήν περίστασιν είς εύτυχεστέρας στιγμάς 
νά τούς πατάξη άμειλίκτως. Τότε οί δώδεκα νόθοι έκλεγέντες τού νομού 
Ίωαννίνων, θά ζητούν νά κρύψουν τό πρόσωπόν των άπό έντροπήν, διότι 
αύτοί, μέ όλιγίστους όπαδούς των, συμπραττόντων Τούρκων καί Ισρα
ηλιτών, έτόλμησαν νά διαταράξουν τήν ένιαίαν σκέψιν, τό ένιαΐον φρό
νημα τοϋ Ηπειρωτικού λαού, ό όποιος μέσα είς τήν συνείδησιν αύτής θά 
σβύση τά όνόματα αύ τών ώς Ήπειρωτών καί πατριωτών. Ή  Σημαία δέν
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άντέδρασε άρνητικά στό άποτέλεσμα τών έκλογών, είχε άλλάξει προσα
νατολισμό.

Ή  διαπίστωση πώς οί Τούρκοι καί οί Εβραίοι ψήφισαν τόν κυβερνη
τικό συνδυασμό ήταν άληθινή καί βέβαια ή στάση τους έπέσυρε τά έπικρι- 
τικά σχόλια τών Φιλελευθέρων. Αύτό γινόταν σ’ δλες τίς έκλογές. Οί 
Τούρκοι καταψήφιζαν τό Βενιζέλο, γιατί τόν θεωρούσαν ώς τό μεγαλύτερο 
έχθρό τής πατρίδας τους, οί Εβραίοι δμως; Τί ήταν έκεΐνο πού τούς συ
σπείρωνε έναντίον του; Ό  φόβος γιά τό μέλλον τους. Οί Εβραίοι προ
τιμούσαν τήν τουρκική διοίκηση άπό τήν έλληνική, πίστευαν πώς μέ τούς 
Τούρκους μπορούσαν νά δουλεύουν μέ άνεση κι άποδοτικότητα, παρά μέ 
τούς "Ελληνες. Μετά τήν άπελευθέρωση ή άντίθεση μεταξύ Εβραίων καί 
έλληνικής διοίκησης έφτασε σέ μεγάλη όξύτητα, κυρίως στή Θεσσαλονίκη. 
Μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου άποκαταστάθηκαν όμαλότερες σχέσεις άνάμε- 
σα στούς Φιλελεύθερους καί τό έβραϊκό στοιχείο.

Ά π ό  τίς μικρές λεπτομέρειες τών έκλογών, σύμφωνα μέ τόν Ταχυδρόμο: Τήν Κυ
ριακή τών έκλογών ό τοΰρκος πρόξενος περιφερόταν στήν κεντρική πλατεία καί πρό- 
τρεπε τούς όμοθρήσκους του νά ψηφίσουν τόν κυβερνητικό συνδυασμό. Ό  ώρο- 
λογοποιός τής όδοΰ 'Αβέρωφ Σπ. Β. Γκουγιάννος μηνύθηκε, γιατί στήν προθήκη τού 
καταστήματός του είχε άναρτήσει εΙκόνα τοΰ Π. Δαγκλή καί κάτω άπ’ αύτή τήν έπι- 
γραφή: Άφοσιωμένοι πρός αύτόν θ’ άπόσχωμεν τών έκλογών. Έ νας λοχαγός στήν 
όδό Ανεξαρτησίας, κατάσχεσε τά φύλλα τής σατιρικής έφημερίδας Κατής, γιατί τά 
κείμενα ήταν γραμμένα μέ βενιζελιχόν πνεύμα. Κάποιος πολιτευτής, άνήκων στό κόμ
μα των φαυλοκρατΦν, παρακολουθοΰσε τούς υπαλλήλους κατά τήν ημέρα τών έκλο
γών καί σημείωνε δσους δέν ψήφιζαν, γιά νά τούς καταγγείλει στήν κυβέρνηση. Ε νθυ
μίζει χαφιέδες Χ αμιτ καί Νεοτουρκικόν κομιτάτον, σχολίαζε ό Ταχυδρόμος. Μήνυση 
είχε υποβληθεί καί έναντίον τοΰ Τέλη Οικονόμου -τοΰ γνωστοΰ περιπτεριούχου τής 
πλατείας- γιατί τήν παραμονή τών έκλογών είχε τοιχοκολλήσει τήν προκήρυξη τών 
φιλελευθέρων γιά άποχή. Ή  άρθρογραφία τοΰ Ταχυδρόμου θά συνεχιστεί στίς 
έπόμενες έκδόσεις του, μ’ έκτιμήσεις γιά τά άποτελέσματα τών έκλογών καί προε
κτάσεις γιά τήν όρθότητα τής πολιτικής τοΰ Βενιζέλου, μέ άρθρογράφους τούς Εύάγγ. 
Χατζή καί Γεώργ. Βλαχλείδη.

τό σπίτι τού Πέτρου ή κατάσταση άρχισε νά γίνεται άνησυχαστική.
Εύτυχώς ό Βασίλης έγινε καλά, τό σπασμένο πόδι δέν τοΰ άφησε κα

νένα έλάττωμα, περπατοΰσε δπως πριν τό δυστύχημα, γύρισε γεμάτος χα
ρά, άλλά καί φανατισμό γιά τό Βενιζέλο. Ό  Δημήτρης ύποστήριζε τήν 
πολιτική τοΰ βασιλιά, ό Πέτρος προσπαθοΰσε νά μετριάσει τήν όξύτητα; 
—-Δέ μπορεί νά σκέπτεται προδοτικά γιά τήν Ελλάδα ό Βενιζέλος, Δη
μήτρη, μπορεί νά βιάζεται, μπορεί νά κάνει λάθη, δμως τό καλό τής πα
τρίδας θέλει, ό λαός έχει αισθητήριο, τόν έδιωξε ό βασιλιάς καί τόν ξα- 
νάφεραν οί "Ελληνες στήν κυβέρνηση, δέν έπρεπε νά ζητήσει τήν παραίτησή 
τον γιά δεύτερη φορά ό Κωνσταντίνος, δέν είναι αύτός ό κυβερνήτης τής 
Ελλάδας, ό πρωθυπουργός έχει τό λόγο γιά τό ποιά πολιτική θ’ άκολου- 
θήσουμε. Ό  Δημήτρης γινόταν έξαλλος: —Πατέρα, σ’ έχουν επηρεάσει οί
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συκοφαντίες τών βενιζελικών. Αυτοί δέ σεβάστηκαν την άρρώστεια του, 
τήν άλήθεια θά σεβαστούν, Δέ βλέπεις πού προσπαθούν νά τόν έξουδε- 
τερώσουν άπό παράγοντα τής πολιτικής ζωής, γιά νάχουν έλεύθερο τό 
πεδίο ν’ άλωνίζουν; Πιστεύεις, στ' άλήθεια, πώς ένας βασιλιάς, νικητής 
δυό πολέμων, δέν πρέπει νάχει λόγο γιά τήν τύχη τής χώρας; Στό τέλος 
γιατί άγωνίζεται; Νά κρατήσει τήν Ελλάδα έξω άπό τόν πόλεμο, άπό τό 
αίμα καί τίς καταστροφές, ν' άφομοιωθούν οί νέες χώρες, νά συνεχιστεί 
ή άνοικοδόμηση καί ή άνάπτυξη, δέν παρατηρείς, πώς καί μέ τήν ούδετερό- 
τητα δλα έχουν νεκρωθεί, φαντάσου τί θά γινόταν, άν είχαμε μπει στόν 
πόλεμο... —Δημήτρη, βλέπεις μόνο τή μιά όψη τοϋ νομίσματος, δέν τό 
γυρίζεις κι άπό τήν άλλη νά δεις τί είναι έκεΐ άποτυπωμένο. Τή μορφή 
τοϋ Κάιζερ θά δεις, τόν συμφέρει ή ούδετερότητα τής Ελλάδας, γιαυτό 
καί τήν υποστηρίζει. Ό  κόσμος τά βλέπει δλα, τά παρακολουθεί, κρίνει 
καί συμπεραίνει. Μήν ρίχνεις άδικο στόν έλληνικό λαό γιατί ψήφισε τό 
Βενιζέλο, έχει έμπιστοσύνη στήν πολιτική του κι άποστρέφεται τή συνερ
γασία μέ Αύστριακούς καί Γερμανούς, θά  μάς καταστρέφει ή πολιτική 
τοϋ βασιλιά, Δημήτρη, οί Άγγλογάλλοι έγκαταστάθηκαν ήδη στή Θεσσα
λονίκη, φέρνονται βάναυσα, κι αύτό είναι σέ βάρος τού Βενιζέλου, τό 
παραδέχομαι, δπως έγκλημα θάναι άν συναινέσει στόν άποκλεισμό τής 
Ελλάδας γιά νά έκβιάσει τό βασιλιά, στήν περίπτωση αύτή είμαι μέ τό 
μέρος σου... —Δέ μπορώ νά σέ καταλάβω, πατέρα, μ ’ δσα λές, μιά 
υποστηρίζεις τό Βενιζέλο, τήν άλλη τό βασιλιά, μέ ποιοϋ τό μέρος είσαι 
τέλος πάντων; —Μέ τό μέρος τής Ελλάδας, παιδί μου, αύτή σκέπτομαι 
κι αύτή μέ καίει. Ά ν  βρισκόταν τρόπος νά μονιάσουν οί δυό, νά συμ
φωνήσουν σ ’ έκεϊνα πού συμφέρουν τήν Ελλάδα, θά σωζόταν ό τόπος. 
Αλλοιώς μάς περιμένει ή καταστροφή. Άκόμα καί τήν 'Ήπειρο φοβάμαι, 
οί ’Ιταλοί καραδοκούν... Ό  Δημήτρης δέ θέλησε νά συνεχίσει τή συζήτηση, 
γιά νά μή μεγεθύνει τή μεταξύ τους διάσταση. Ό ταν δμως άρχιζε νά κου
βεντιάζει μέ τόν άδερφό του τό Βασίλη, ή άτμόσφαιρα άλλαζε. Οί θέσεις 
τους ήταν άκραΐες, άπόλυτες, τό σπίτι άντηχούσε άπό τίς φωνές καί τούς 
διαπληκτισμούς, μόνο στά χέρια δέν έρχονταν ό Πέτρος, τέτοιες ώρες, 
άπουσίαζε στό μαγαζί, ή γυναίκα του, ή Λευκή, σήκωνε τό βάρος τής δια
μάχης, έτρεμαν τά φυλλοκάρδια της μή γίνει κάποιο κακό, έρχονταν 
στιγμές πού άναθεμάτιζε βασιλιά καί Βενιζέλο, έφεραν τόση φαγωμάρα 
στόν τόπο, πού άκούστηκε Θεέ μου, τ ’ άδέρφια νά σκοτώνονται μεταξύ 
τους γιά τό χατήρι τους, δέν μόνιαζαν νά ησυχάσει ό τόπος, κάποιος 
μάς καταράστηκε, ό άη Γιώργης νά βάλει τό χέρι του. Κι δταν τά δυό 
παιδιά σταματούσαν τόν τσακωμό κι έφευγαν άπό τό σπίτι, ή Λευκή έτρεχε 
στά εικονίσματα ν’ άνάψει τό καντήλι, ήταν σίγουρη πώς θά γινόταν με
γάλο κακό, άν δέ βοηθούσε ό Θεός καί δέν μεσίτευαν οί άγιοι!

Μετά τΙς έκλογές, έξ αΐτίας τής πολιτικής πού άκολουΟοΰσε ή κυβέρνηση Σκου- 
λούδη, έπιτάθηκε 6 άποκλεισμός τής Ελλάδας, ύστερα άπό τήν άπόρριψη τοϋ συλ-
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λογικού διαβήματος τής Entente (2/15-12-1915), έγινε έπίσημος, τά τρόφιμα έξαφα- 
νίζονταν, άρχιζε ή πείνα. Τά Χριστούγεννα πλησίαζαν, έτοιμάζονταν οί καθιερωμένες 
γιορτές σέ σωματεία κι όργανώσεις, ό ένθουσιασμός, ή χαρά καί ή άνεμελιά τών 
πρώτων χρόνων δέν υπήρχε πιά. Τό ψωμί στά Γιάννινα, δπως καί στίς άλλες έλληνι- 
κές πόλεις άρχισε νά έξαφανίζεται, ψωμί καί πετρέλαιο ζητούσαν δλες οί έφημερίδες 
καθημερινά. Θλιβερά Χριστούγεννα καί Πρωτοχρονιά γιόρτασαν οί φτωχοί Γιαν
νιώτες. Στολίστηκε καί πάλι τό χριστουγεννιάτικο δέντρο στή μεγάλη αίθουσα τελετών 
τής Ζωσιμαίας σχολής, αύτή τή φορά, μέ λαχειοφόρες άγορές, στή Φιλόπτωχο 
άδελφότητα δημιουργήθηκαν καί παρεξηγήσεις μεταξύ τών μελών τού διοικητικού 
συμβουλίου, γιά ένα ποσό εισπράξεων πού είχε χαθεί, ίσως κάποιοι τό έκλεψαν. Ό λα  
είχαν ντυθεί γκριζόμαυρα, έτσι ίίταν στό βάθος καί ή καρδιά τών άνθρώπων, κι άς 
μήν ήθελε κανένας νά τό παραδεχτεί.

Ό  Ταχυδρόμος στήν πρώτη του χριστουγεννιάτικη έκδοση κυκλοφόρησε πανηγυ
ρικός, μέ πλούσιο περιεχόμενο. Τό κύριο άρθρο, μέ τίτλο: Π ρός τό θ ε ιο ν  Βρέφος, 
ήταν τού έπισκόπου Δωδώνης Πανάρετου. Ακολουθούσαν οί ’Ηπειρωτικές παραδό
σεις τού Ν. Γεωργίτση: Μ αχαίρι γιά μαχαίρι-παιδικές αναμνήσεις, τό χρονογράφημα 
τού Γ. ’Αγαπημένου: Δύσκολες μέρες, καί στίς άλλες σελίδες, πέραν τής είδησεογρα- 
φίας, τό πολεμικό διήγημα τού ’Αγγέλου Τανάγρα Ό  Σωτήρ, μέ υπόθεση ’Ηπειρωτική, 
κ.ά. Τό Ιδιο πανηγυρικός καί έξασέλιδος κυκλοφόρησε κι ό πρωτοχρονιάτικος Τα
χυδρόμος, μέ άνασκόπηση τών γεγονότων τού 1915, σέ θέση κύριου άρθρου, τό 
έπίκαιρο χρονογράφημα τοΰ Φώτου Γιοφύλλη: Τά καλά καί δχι τά κακά, μέ τίς 
’Ηπειρωτικές παραδόσεις τοΰ Ν. Γεωργίτση (Τό νερό τής Πρωτοχρονιάς), μέ τίς 
άναμνήσεις τοΰ Αίμιλιανού Γεωργούλη άπό τά χρόνια τής σκλαβιάς: Πρωτοχρονιά 
δασκάλου, μέ όλοσέλιδο Καζαμία  τοΰ 1916, μέ τό διήγημα τοΰ Χαρ. Ά ννινου: Ή  
βασιλόπητα τοϋ παραδαρμένου, τό ποίημα τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη: Γενάρης (’Από 
τίς Ώ ρες), κ.ά.
'Ο Πέτρος γυρόφερνε στό μαγαζί συλλογισμένος, ή κίνηση είχε πέσει, 

τό χρήμα λιγοστό, ό κόσμος κοίταζε νά εξοικονομήσει τά άπαραίτητα, 
στήν πόλη ή κατάσταση ήταν χειρότερη, τά σπίτια στά χωριά είχαν αυγά, 
γάλα, λίγο άλεύρι, λάχανα άφθονα, τ’ άνακάτευαν κι έτρωγαν, νά κρα
τηθούν στή ζωή, ίίταν καί χωριά πού πέρασαν μαύρες μέρες, τίς έζησε κι 
ό Γιώργος Κοτζιούλας στόν τόπο του: Τότε έγινε ό αποκλεισμός, παρα- 
κοντά ήρθε κι ή γρίππη, πού έστειλε πολλούς στόν άλλο κόσμο. Ή  πεί
να έκοβε τά γόνατα πολλών, ύστερα έρχονταν κι ό Θάνατος νά τούς θε
ρίσει... Οί μεγάλοι, πού αύτοί δούλευαν κι δλας, έτρωγαν άλεσμένες 
άγριάδες. Κάποτε έστελναν στό μύλο καί κότσαλα, γούτσια καλαμποκιού, 
πού τ ’ άνακάτευαν έπειτα μέ λίγο άλεύρι νά ξεγελάσουν τήν άναφαγιά 
τους. Μάζωναν άγρια χόρτα μέ τό σουγιά καί τ ’ άλεύρωναν βρασμένα. 
Αύτά μάς έσωσαν, καθώς καί τό γάλα, άπ’ τήν άνοιξη καί πέρα, πού τό 
πασπαλίζαμε μ ’ άλεύρι. Ά ν  αύτά γίνονταν στά χωριά, στά Γιάννινα οί 
φτωχές οικογένειες στήριζαν τίς ελπίδες τους στό Θεό καί στή βοήθεια 
τών συνανθρώπων τους. Πολλοί έδιναν, άλλοι μαζεύονταν στό καβούκι 
τους, έκλειναν τά μάτια καί δέν ήθελαν νά βλέπουν τί γίνεται στόν έξω 
κόσμο: Νά σωθούμε έμεΐς, συλλογίζονταν, τί νά δώσουμε άφού κινδυνεύ
ουμε οί ίδιοι... Πίστευαν πώς έτσι ήταν έντάξει μέ τή συνείδησή τους, κι
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άς βογγοϋσαν τά υπόγεια μέ τρόφιμα κι δλα τά καλά τοϋ Θεοϋ, είχαν 
κάνει έγκαίρως τίς προμήθειές τους. Στήν άγορά, κι έξω άπ’ αύτή, έκανε 
τήν έμφάνισή της καί τό βρωμερό συνάφι τών μαυραγοριτών, ξεγύμνωναν 
τούς άνθρώπους καί τά σπίτια τους γιά ένα σακί άλεύρι κι ένα τενεκέ 
λάδι...

Ό  Πέτρος είχε άνοίξει διάπλατα τό σπίτι του, δώστε, έλεγε στούς δι
κούς του, δσο έχουμε, δώστε, νά σώσουμε κόσμο, νά περάσουμε δλοι τίς 
κακές μέρες, νά μή μείνουμε μεσοστρατίς, έχει ό Θεός. Ό  Θεός είχε, μόνο 
πού τά κελάρια τοΰ Πέτρου δέν ήταν άνεξάντλητα, έπειτα ήταν ή άρχή 
τής μεγάλης πείνας, πόσους θά βοηθούσε κι ώς πόσο θάντεχε κι ό ίδιος; 
Στήν πρωτεύουσα ό κόσμος άρχισε τίς διαμαρτυρίες καί τίς διαδηλώσεις, 
μέ πρωτοπορεία τίς γυναίκες, έπαιρναν τούς δρόμους σβάρνα, πεινάμε! 
φώναζαν μέ άπόγνωση κι αύτή ή έκφραση άπελπισίας άπευθυνόταν πρός 
δλους, στούς συμμάχους πού έκαναν τόν άποκλεισμό, στούς Γερμανοαυ- 
στριακούς, πού έδιναν τίς άφορμές, στό βασιλιά, στήν κυβέρνηση, στό Βε
νιζέλο, προπαντός σ’ αύτόν, γιατί ή προπαγάνδα διέδιδε πώς δ Βενιζέλος 
είχε είσηγηθει στούς Άγγλογάλλους τό μέτρο τοΰ άποκλεισμοΰ.

Γύρω άπό τούς φούρνους τών Γιαννίνων άρχισαν νά σχηματίζονται 
ούρές, γιά τήν έξασφάλιση λίγου ψωμιού, μέ τόν καιρό θά πλήθαιναν ή 
πείνα θά σεργιανοΰσε φανερά στούς δρόμους τής πόλης, θά κούρνιαζε 
στά σπίτια τών φτωχών καί θά έτοίμαζε σάβανα γιά δλους, προπαντός 
γιά τά μικρά παιδιά καί τούς γέροντες. Τέτοιες γιορτές, χριστούγεννα καί 
πρωτοχρονιά, δέν είχαν ζήσει οί Γιαννιώτες ούτε κατά τήν περίοδο τής 
τουρκοκρατίας. Θάρχονταν δυστυχώς καί χειρότερες...



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Τό 1916 μπήκε μέ τούς χειρότερους οιωνούς. Τά γεγονότα εξελίσσονταν 
ραγδαία. Στίς άρχές τοΰ χρόνου οί Γάλλοι ένημέρωσαν τήν κυβέρνηση 
Σκουλούδη δτι θά μετέφεραν στήν Κέρκυρα τούς Σέρβους στρατιώτες, 
πού είχαν σωθεί άπό τήν καταδίωξη τών Γερμανοαυστριακών καί τών 
Βουλγάρων. Ή  ήθική αύτουργία γιά τήν ήττα τής Σερβίας άποδιδόταν 
στόν ίδιο τό βασιλιά, είχε διαβεβαιώσει τίς Κεντρικές αύτοκρατορίες δτι, 
άν ή Βουλγαρία χτυπούσε τή Σερβία, ή Ελλάδα δέ θ’ άντιδροΰσε, θάμεινε 
ουδέτερη. Άπό τότε οί Βούλγαροι, μέ διάφορα προσχήματα, θρασύτατοι 
κι άπαιτητικοί, καταβρόχθιζαν, κομμάτι κομμάτι τίς σάρκες τής Ελλάδας, 
μέ τήν άνοχή τής κυβέρνησης. Ό  Σκουλούδης άρνήθηκε τή μεταφορά τών 
Σέρβων στήν Κέρκυρα καί οί σχέσεις μέ τούς Συμμάχους όξύνθηκαν πε
ρισσότερο. Στό μεταξύ ό βασιλιάς έξακολουθούσε νά κινεί τά νήματα τών 
πολιτικών ένεργειών πρός τήν κατεύθυνση πάντοτε τής διατήρησης τής 
ούδετερότητας καί σέ συνεντεύξεις του, σέ δημοσιογραφικά όργανα πα
γκόσμιας άπήχησης, κατέκρινε τούς Συμμάχους γιά τά καταπιεστικά μέτρα 
πού είχαν πάρει σέ βάρος τής Ελλάδας καί έξέφραζε τήν πεποίθηση πώς 
τελικά ή Γερμανία θά κέρδιζε τόν πόλεμο. Ή  Ελλάδα γιά δλους είχε γίνει 
άναξιόπιστη. Έδινε ύποσχέσεις, πού ποτέ δέν τίς κρατούσε, πρόβαινε σ’ 
ένέργειες προκλητικές γιά τήν Entente, βρήκε έτσι αύτή άφορμή ν’ άλωνίζει 
στά έλληνικά έδάφη, σά νά ήταν ή χώρα ξέφραγο άμπέλι, κι έμεινε άπαθής 
σ’ ένέργειες τών πιό έχθρικών πρός τήν Ελλάδα δυνάμεων, τής Τουρκίας 
καί προπαντός τής Βουλγαρίας, είχε γίνει πιά φανερό πώς έπιδίωκε τήν 
κατάληψη τής Μακεδονίας μαζί μέ τή Θεσσαλονίκη, τό κατρακύλισμα 
όδηγοΰσε τόν τόπο στήν άκρη τοΰ γκρεμού.

Στά τέλη Ίανουαρίου τοϋ 1916, καταβλήθηκε μιά άκόμα προσπάθεια 
άπό τό στρατηγό Π. Δαγκλή, μέ ύποβολή ύπομνήματος, γιά νά πειστεί ό 
Κωνσταντίνος νά έγκαταλείψει τήν πολιτική τής ούδετερότητας καί νά 
όδηγήσει τή χώρα στό πλευρό τής Entente, χωρίς άποτέλεσμα. Τέσσερες 
βασικούς λόγους έπικαλοϋνταν ό Δαγκλής στό ύπόμνημά του: α) δέν ήταν 
έπιζήμιο γιά τήν Ελλάδα νά βοηθήσει τή Σερβία, άποτρέποντας έτσι τήν 
καταστροφή της καί τή μεγέθυνση τής Βουλγαρίας, β) ή Γερμανία πού
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ήταν σύμμαχος τής Αύστρίας, τής Βουλγαρίας καί τής Τουρκίας, τών 
τριών άνέκαθεν έχθίστων πρός τόν Ελληνισμόν δυνάμεων, δέ θά μπορούσε 
νά προστατεύσει ταυτόχρονα καί τά ελληνικά συμφέροντα, τά τελείως 
άντίθετα μ’ έκεΐνα τών τριών συμμάχων της, γ) ή Γερμανία, παρά τή θαυ
μάσια στρατιωτική της όργάνωση, ήταν άδύνατο νά νικήσει τήν Entente 
καί μάλιστα σέ τέτοια έκταση πού νά μπορεί νά επιβάλει τή θέλησή της 
σ’ δλο τόν κόσμο, δ) μέ τήν επέκταση τοϋ πολέμου στά Βαλκάνια καί τη 
συμμετοχή σ’ αύτόν τής Τουρκίας καί τής Βουλγαρίας, ήταν άδύνατο πιά 
στήν 'Ελλάδα νά μείνει ούδέτερη, χωρίς κίνδυνο νά ζημιωθεί ήθικά καί 
ύλικά. “Επρεπε νά ταχθεί μέ τό μέρος εκείνων πού θά προστάτευαν καλ
λίτερα τά έθνικά συμφέροντα κι αύτοί ήταν οί μετέχοντες στήν Entente. 
Τά έπιχειρήματα τοϋ Δαγκλή έξέφραζαν φυσικά τίς θέσεις τοΰ κόμματος 
τών Φιλελευθέρων, ήταν δμως τεκμηριωμένα καί πειστικά. Ό  άρρωστος 
βασιλιάς δέν τόν ακούσε, Ισως δέν άφησε τό περιβάλλον του νά τόν άκού- 
σει, δπως έγινε καί μέ πολλούς άλλους πού τοϋ έκαμαν άνάλογες ειση
γήσεις, άκόμα καί πρίγκιπες τής οίκογένειάς του. Ή  μοίρα είχε προδια
γράφει τήν πορεία καί τοϋ Κωνσταντίνου καί τής Ελλάδας.

Ά ς  ξαναγυρίσουμε στά Γιάννινα.Τόν ’Ιανουάριο τού 1916 μεγάλος θό
ρυβος προκλήθηκε άπό τήν άνακάλυψη δικτύου κατασκοπείας πρακτόρων 
τής Entente, πού έκλεβαν ή έπαιρναν άντίγραφα τών έπίσημων άπόρρητων 
κυβερνητικών τηλεγραφημάτων. Σκάνδαλο τό χαρακτήρισαν οί άντιβενιζε- 
λικές έφημερίδες καί ή Ήπειρος άσχολήθηκε άρκετές μέρες, άξιώνοντας 
τήν άποκάλυψη τών ένοχων, πού πρέπει νά ήταν "Ελληνες. Τό Μάιο, μο
λονότι δέν πού είχαν περάσει τρεις μήνες, άκόμα δέν είχαν άνακαλυφθεϊ 
οί ένοχοι.

Ή  άρθρογραφία τοΰ Ταχυδρόμου γιά τά άποτελέσματα τών έκλογών 
δέ σταμάτησε μέ τήν έλευση τοΰ νέου χρόνου. Ό  Κ. Μελάς μέ άνοικτή 
έπιστολή του, τά χαρακτήριζε εξοχα γιά τό κόμμα τών Φιλελευθέρων καί 
καταφερόταν έναντίον τών κυβερνητικών υποψηφίων, γιατί κατέφυγαν 
είς τό ποταπόν μέσον τών άτομικών υποσχέσεων.

Στήν πόλη Εφτασαν λίγοι Σέρβοι στρατιώτες είς έλεεινήν καί άξιοόάκρυτον κα- 
τάστασιν. Ό  Ταχυδρόμος τούς χαρακτήριζε ήρωες, άλλά πρόσθετε: <4ντ£ νά τούς ζη- 
λεύομεν καί τούς φθονοϋμεν, τούς οίκτείρομεν, συρόμεθα άπό τό άποτέλεσμα. Στόν 
κινηματογράφο 'Έδισσων δόθηκε κινηματογραφική παράσταση γιά τήν ένίσχυσή τους, 
ένώ παράλληλα άρχισε έρανος γιαυτοΰς άπό έπιτροπή άποτελούμενη άπό τούς: Κ. 
Μ. Βλάχο, I. Καρακάση καί Σ. Μαρτίνη.- Ή  καλοκαιρία, τή μέρα τής γιορτής τών 
θεοφανείων, έπέτρεψε τή συγκέντρωση χιλιάδων κόσμου στή λίμνη. Τό σταυρό έρριξε 
στά νερά ό Πανάρετος, ό Γερβάσιος δέ μποροϋσε πιά ν ’ άνταποκριθεΐ στά Εκκλη
σιαστικά του καθήκοντα. Στήν Ιδια έφημερίδα άρχισε ή δημοσίευση σειράς άνταπο- 
κρίσεων άπό τή ζωή τών Ήπειρωτών στρατιωτών στή Μακεδονία, όπου είχε μετα- 
φερθεΐ τό Ε' Σ. Στρατού, άπό τόν ’Αλέκο Ίωαννίδη, άπό τό Σοποτσέλι (Δίλοφο). 
Συνέχισε γιά πολλούς μήνες τή συνεργασία του μέ τόν Ταχυδρόμο, είτε μέ τά άρχικά 
τοΰ όνόματός του, είτε μέ τό -ψευδώνυμο Ά λ Μπάχρ. ’Αργότερα συνεργάστηκε στενά 
μέ τήν ”Ηπειρο, μέ χρονογραφήματα καί φλογερά άντιβενιζελικά άρθρα.
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Στις 2, τό πρωΐ, τής 7ης Ίανουαρίου, ό Γ. Μελάς, τή στιγμή πού περνούσε έξω 
άπό τό γαλλικό προξενείο, άκουσε βήματα πίσω του, άπόδειξη πώς τόν παρακολου
θούσαν. Σταμάτησε καί είδε νά στέκεται δίπλα του ένας χωροφύλακας, γιά νά τού 
άνακοινώσει δτι είχε διαταγή άπό τόν άνακριτή νά τόν παρακολουθεί. Ό  Μελάς δια- 
μαρτυρήθηκε τηλεγραφικά στόν υπουργό δικαιοσύνης γιαυτό.- Ό  Κ. Μελάς, στήν 
’Αθήνα, ποϋ έκλέχτηκε καί τό 1916, γιά τρίτη φορά, πρόεδρος τοϋ δημοτικού συμ
βουλίου, παρεξηγήθηκε μέ τόν Κ. Καζαντζή γιά ένα δημοσίευμα τοΰ τελευταίου στήν 
’Ακρόπολη, έπειδή πίστευε δτι τόν έθιγε, τόν κάλεσε σέ μονομαχία. Τελικά ό Καζαν
τζής έδωσε έξηγήσεις καί ή μονομαχία δέν έγινε. Τήν προηγούμενη μέρα δμως (11 
Ίανουαρίου) ό Μελάς μονομάχησε μέ τόν Κ. Κουρμούλη καί τόν τραυμάτισε, μέ 
σπαθί, στό μπράτσο.

Ά π ό  όμάδα νέων άποφασίστηκε ή Ιδρυση 
'Ερασιτεχνικού ’Ομίλου μέ σκοπό τήν άνάπτυξη 
μεταξύ τών μελών καλλιτεχνικού αισθήματος. Ό  
Ό μ ιλος  (πήρε τό όνομα Α ί Μοϋααι) έδωσε στίς 
14 Ίανουαρίου άπογευματινή παράσταση στόν κι
νηματογράφο "Εδισσον μέ τό έργο του Άριστ. 
Βαλαωρίτη Ή  κυρά-Φροσύνη «αί τήν κωμωδία ΟΙ 
καρβουνιάρηόες.- Στό προαύλιο τής Ζωσιμαίας 
σχολής όλοκληρώθηκε ή τοποθέτηση σέ βάθρο τής 
προτομής τοΰ Αναστασίου Ζωσιμά (άρχές Ία
νουαρίου), μέτριας τέχνης, κατά τήν κρίση δημο
σιογράφου.· Ή  άκρίβεια ήταν καθημερινό θέμα 
τών έφημερίδων. Τό βάρος της τό αισθάνονταν 
ιδιαίτερα δσοι έτρωγαν σ’ έστιατόρια. Μιά μερίδα 
φαγητού, δυό μπουκιές δλο κι δλο, κόστιζε 70 λε
πτά, ένώ μιά μερίδα ψωμιού, μισή μπουκιά, 10 
λ. "Οσα καί νά πλήρωνε κανείς ήταν άδύνατο νά 
σηκωθεί άπό τό τραπέζι χορτασμένος.- Τά Γιάν
νινα ύπέφεραν, μέ τάση χειροτέρευσης, άπό έλλει

ψη πετρελαίου, τροφίμων καί προπαντός άλεύρων. Πολύ συχνά τά προοριζόμενα γιά 
τά Γιάννινα άλευρα κατάσχονταν στήν Πρέβεζα καί στέλλονταν άλλοϋ. Έτσι, κατά 
τόν Ταχυδρόμο, καταντούσαν κωμικές οί ένέργειες τών κυβερνητικών βουλευτών πού 
τηλεγραφούσαν, δτι είχαν έξασφαλίσει σιτάρι γιά τό νομό Ίωαννίνων, τούς διέψευδε 
δμως ή πραγματικότητα, σπάνια έφτανε στήν πόλη. ΟΙ Πρεβεζιάνοι μάλιστα, μέ τήν 
άπόφαση τοΰ νομαρχιακοϋ τους συμβουλίου, καταδίκασαν τό λαό τών Γιαννίνων σέ 
βαρύτατη φορολογία, έπιβάλλοντας λιμενικό φόρο 10% στά είσαγόμενα προϊόντα  
-ήθελαν νά έξασφαλίσουν πόρους γιά έπέκταση τών λιμενικών έργων καί έξωραϊσμό 
τής παραλίας- καί 1% γιά τά έξαγόμενα. Τό 10% γιά τά είσαγόμενα (άλευρα, τρόφιμα 
κλπ.), ήταν ύποχρεωμένη νά τόν καταβάλλει ή άγορά τών Γιαννίνων, γιαυτό καί ζη
τήθηκε ή τροποποίηση τής άπόφασης.- Ό  πετροπόλεμος, παρά τά έπικριτικά σχόλια 
τών έφημερίδων, έξακολουθοϋσε ν ’ άποτελεΐ άγαπημένο παιγνίδι τών νέων, άκόμα 
καί τών μαθητών τής Ζωσιμαίας σχολής. Σχημάτιζαν όμάδες, πήγαιναν κάτω άπό τό 
παλαιό δημαρχείο, στό Ά τ  παξάρ κι έσπαγαν τά κεφάλια τους. Μιά πρόσκληση 
έργατικής έπιτροπής πρός τούς έργαζόμενους δλους τών συντεχνιών, γιά συγκρότηση 
Συνδέσμου άλληλοβοηθείας, δέν είχε άποτέλεσμα. Πολλοί έργαζόμενοι συγκεντρώθη
καν στήν αίθουσα τής Θεοτόκου, στίς 24 Ίανουαρίου, ή έπιτροπή δμως πού έστειλε 
τήν πρόσκληση δέν έμφανίστηκε. Στή Θεοτόκο δίνονταν τακτικά διαλέξεις άπό έπι-

Αναστάσιος Ζωσιμάς
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στήμονες τής πόλης, ή άνταπόκριση δμως τοϋ κοινοΰ ήταν μικρή. Διαλέξεις όργα- 
νώνονταν καί στή μεγάλη αίθουσα τής Ζωσιμαίας σχολής, μέ όμιλητές έπιστήμονες 
καί θέματα κατά κύριο λόγο προληπτικής Ιατρικής.- Έξαιτίας τής άκρίβειας καί τής 
έλλειψης φαρμάκων, γινόταν σύσταση άπό τούς έπόπτες τοΰ φαρμακείου τών ’Ελεών 
(Σ. Μήτσου, A. Β. Ξιούρα καί ’Αλ. Φουρτουνόπουλο) πρός τούς γιατρούς τής πόλης, 
νά έχουν ύπόψη τους τήν υπερτίμηση τών φαρμάκων, νά μή γράφουν στίς συνταγές 
τους πολυδάπανα φάρμακα καί νά περιορίζουν τή χρήση τους γιά λίγες μέρες (3 
μέρες γιά τήν πόλη καί 8 γιά τήν έπαρχία), άλλοιώς ή συνταγή θάμενε άνεκτέλεστη. 
Τήν ίδια έποχή καί ό Ταχυδρόμος σφυροκοποΰσε, μέ τήν άρθρογραφία 

του, τήν πολιτική τών κυβερνητικών, γιατί είχαν προσδεθεΐ στό άρμα τής 
γερμανικής προπαγάνδας. Ποϋ βαίνομεν; άναρωτιόταν ό Κ. Μελάς (31- 
1-1916), έρώτημα πού έβγαινε άπό τήν άνάλυση τής πολιτικής κατάστασης. 
Σφάλμα άσυγχώρητον -κατέληγε- ύπήρξεν δ η  επετράπη είς την γερμανικήν 
προπαγάνδαν νά έργασθή έλευθέρως έν Έλλάδι. Πόσα ψεύδη! Πόσαι υπο
σχέσεις ψευδείς! Πόσα ναρκωτικά ποτά δέν έποτίσΟημεν! Καί σήμερον, 
άφ’ ένός βλέπομεν την κυβέρνησιν άναβάλλουσαν νά προβή είς σαφείς 
δηλώσεις, καί άφ’ έτέρου την γερμανικήν προπαγάνδαν όργιάζουσαν διά 
νά έπιτύχη φ ή ξ ι ν  ο ί α ν δ ή π ο τ ε  μέ τούς Άγγλογάλλους τούς έν Θεσ
σαλονίκη διά νά καταστήσω δύσκολον, άν δχι άδύνατον, τήν μετ’ αυτών 
συνεργασίαν, ήτις ταχεϊ τφ  βήματι έρχεται. Σέ δικό του άρθρο: Α ί δύο 
έποχαί (4-2-1916), ό Περικλής I. Καραπάνος, άφοΰ σύγκρινε τήν κατά
σταση πού έπικρατοϋσε τήν έποχή τής διακυβέρνησης τής χώρας άπό τό 
Βενιζέλο καί τήν περίοδο μετά τήν άπομάκρυνσή του, συμπέρανε: Σεϊς, 
άγαπητοί συμπατριώται, οί δοκιμάσαντες τά άγαθά τής φαύλου πολιτικής 
τοϋ παρελθόντος, κρατήσατε ύψηλά τήν σημαίαν τών έθνικών ιδεωδών, 
περιστοιχίσατε τόν Μέγαν ημών ’Αρχηγόν, καί ίσως ό κατ’ εξοχήν Φι- 
λέλλην θεός, μάς λυπηθfj καί δέν ίδωμεν πραγματοποιουμένους τούς πό
θους τών νεκροθαπτών της πατρίδος. Προδότες άποκαλοΰσαν οί άντιβε- 
νιζελικοί τούς άντιπάλους τους, νεκροθάφτες τούς χαρακτήριζαν αύτοί. 
Πώς ήταν δυνατόν, κάτω άπ’ αύτές τίς συνθήκες, νά βρεθεί τρόπος συ
νεννόησης;

Ή  άντιδικία άνάμεσα στόν Ταχυδρόμο καί τήν 'Ήπειρο δέν περιοριζόταν μόνο 
στά πολιτικά θέματα, άλλ’ έπεκτεινόταν καί στά τοπικά. Ά σπρο  έλεγε ό ενας, μανρο, 
άπαντοΰσε ό άλλος, σπάνιες ήταν οί περιπτώσεις πού συμφωνούσαν... Εϋγε στόν κ. 
Κ αλούδιI, τό γυμνασιάρχη τής Ζωσιμαίας, άπένειμε ό συντάκτης τοΰ Ταχυδρόμου, 
έπειδή είχε τήν καλήν σύλληψιν νά διατάξει τούς μαθητές νά κόβουν κοντά τά μαλλιά 
τους. Ή ταν άνδρικός αύτός ό τρόπος κουρέματος καί συντελοΰσε καί είς τήν κα
θαριότητα.- Ό  Χρ. Χρηστοβασίλης, φανατικός βασιλικός, εξακολουθούσε νά συνερ
γάζεται μέ τόν Ταχυδρόμο, μέ κάθε είδους Ιστορικά καί λογοτεχνικά κείμενα. Στίς 
22 Ίανουαρίου, δημοσίευσε, σέ δυό συνέχειες, τό διήγημά του Γιά πρώτη φορά στό 
σκολειό, άφιερωμένο στόν Γ. Καλούδη. Ή  κόρη του, Δάφνη Χρηστοβασίλη, μαθήτρια 
τοΰ Διδασκαλείου θηλέων, άρίστευσε σέ πανελλήνιο διαγωνισμό καί πήρε τό ειδικό 
βραβείο τοϋ υπουργείου Παιδείας. Τό τελευταίο, δημιούργησε σοβαρές δυσχέρειες 
στήν έλληνική κοινότητα τών Ίωαννίνων, μέ τήν έντολή πού έδωσε στήν ’Εθνική Τρά
πεζα νά μήν καταβάλλει τούς δεδουλευμένους τόκους καί τά τοκομερίδια τών μετοχών
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της. Tfrv άπόφασή του στήριζε στό δτι τά έξοδα γιά τήν έκπαίδευση τά πλήρωνε τώρα 
τό κράτος κι δχι ή κοινότητα. Λησμονούσε πώς ot τόκοι πήγαιναν σ’ ένα μεγάλο 
άριθμό άγαθοεργών καταστημάτων (νοσοκομείο Χατζηκώστα, γεροντοκομεϊο, φτω
χοκομείο, φαρμακείο τών φτωχών, προικοδοσίες, επιδόματα σέ φτωχούς, έκκλησίες 
καί κοινότητες τής ’Ηπείρου κ.ά.) κι δχι μόνο στήν έκπαίδευση. Έ ντονο, γιαυτό, 
ήταν καί τό αίτημα γιά άκύρωση τής άπόφασης.- Στίς 15 Φεβρουάριου έγινε προ
σπάθεια δεντροφύτευσης στήν πόλη, μέ τήν ευκαιρία τής Πράσινης έορτής -έμπνευση 
τής βασίλισσας Σοφίας- τά άποτελέσματα δμως ήταν πενιχρά. Διακόσια δέντρα φυ
τεύτηκαν δλα κι δλα, στήν δδό Δωδώνης καί στήν πλατεία, άπό μαθητές τής Ζωσι- 
μαίας.- Συγκίνηση προκάλεσε στά Γιάννινα ή είδηση τοϋ θανάτου τοϋ γιατρού ’Αθα
νασίου Σαγιάννου, πού είχε έπιστρατευτεΐ άπό τούς Τούρκους, ώς Κωνσταντινοπο- 
λίτης. Πέθανε σέ τουρκικό στρατόπεδο στή Σεβάστεια, άπό έξανθηματικό τύφο. Ή ταν  
γαμβρός τοΰ εύεργέτη τοΰ Κουκουλιού Ζαγορίου Εύγενίου Πλακίδα καί γνωστός σ’ 
δλη τήν κοινωνία τών Γιαννίνων.- Καινούργιο Ιδιωτικό έπιβατικό αυτοκίνητο, ευρύ
χωρο κι άναπαυτικό, άρχισε νά έκτελεΐ δρομολόγια άπό τά Γιάννινα στήν Πρέβεζα 
ύπό τήν διεύθυνσιν τον διπλωματούχου καί έμπειρου σωφέρ Γονλιέλμον, μάλλον 
Γερμανός θά ήταν.- Μιά άπό τίς έφημερίδες τού άντιβενιζελικοϋ στρατοπέδου ζήτησε 
τήν, έξ όφφικίου, άντικατάσταση τών μελών τής Έφοροεπιτροπής τών ’Ελεών. ’Από 
τή Μητρόπολη δόθηκε ή άπάντηση δτι, σύμφωνα μέ τίς διαθήκες τών εύεργετών, δέ 
μποροϋσε νά γίνει κάτι τέτοιο. Ή  άντικατάσταση θά γινόταν, ύστερα άπό έκλογές, 
άφοΰ προηγουμένως θά είχε όλοκληρωθεϊ ή άφομοίωση τοΰ έκκλησιαστικοΰ καθεστώ
τος μ’ έκεινο τής Παλαιός 'Ελλάδας.- Χαρακτηριστική είναι μιά είδηση άναφερόμενη 
στή θνησιμότητα τής πόλης κατά τό δεύτερο 15θήμερο τοΰ Ίανουαρίου. Πέθαναν στά 
Γιάννινα 25 άτομα, άπό τά όποΧα 3 άπό φυματίωση, 9 άπό πνευμονικές άρρώστειες, 
3 άπό καρδιακά νοσήματα καί οί ύπόλοιποι άπό διάφορες αιτίες. Καί σ’ έπόμενα 
δελτία θνησιμότητας, οί θάνατοι άπό φυματίωση ήταν πολλοί. Θέριζε τότε ή φοβερή 
άρρώστεια, μάστιγα είχε καταντήσει, σήμερα στήν πρώτη γραμμή βρίσκονται ό καρ
κίνος καί τά καρδιακά νοσήματα. Κάτι άκόμα πού σχετίζεται μέ τή φυματίωση: ΕΙς 
’Ιωάννινα  -έγραφε συντάκτης τοΰ Ταχνδρόμου- παρατηρεϊται ή κακή συνήθεια, μόλις  
άποθάνη τίς έκ φθίσεως, είτε έξ άλλης μολυσματικής νόσου, οί συγγενείς των σπεύδων 
καί πω λονν τά ένδύματα τοϋ νεκροϋ εις μικροπωλητάς, αυτοί τά μεταπωλοϋν καί 
συντελούν εις τήν διάδοσιν τής νόσου. ’Επρεπε νά είδοποιεΧται, σ’ αυτές τίς περι
πτώσεις, ή άστυνομία, γιά νά καίει τά ένδύματα τών άσθενών.- Ή  έπιτροπή τών Ίω- 
αννίνων γιά τούς έράνους ύπέρ τών άπορων οικογενειών τών έπιστράτων, (προήδρευε 
ό νομάρχης ’Αθαν. Σουλιώτης - Νικολαΐδης, τόν όποιο πολύ έξυμνούσε ό βενιζελικός 
Ταχυδρόμος, τούς πρώτους μήνες τής θητείας του), άποφάσισε ν ’ άντικαταστήσει τή 
μηνιαία, μέ έφάπαξ συνεισφορά. Στόν πρώτο κατάλογο άναφέρονται οΐ προσφορές: 
Νομάρχης 50 δρχ., άγιος Περιστεράς Μελέτιος 200, άγιος Δωδώνης Πανάρετος 50, 
Κ. Βλάχος 75, Σιούλας Βενέτης 50, Δ. Δάνος 25, Κων. Κατσαδήμας 60, άδελφοί Κί
γκου 100, Α. Μέξης 60, Β. Μιχαηλίδης 75, Γ. Σακκάς 25, Σπ. Σπέγγος 75, Θ. Τσονίδης 
75.- Στή στήλη τών ’Ηπειρωτικών παραδόσεων τον Ταχυδρόμου δ Νέστωρ Γεωργίτσης 
έξακολουθοΰσε νά δημοσιεύει πολύ ένδιαφέροντα στοιχεΧα, άνέκδοτα, άπό τήν Ιστορία 
τής Η πείρου καί κυρίως τοΰ Ζαγοριοΰ.

"Ενας πνευματικός άνθρωπος, άπό τήν Κωνσταντινούπολη, ό ’Αντώνιος Γιαλ- 
λούρης, δικηγόρος, διορίστηκε γραμματέας στήν ύποδιοίκηση Κόνιτσας, δέν άπο- 
δέχτηκε τό διορισμό του. ’Αργότερα τοποθετήθηκε είρηνοδίκης στή Β. Ή πειρο.- Κρού
σματα εύλογιάς έμφανίστηκαν στά Γιάννινα, κατά τό δεύτερο δεκαήμερο τοϋ Φεβρου
άριου. Ή  έπάρατος νόσος είχε μεταδοθεΧ στήν πόλη άπό τό Πωγώνι.
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Τήν τρίτη έπέτειο τής 21ης Φεβρουάριου τά Γιάννινα γιόρτασαν μέ βα- 
ρειά καρδιά. Οί βενιζελικοί τή θεωρούσαν άποφράδα μέρα, γιατί ένα χρό
νο πρίν, ό βασιλιάς είχε διώξει τό Βενιζέλο άπό τήν κυβέρνηση. Στόν Τα

χυδρόμο ό δικηγόρος Εύάγγ. Χα
τζής τόνιζε: Ευτυχώς ή εσχάτως πα- 
ρατηρουμένη φαγδαία τροπή τών 
πολεμικών καί πολιτικών συνθηκών 
θέλει συντελέσει εις τό νά καταρρί- 
ψη καί τούς τελευταίους ένδοια- 
σμούς, οΐτινες κρατοϋσι είσέτι τήν 
Ελλάδα μακράν τής όόοϋ τοϋ ιερού 
αύτής καθήκοντος, άκάθεκτος δέ τό
τε ό έλληνικός λαός, ύπό τήν ηγε
σίαν τού δαφνοστεφούς αύτοϋ Βα- 
σιλέως καί άγωνιζόμενος παρά τό 
πλευρόν τών φυσικών αύτοϋ φίλων 
καί συμμάχων, θέλει ριφθεί πρός νέ
ους θριάμβους, συντριβών τούς προ

αιώνιους αύτοϋ έχθρούς καί έγκαθιδρύων τό Ελληνικόν πνεύμα καί τόν 
Ελληνικόν πολιτισμόν, εις τάς χώρας έκείνας, αΐτινες ύπήρξαν ή φυσι
κή κοιτίς τής άναπτύξεως αύτοϋ. Μεγάλη ή αισιοδοξία τοΰ άρθρογράφου, 
τίποτε άπ’ δσα όραματιζόταν δέν πραγματοποιήθηκε.

Στό ίδιο πανηγυρικό φύλλο ό Χρ. Χρηστοβασίλης, δημοσίευσε τόν 
Ύ μνο  στήν ’Ελευθερία, ένα ποίημα πού άπαγγέλθηκε άπό τότε άμέτρητες 
φορές στίς σχολικές γιορτές. Παραθέτω τό τελευταίο πεντάστιχο:

Χτύπα θεά έλληνική! Χτύπα τυράννους, χτύπα!
Νά λείψη κάθε τύραννος άπό της γης τήν όψη!
Καί τότε μόνο νά σταθής καί τότε νά ήσυχάσης 
°Οταν Βασίλισσα γενής σ ’ δλη τήν Οικουμένη 
Ώ  ’Ελευθερίά πανένδοξη καί κοσμολατρεμένη!

J  ό Διδασκαλείο νηπιαγωγών, μέ διευθύντρια τήν δεσποινίδα Ζηνοβία 
Ζαλούχου, πρός πανηγυρισμόν της επετείου τής άλώσεως τών Ίωαν- 

νίνων παρά τοϋ δαφνοστεφούς Βασιλέως καί τοϋ λεοντοκάρδου Ελληνι
κού στρατού, έτσι έγραφε ή πρόσκληση, θά έδινε στόν κινηματογράφο 
Έδισσων θεατρική παράσταση μέ τή Μερόπη τού Βερναρδάκη. Τελικά παί
χτηκε ή Ήλέκτρα τοΰ Σοφοκλέους, μέ μεγάλη έπιτυχία, έδωσε δμως λαβή 
γιά τή δημιουργία σκανδάλου στά Γιάννινα, πού κράτησε μήνες. Ό λες οί 
έφημερίδες έγραψαν έγκωμιαστικά σχόλια γιά τήν παράσταση, ό Π. Με
λίρρυτος άφιέρωσε κι ένα χρονογράφημα, κολακευτικά λόγια άκούστηκαν 
καί γιά τή μαθήτρια Παρασκευή Τσαφίλη, πού ύποδύθηκε τό ρόλο τής 
Ήλέκτρας ...άπέδειξεν δτι κρύπτει μέσα της τό ιερόν πϋρ τής τέχνης. Πα

21 Φεβρουάριου 1916 έρανος άπό όμά 
δα κυριών. Διακρίνονται (άπό άριστε- 
ρά): Μαρία ΧρηστΙδου, Λενούσιω Τσο- 
πολάκου, Αγγέλικα Γ. Λάππα, Βασίλει
ος Λάππας, Ναταλία Καζαντζή.
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ραφωνία σημειώθηκε έξ αιτίας τής έπέμβασης τοϋ γενικοϋ επιθεωρητή μέ
σης έκπαίδευσης Χρυσανθακοπούλου, ό όποιος δέν έπέτρεψε στόν καθη
γητή Κ. Λούτση νά συνοδεύσει τό άσμα τών μαθητριών τοΰ χορού, μέ τό 
βιολί του. Ή  έπέμβαση προξένησε άγανάκτηση στό άκροατήριο, πού άπο- 
δοκίμασε τόν έπιθεωρητή, τόν χαρακτήρισε ώς όπισθοδρομικόν, άντίθετα 
ή διευθύντρια, ή προοδευτική παιδαγωγός Ζαλούχου, δέχτηκε τά θερμά 
συγχαρητήρια όλων. Τό σκάνδαλο άρχισε νά παίρνει ύπόσταση δταν ό 
έπιθεωρητής, μέ πρόθεση νά δημιουργήσει προβλήματα στή διευθύντρια, 
καλοΰσε γιά έξέταση στό σπίτι του τίς μαθήτριες τοΰ Διδασκαλείου καί 
ώς άλλος ίεροξεταστής, τίς ύπέβαλλε σέ σκανδαλώδεις άνακρίσεις, γιά τό 
θέμα τής παράστασης. Άπό πληροφορίες πού διέρρευσαν, στίς άνακρίσεις 
αύτές έτέθη έν άμφιβόλω η ηθική άξιοτίμων κυρίων καί δεσποινίδων τής 
πόλης. Οί άνακρίσεις κράτησαν μήνες καί προκαλοΰσαν συχνά τά έπικρι- 
τικά σχόλια τών έφημερίδων έναντίον τού έπιθεωρητή. Σ’ ενα άπ’ αύτά 
ό Ταχυδρόμος ύπογράμμιζε πώς τό θέμα δέν ήταν πιά ή διαφορά άπόψεων 
ένός έπιθεωρητή μέ τήν ύφιστάμενό του, άλλά είχε σοβαρότατες κοινωνι
κές έπιπτώσεις, ή πόλη τών Γιαννίνων συνταρράσσεται άπ' άκρου είς 
άκρον, ύπογράμμιζε. Έγινε, συνέχιζε, τό φλέγον ζήτημα τής ήμέρας, οί 
συζητήσεις δέν τελείωναν, προκαλοΰσε σκανδαλώδη έπεισόδια, χαλάρωνε 
τήν λειτουργία τής έκπαίδευσης, κατέστρεφε τήν πειθαρχία στά σχολεία, 
δημιουργοΰσε μίση κι άσπονδους έχθρούς, έπρεπε νά έπέμβει ό εισαγ
γελέας, τά παραπτώματα τοΰ έπιθεωρητή δικαιολογοΰσαν τέτοια έπέμβα
ση. Πρώτη άστοχη ένέργειά του χαρακτηριζόταν τό δτι καλοΰσε τίς μα
θήτριες στό δωμάτιό του γιά νά τίς άνακρίνει, αύτό έπρεπε νά γίνεται 
στό Διδασκαλείο. Ό  τρόπος τής άνάκρισης άποτελούσε τό δεύτερο καί 
μεγαλύτερο παράπτωμα- ρωτούσε, μέ πρόθεση νά στοιχειοθετήσει σκάν
δαλο, γιά έντιμα πρόσωπα τής πόλης, γιά μάχιμους άξιωματικούς καί 
γιατρούς, τών όποιων έξεταζόταν ή ηθική καί τό παρελθόν. Στήν κεντρική 
πλατεία δημιουργήθηκε έπεισόδιο. Ή  γιατρός Κωνσταντία Χατζηγιάννη 
χτύπησε μέ τήν όμπρέλα της τόν έπιθεωρητή, έπειδή είχε πληροφορηθεΐ 
δτι τή δυσφημούσε, κι αύτός άνταπέδωσε τό χτύπημα μέ τό μπαστούνι 
του. Ό  κόσμος πού συγκεντρώθηκε έλεεινολογοΰσε τήν κατάσταση κι 
έρριχνε τήν εύθύνη τών έπεισοδίων καί τής γενικότερης άναταραχής στόν 
έπιθεωρητή. Άπό τόν τύπο ή 'Ήπειρος ύποστήριζε τόν έπιθεωρητή, ξεκι
νώντας άπό τήν άποψη δτι τό θέμα είχε πολιτικές διαστάσεις καί είχε 
έξογκωθεϊ άπό τούς βενιζελικούς. Ήύπόθεση έφτασε στό έκπαιδευτικό 
συμβούλιο, ύστερα άπό καταγγελία τοΰ Χρυσανθακοπούλου, μέ κατηγο
ρούμενους τή Ζαλούχου κι άλλους καθηγητές, άνάμεσά τους καί τό θεο
λόγο Αίμιλιανό Γεωργούλη· τόν κατηγορούσε δτι σύχναζε στά καφενεία 
καί τούς κινηματογράφους κι δτι μάθαινε τούς μαθητές του νά •ψιττακί
ζουν  ό Γεωργούλης ύστερα άπό λίγο καιρό χειροτονήθηκε άρχιμανδρίτης.

Τά έπεισόδια καί οί φήμες πού κυκλοφορούσαν, μέ διάφορες έκδοχές,
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προκάλεσαν τήν έπέμβαση τής εισαγγελίας. Ό  επιθεωρητής υπέβαλε μή
νυση κατά τής Κων. Χατζηγιάννη, έπειδή τόν χτύπησε έν μέση πλατείςι 
κι ό διευθυντής τοϋ σατιρικού περιοδικού Καραβίδα άλλη, έναντίον τής 
Ζαλούχου, έπί έξνβρίσει. Ή  Καραβίδα καταφερόταν έναντίον τοΰ Ταχυ
δρόμου γιά τά σχόλιά του καί ύποστήριζε τόν έπιθεωρητή, δέν ήταν όπι- 
σθοδρομικός, έλεγε, δπως τόν χαρακτήριζαν οί άντίπαλοί του, άφοΰ 
έπέτρεπε παραστάσεις στά σχολεία, δχι δμως καί στά θέατρα. Ή  ένταση 
έφτασε σέ σημείο πού όδήγησε έναν έφεδρο γιατρό άξιωματικό, τόν Μπα- 
μίχα, νά στείλει τούς μάρτυρες του στόν έπιθεωρητή γιά νά μονομαχήσουν. 
Είχε άναμιχθεΐ, έλεγε, άνεπίτρεπτα τό δνομά του στίς άνακρίσεις. Φαίνε
ται πώς οί έξηγήσεις πού έδωσε ό έπιθεωρητής κρίθηκαν έπαρκεϊς κι 
άποφεύχθηκε ή μονομαχία. Στό μεταξύ ό Ιδιος μήνυσε καί τό διευθυντή 
τής Σημαίας Ν. Λάππα, έπί έξυβρίσει.

Είχαν περάσει περισσότερες άπό 35 μέρες, άφότου δημιουργήθηκε τό 
θέμα καί οί παρενέργειές του έξακολουθοΰσαν ν’ άναστατώνουν τή γιαν- 
νιώτικη κοινωνία. Οί μαθητές τής τρίτης τάξης τής Ζωσιμαίας σχολής, 
συγκεντρώθηκαν (30 Μαρτίου) στήν αίθουσα τελετών γιά νά διαμαρτυ- 
ρηθοΰν στό ύπουργεϊο Παιδείας έναντίον τοΰ έπιθεωρητή γιά τίς κατη
γορίες έναντίον τοϋ καθηγητή τους Αίμ. Γεωργούλη. Χαρακτήριζαν άνα- 
κριβεΐς δλες τίς καταγγελίες καί έξέφραζαν τό θαυμασμό τους πρός τόν 
καθηγητή γιά τό ήθος καί τόν τρόπο διδασκαλίας του. Τή στιγμή πού τέ- 
λειωναν τό τηλεγράφημα γιά τό ύπουργεϊο, μπήκε στήν αίθουσα ό καθη
γητής Φιλ. Σαγκούνης, τό πήρε καί τό πήγε στό γυμνασιάρχη. Ό  Γ. Κα- 
λούδης, προσπάθησε μέ δλην τήν πραότητα ν’ άποτρέψει τούς μαθητές 
νά στείλουν τό τηλεγράφημα, προτείνοντας τή σύνταξη έγγράφου, στό 
όποιο δέ θά θιγόταν ό έπιθεωρητής, θά ίκανοποιόταν δμως κι ό καθηγητής, 
πού κατηγορήθηκε άδικα- οί μαθητές άρνήθηκαν καί έστειλαν τό τηλεγρά
φημα. Συγκλήθηκε άμέσως ό καθηγητικός σύλλογος, πού χαρακτήρισε ώς 
στάση τήν ένέργεια τών μαθητών καί έπέβαλε αύστηρότατες ποινές: Τέσ- 
σερες άποβλήθηκαν διά παντός άπό τή σχολή καί οί ύπόλοιποι γιά μιά 
έβδομάδα. Τό γεγονός άνησύχησε τήν κοινωνίαν, ή όποία διχασθείσα είς 
δύο στρατόπεδα, έσχολίαζεν αύτό ζωηρώς. Οί κατηγορίες στρέφονταν κυ
ρίως κατά τοϋ καθηγητικοΰ συλλόγου γιά τίς βιαστικές άποφάσεις του, 
μέ τίς όποιες καταδικάζονταν 4 φτωχοί μαθητές, πού ύποστήριζαν τήν 
άλήθεια, δπως αύτοί τήν καταλάβαιναν, στήν έσχάτην τών ποινών, τά 
παιδιά έχαναν τό μέλλον τους. Τά έπικριτικά σχόλια έναντίον τών καθη
γητών συνεχίστηκαν καί τίς έπόμενες μέρες, ήθελαν -τούς κατηγοροΰσαν- 
νά φανοΰν άρεστοί στόν έπιθεωρητή τους, γιαυτό έπέβαλλαν τόσο αύστη- 
ρές ποινές. Στό μεταξύ άρχισε ένας βρώμικος πόλεμος έναντίον τής Ζα
λούχου, μέ τήν άποστολή άνώνυμων έπιστολών στούς γονείς τών μαθη
τριών τοΰ διδασκαλείου, έπρεπε, έγραφαν οί έφημερίδες ν’ άποκαλυφθοΰν 
οί ύβριστές μιάς άνυπεράσπιστης γυναίκας καί νά τιμωρηθούν.
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τό διάστημα πού συγκλόνιζε τά Γιάννινα τό σκάνδαλο τοϋ Διδασκαλείου 
νηπιαγωγών -τή δεκαετία τοΰ *20 ξέσπασαν μεγάλα σκάνδαλα μέ πρω

ταγωνιστές καθηγητές καί έπιθεωρητές, καί σοβαρές έπιπτώσεις στή ζωή τής 
γιαννιώτικης κοινωνίας- ενα πλήθος άλλων θεμάτων, κάθε μορφής, άπασχο- 
λοϋσε τήν πόλη καί τήν έπαρχία, ζωτικής σημασίας γιά τούς κατοίκους. Ή  
έλλειψη τροφίμων, ή άκρίβεια καί ή πείνα ήταν ζητήματα πού είχαν κοινή 
προέλευση: τήν πολιτική κατάσταση τής χώρας καί τόν άποκλεισμό.

01 συνεχιζόμενες έπίσης πολιτικές αντιπαραθέσεις είχαν καί τίς προεκτάσεις τους 
στήν καθημερινή ζωή. Ό  κοσμηματοπώλης Κ. Πετσαλίτης, στήν όδό ’Αβέρωφ, άνάρ- 
τησε έξω άπό τό κατάστημά του τίς εικόνες τοϋ Κωνσταντίνου καί τοΰ Βενιζέλου, 
τήν έλληνική σημαία, καί κόλλησε μιά ταινία άποκάτω μέ έπιγραφή: Οί δύο έθνικοί 
παράγοντες. Τό βράδυ ot εΙκόνες καί ή έπιγραφή ξεσκίστηκαν καί ή σημαία κουρε
λιάστηκε. Μέ κανένα λόγο δέν έπέτρεπαν οί άντιβενιζελικοί τή συνύπαρξη βασιλιά 
καί Βενιζέλου...- Στήν Κόνιτσα ή άστυνομία έπιασε τό Νικόλαο Σδράβο, κρεοπώλη, 
παρότρυνε τούς συναδέλφους του ν ’ άπεργήσουν, γιά νά πετύχουν μεγαλύτερες τιμές 
στό κρέας.- Στό ’Αργυρόκαστρο μαθητές καί μαθήτριες άρχισαν νά μιμούνται τούς 
συναδέλφους τους τών Γιαννίνων, συγκροτούσαν συλλόγους κι έδιναν παραστάσεις. 
Προχώρησαν μάλιστα περισσότερο: έδωκαν δικαίωμα ψήφου καί στίς μαθήτριες, πού 
άποτελοΰσαν μέλη τών συλλόγων. Α ύτό έξήγειρεν τήν μαύρην καί άνήθικον σεμνο
τυφίαν πού έσηκώθη άγρια διά νά πατάξη τήν πρόοδον.- Τό ρολόι τοΰ Φρουρίου, 
άπό τή μέρα πού μπήκε ό έλληνικός στρατός στά Γιάννινα, έπαψε νά χτυπάει, στα
μάτησε δείχνοντας τήν ώρα 5, ποιά δμως, τήν πρωινή ή τή βραδυνή; ’Επρεπε νά 
διορθωθεί, γιατί τό χρειαζόταν ή συνοικία. Σέ λίγο άπό τό ρολόγι δέ θάμενε τίποτα, 
έκλεψαν δλο τό μηχανισμό καί τά έξαρτήματά του.- ’Ενώ, πριν άπό τίς 10 Μαρτίου, 
τά λελέκια γέμιζαν τίς πολλές φωλιές πού ύπήρχαν άκόμα στίς στέγες τών σπιτιών, 
πλήθος άπό άδέσποτα σκυλιά μαζεύονταν κάθε βράδυ στήν πλατεία καί ούρλιαζαν, 
κρατώντας άγρυπνους τούς περίοικους. Γινόταν σύσταση στήν άστυνομία νά τά διώ
ξει, ύπήρχε κι ό κίνδυνος τής λύσας, στό Δελβινάκι είχαν ήδη σημειωθεί κρούσματα. 
Π ιό πάνω, στούς 'Αγίους Σαράντα είχαν έπισημανθεϊ δυό κρούσματα χολέρας, δλες 
ot πληγές τοΰ Φαραώ είχαν έμφανιστεΐ στή βασανισμένη "Ηπειρο αύτή τήν έποχή.- 
Στόν 9ο έκπαιδευτικό ουλαμό, στήν Τσερπίστα τής Μακεδονίας, στήν περιοχή τής 
όποιας είχε άναπτυχθεϊ τό Ε ’ Σ. Στρατού ’Ηπείρου, φοιτοΰσαν άπό τό νομό Ίωαν
νίνων οι έξής, πού όνομάστηκαν έφεδροι άνθυπολοχαγοί: Ν. Παπαδημητρίου, Κ. Κού- 
σης, άπό τήν Κόνιτσα, Χαρίλ. Μαστορίδης, Σωτ. Παπάζογλου, Ά λ. Ίωαννίδης (έστελ
νε άνταποκρίσεις στόν Ταχυδρόμο καί τήν Ή πειρο  μέ τό ψευδώνυμο Ά λ. Μπάχρ.) 
Ν. Χατζής, Κ. Γκράτζιος, Πάσχ. Πριμυκήρης, Σ. Κοντονάσιος, Κ. Καρπούζης, X. Ζω- 
ρίδης, δλοι άπό τό Ζαγόρι, Φ. Τζαβίδης, Άρ. Πατσέλης, άπό τό Πωγώνι, 
Δ. Γκουγιαννόπουλος, Φ. Τζιμογιάννης, Κων. Άποστολίδης, άπό τά Κούρεντα, Εύαγ. 
Εύαγγελίδης, άπό τό Μαλακάσι καί Εύάγγ. Ζαγόρος, Σ. Δρούγκας, Β. Τσουκανέλης 
καί Κ. Σαράτσης, άπό τά Γιάννινα. "Εχουν πεθάνει δλοι, τούς περισσότερους τούς 
είχα γνωρίσει.- Στόν Ταχυδρόμο ό Ν. Γεωργίτσης, κάτω άπό τόν έπίτιτλο Ή ρφον  
λησμονηθέντων Μ εγάλων Ήπειρωτών, άρχισε μιά σειρά μονογραφιών μέ πρώτο τόν 
Θωμά Πασχίδη. θ ’ άκολουθοΰσε ό Γεώργιος Κονεμένος, βέης κ.ά.- Ό  Κήρυξ  τών 
Αθηνών, προσωπικό όργανο τοΰ Βενιζέλου, δπου κι άρθρογραφοΰσε, είχε τεράστια 
κυκλοφορία στά Γιάννινα. Τό πρώτο φύλλο του έξαντλήθηκε σέ λίγες ώρες. Έξοχον, 
σχολίαζε ό Ταχυδρόμος, τά άρθρα του σοβαρά, μελετημένα καί πειστικά. Κάποιοι 
δάσκαλοι άρχισαν νά δημοσιογραφοΰν άνώνυμα σέ σατιρική εφημερίδα, μερικά άπό 
τά κείμενά τους έθιγαν τόν Ταχυδρόμο. Κατέχομεν τά όνόματα, άπαντοΰσε καί θά
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τά παραδώσωμεν είς τάς άρχάς, άν δέν σταματήσουν. Κ ι άς μήν ξεχνούν ένα δημώδες 
φητόν: Ή  όρνιθα σκαλίζοντας βγάζει τά μάτια της.
Ό  δήμαρχος τών Γιαννίνων Γιαγιά μπέης, ύστερα άπό τίς πιέσεις ποΰ 

δεχόταν ή κυβέρνηση άπό τήν πλευρά τών βενιζελικών, παύτηκε. Νέος δή
μαρχος διορίστηκε ό μηχανικός Γεώργιος Ίωαννίδης. Ό  Ταχυδρόμος 
έπικροτούσε τήν άλλαγή καί πρότεινε τήν άντικατάσταση κι όλου τού δη
μοτικού συμβούλιου. Ή  Σημαία, σχολιάζοντας τήν άντικατάσταση τού δη
μάρχου, μιλούσε γιά παρασκηνιακές ένέργειες καί νέες πολιτικές ζυμώσεις. 
’Αποκυήματα φαντασίας, άπαντούσε ό Ταχυδρόμος, ό διορισμός ήταν έργο 
τοΰ ψέκτου νομάρχη Σουλιώτη-Νικολαΐδου. Ό  νέος δήμαρχος (όρκίστηκε 
στίς 21 Μαρτίου), τόν πρώτο καιρό πολιτεύτηκε άκομμάτιστα, τούς τε
λευταίους δμως μήνες τοΰ 1916 προσχώρησε στούς Φιλελευθέρους καί γι
αυτό, μετά τά Νοεμβριανά, άντικαταστάθηκε. Ή  Γαλλία θά νικήση, τόνιζε 
σέ άρθρο του, δημοσιευμένο στόν Ταχυδρόμο, ό ειδικός απεσταλμένος 
τής Ήχους τών Παρισίων στήν Ανατολή ’Ιούλιος Ρατώ (ή μετάφραση 
έγινε άπό τόν Περικλή Γεωργίτση).

Στόν τάφο τοΰ Άλή πασά -ύπήρχε τότε 
καί τό κιγκλίδωμα, τό έκλεψαν κατά τήν 
κατοχή- άκριβώς πάνω άπό τό μέρος πού 
θά βρισκόταν τό κομμένο κεφάλι του, ήταν 
μπηγμένο ένα κομμάτι ξύλο· τίς τελευταίες 
μέρες τοΰ Μαρτίου είχε εξαφανιστεί, πρέ
πει νά τό είχαν κλέψει. Πολλοί θά σκε- 
φτοϋν -σημείωνε ένας δημοσιογράφος- 
πώς ή υπόθεση μπορεί νά χαρακτηριστεί 
ώς άστεία, κι δμως δέν ήταν καθόλου τέ
τοια. Ό  τύραννος τών Ίωαννίνων -συ
μπλήρωνε- είναι πλέον θρυλλικό πρόσωπο 
γιά τούς Αλβανούς, στό θρύλλο του 
έμψυχωνόταν ή ιδέα τής μεγάλης ’Αλβα
νίας. Σκεφθείτε, λοιπόν -κατέληγε- τί ση
μασία ήμπορεϊ νά έχη εκείνο τό παλιόξυλο 
γιά τήν έμψύχωσιν τής ’Αλβανικής ιδέας 

καί διά τήν έπέκτασιν τής προπαγάνδας. Τίποτε όλιγώτερον, τίποτε πε
ρισσότερον, οί ’Αλβανοί μπορούν νά έχουν τό ξύλο έκεΐνο ώς οί 
Χριστιανοί τό τίμιον τοϋ Παναγίου Τάφου. Δ ι’ αύτό άκριβώς πρέπει νά 
κινηθή πάς λίθος καί ν’ άνακαλυφθή ό κλέπτης.

Τήν Κυριακή τοΰ Πάσχα ό πρόξενος τής ’Ιταλίας στά Γιάννινα Ντο- 
μένί,κο Νουβολάρι, παρέθεσε δείπνο ν πρός τιμή τού στρατηγού Κ. Μη- 
λιώτη-Κομνηνού, στό όποιο ήταν καλεσμένοι καί οί πρόξενοι τής Γαλλίας 
Ντυσσάπ, τής Ρουμανίας Μίνου, τής ’Αγγλίας Χόλ, καί δυό Σέρβοι άξιω- 
ματικοί.

Ό  τάφος τοϋ Αλή πασά, 
δπως ήταν πρίν τό 1940.
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Στις 15 ’Απριλίου, μέ πρωτοβουλία τοΰ δημάρχου, όργανώθηκε μέ μεγάλη έπιτυχία, 
κινηματογραφική παράσταση γιά τήν ένίσχυση τών οίκογενειών τών άπόρων 
έπιστράτων. Στόν Ταχυδρόμο δημοσιευόταν ή είδηση γιά κυκλοφορία, στίς 14, ένός 
δήθεν, σατιρικού, άλλά μάλλον ύβρεολογικοϋ, άνοήτου, μωροϋ, κουτού, σαχλού πε
ριοδικού μέ τόν τίτλο «Άούα», οΰτινος ό δράστης τυγχάνει άγνωστος. Τό Ά ούα  ήταν 
κάτι σάν σύνθημα, πού χρησιμοποιούσαν οί νέοι, κυρίως, τής εποχής στίς συζητήσεις 
τους, Ισως είχε πρωτευουσιάνικη προέλευση.- Γιά τήν άρση τής ποινής τών τριτοετών 
μαθητών τής Ζωσιμαίας σχολής καταβάλλονταν πολλές ένέργειες, έκ μέρους παραγό
ντων τής πόλης, άκόμα καί ot βουλευτές άναμίχθηκαν, χωρίς θετικό άποτέλεσμα.- Ή  
συγκοινωνία μέ τό Ζαγόρι είχε τά κακά της χάλια. Ή  μόνη φροντίδα τοΰ κράτους 
περιορίστηκε στήν κατασκευή ένός καλοΰ δρόμου, άπό τΙς Καρυές ώς τό Ροντοβάνι. 
Ό π ω ς γίνεται καί σήμερα, ό δρόμος δέν είχε όλοκληρωθεϊ καί τό τμήμα πού κατα
σκευάστηκε άρχισε νά καταστρέφεται.- Δημοσιεύτηκε τό διάταγμα γιά τή διοικητική 
διαίρεση τής Β. ’Ηπείρου. Ή  περιοχή χωριζόταν σέ δυό νομούς: α) ’Αργυροκάστρου, 
μ’ έδρα τό ’Αργυρόκαστρο- σ’ αυτόν υπαγόταν κι ό τέως καζάς Χιμάρας, καί β) Κο- 
ρυτσάς, μ’ Εδρα τήν Κορυτσά, στόν όποίο υπαγόταν οΐ υποδιοικήσεις Πρεμετής (τέως 
καζάδες Πρεμετής, Τεπελενίου καί Λεσκοβικίου), Δελβίνου καί Κολώνιας, μ’ έδρα τήν 
Έρσέκα.- Μεγάλη διένεξη, κομματικής υφής, είχε άρχίσει στό πλούσιο χωριό τών Νε- 
γάδων, δημοσιοποιήθηκε μέ τά δσα έγραψαν οί έφημερίδες Ή πειρος καί Σημαία. Ό  
πολιτευτής καί παράγοντας τοΰ χωριού καί τής περιοχής Φίλιππος Παπαρούσης (στά 
κατοπινά χρόνια θά τόν συναντήσουμε ώς ένεργό πολιτικό στέλεχος, άποθανατίστηκε 
καί μέ τό τραγούδι ...Παπαρούσης στή βουλή, φ ιλεϊ τό χέρι τοϋ Δαγκλή, /Π απαρούσης 
στό Ζαγόρι, ψήφους βγήκε καί μαζώνει. /Π ά ει ρωτάει τόν Κατσαδήμα, δέν τόν άφήνει 
οΰτε βήμα κ.λ.π., τό έπαιζαν οί όργανοπαΐχτες ώς τίς μέρες μας) είχε διορίσει ώς 
γιατρό τής κοινότητας τόν Εϋδοξο ’Αναστασιάδη, άπό τό Κουκούλι, διορισμό ποΰ ή 
άντίπαλη μερίδα άμφισβητούσε άν είχε γίνει νόμιμα.- ’Ενδιαφέρουσα καί μιά 
ειδοποίηση τοΰ μηχανικού γραφείου τοΰ δήμου: Ρυϋμισθείσης τής υπηρεσίας τοΰ φω
τισμού τής πόλεως καί άριθμηθέντων πάντων τών φανών αυτής, παρακαλοϋνται οί 
κάτοικοι δπως καταγγέλουσιν είς τό γραφεϊον κλπ. πάσαν ελλειψιν, ήν ήθελον πα
ρατηρήσει περί τόν φωτισμόν, σημειοΰντες μόνον τόν άριθμόν τοϋ μή άναπτομένου 
ή έλλειπώς λειτουργοϋντος φανοϋ. Τό δωδεκαμελές δημοτικό συμβούλιο Ίωαννίνων 
συμπληρώθηκε μέ τό διορισμό πέντε νέων συμβούλων. Ή ταν οί: Ίωάν. Τζαβέλλας, 
’Αθ. Τσατσάνης, Γ. Γκάνιος, Π. Μηλιώτης, Ματθαίος Λεβής (έπί δημαρχίας Γιαγιά 
μπεη τό συμβούλιο ηταν όκταμελές). Ό  δήμος έκπονοΰσε νέο σχέδιο γιά τή ρυμοτομία 
τής πόλης. Ζήτησε άκόμα νά τού παραχωρηθεϊ τό ήμιτελές κτίριο τοΰ λόφου Βελισ- 
σαρίου -προοριζόταν γιά τουρκικό γυμνάσιο- γιά νά τό διαρρυθμίσει, μέ δαπάνη 
100.000 δρχ., σέ μεγάλο νοσοκομείο, στό όποιο θά συγχωνεύονταν τά δυό νοσοκομεία 
τοϋ Κουραμπδ (δημοτικό) καί τοΰ Χατζηκώστα. Τό πρώτο θά μετατρεπόταν σέ βρε
φοκομείο καί τό δεύτερο, μέ τήν προσθήκη μιας άκόμα πτέρυγας, σέ γηροκομείο.

τ τ  κατάσταση κάθε μέρα χειροτέρευε. Ό  Πέτρος εξακολουθούσε νά βα
σανίζεται άπό άμφιβολίες γύρω άπό τήν όρθότητα τής πολιτικής τών 

δυό παρατάξεων, πληγωνόταν άπό τό φανατισμό ποΰ έπικρατοΰσε, άκό
μα καί στό Ιδιο του τό σπίτι, έρχονταν στιγμές πού δέ μπορούσε νά κα
ταλάβει τούς φίλους καί τούς συμπολίτες του. Νά είχε σκοτιστεί τόσο ό 
Χατζής, άναρωτιόταν, καί δέν ήξερε τί έγραφε, τόσες σφοδρές έπιθέσεις 
έναντίον τοΰ Βενιζέλου, πήγαζαν άπό καθαρό μυαλό; Άλλά κι ό Βενιζέ-



λος; ’Αποτελούσε πραγματικά κίνδυνο γιά τή χώρα ό βασιλιάς καί ή πο
λιτική του; Ή ταν δυνατό νά επιτρέψει ποτέ ό βασιλιάς νά μποΰν οί 
Βούλγαροι στά αιματοβαμμένα εδάφη τής Μακεδονίας, γιατί έτσι τό ήθελε 
ό Κάιζερ καί ή Γερμανία; Ποιός θά τού έδινε μιά ικανοποιητική άπάντηση, 
ποιά κατάρα είχε πέσει στόν τόπο καί ξερρίζωνε έννοιες πανάρχαιες, συ
νείδηση έθνότητας, άγώνες καί θυσίες κοινές, φιλίες, αισθήματα, οικογέ
νειες; Στόν Χατζή, άν πήγαινε, δέ θάπαιρνε τήν άπάντηση πού ήθελε. Ό  
Γερβάσιος μπορούσε νά τού λύσει άπορίες, δέν ήξερε δμως άν ήταν σέ 
θέση νά κουβεντιάσει μαζί του, τό τέλος του πλησίαζε. Σκέφτηκε πάλι 
τόν ’Αβραάμ, είχε κρίση σπάνια, στηριζόμενη σέ γενικότερη έποπτεία τών 
έσωτερικών καί εξωτερικών γεγονότων, τό δτι ήταν έβραΐος ήταν προτέ
ρημα αύτή τήν έποχή, μπορούσε ν’ άξιολογεΐ τά πράγματα χωρίς φανατι
σμούς καί προκαταλήψεις, ή φυλή του κρατιόταν σέ κάποια απόσταση 
άπό τήν έξαλλοσύνη τών δυό παρατάξεων, στόν ’Αβραάμ θά πήγαινε, αύ- 
τός θά τού έλεγε τήν άλήθεια, άν καί τοϋ τήν είχε άποκαλύψει στήν προη
γούμενη έπίσκεψή του.

Τόν βρήκε σκυμένο στά χαρτιά, στό γραφείο τής μικρής του τράπεζας, 
σκεπτικό κι άνήσυχο, έτσι τοϋ φάνηκε. —Καλημέρα 'Αβραάμ, μίλησε σιγά, 
σά νά ένοιωθε ένοχή πού τόν διέκοπτε άπό τίς ένασχολήσεις του. —Πέτρο, 
χαίρομαι πού ήρθες, άπάντησε έκεΐνος δταν τόν είδε. Σηκώθηκε άπό τήν 
καρέκλα καί τόν χαιρέτησε θερμά. —Καιρό έχουμε νά ίδωθοϋμε, συνέχισε 
ό ’Αβραάμ, τί σέ φέρνει σήμερα έδώ, καλό ή κακό, έλα, κάθησε νά μοΰ 
πεις... — Ήρθα νά δώ ένα φίλο, δέ θά τόν φορτώσω μέ τίς οικογενειακές 
μου έγνοιες, νά κουβεντιάσουμε θέλω, ώστόσο σωστά μάντεψες, δέν είναι 
καλά τά νέα πού μ ’ έφεραν έδώ... —Κατάλαβα... άπάντησε ό ’Αβραάμ, 
ύστερα άπό σκέψη, θά μιλάς γιά δσα γίνονται σήμερα στήν Ελλάδα, δίκιο 
έχεις, δέν είναι καθόλου ευχάριστα... — 'Αβραάμ, σ ’ έξορκίζω στή φιλία 
μας, πές μου τήν άλήθεια, είμαι σίγουρος πώς τήν ξέρεις, γιά ποϋ βαδίζει 
αυτός ό τόπος; Τάχω χαμένα, δέ μπορώ νά ξεχωρίσω τό άσπρο άπό τό 
μαϋρο, δέν έχω καμιά εμπιστοσύνη στά έπιχειρήματα καί τών δυό παρα
τάξεων, θέλουν νά πάρουν τόν κόσμο μέ τό μέρος τους καί παραποιούν 
τά γεγονότα, δίνουν τίς έξηγήσεις πού τούς συμφέρει. Ποιός προδίνει 
αύτή τή στιγμή τήν Ελλάδα ’Αβραάμ, ό βασιλιάς ή Βενιζέλος; Άργησε ν’ 
άπαντήσει ό ’Αβραάμ. —Ή  λέξη «προδοσία», Πέτρο, εϊναι πολύ βαρειά, 
δν στην πραγματικότητα ύπάρχει θ’ άποτυπωθεΐ άνεξίτηλα σ' έκεϊνον πού 
την κάνει, σημάδι άπό πυρωμένο σίδερο θά μείνει στό μέτωπό του. 
Συνειδητή προδοσία δέν ύπάρχει άπό καμιά πλευρά. Πολιτικές υπάρχουν, 
όρισμένες πτυχές τους όδηγοϋν σέ αποφάσεις καί πράξεις πού έγγίζουν 
τα δρια τής προδοσίας, δέν ταυτίζονται δμως μ ' αύτή. Οί δικές μας οί 
κοινότητες, οί έβραϊκές τοϋ έξωτερικοϋ, είναι σίγουρες πώς ή Γερμανία 
θά χάσει τόν πόλεμο, καί μέ βάση αύτή τή βεβαιότητα ρυθμίζουν τή στάση 
τους. Ό  Κωνσταντίνος πιστεύει άκράδαντα τό άντίθετο, θές γιατί είναι



—  132 —

κουνιάδος τοϋ Κάιζερ, θές γιατί γνώρισε άπό κοντά τή θαυμάσια όργά- 
νωση τής γερμανικής πολεμικής μηχανής, μήν ξεχνάς πώς καί σπουδαίοι 
επιτελείς του, δπως ό I. Μεταξάς, σπούδασαν εκεί ό Κωνσταντίνος είναι 
σίγουρος πώς στό τέλος θά νικήσουν οί Γερμανοί. ’Α π ’ αύτοϋ ξεκινώντας 
κάνει κάθε τι πού μπορεί νά τούς έξυπηρετήσει, άδιαφορώντας άν μπλέ
κονται στήν υπόθεση Βούλγαροι καί Τούρκοι. Τόν Κωνσταντίνο ένδιαφέρει 
τό άποτέλεσμα, δχι οί ένδιάμεσοι σταθμοί, δέ θά τόν άδικήσει ό Κάιζερ, 
λέει, τήν ώρα τής ειρήνης, μέ τή Γερμανία νικήτρια, οί Βούλγαροι θά πάνε 
πάλι στά σπίτια τους. 'Έπειτα μήν ξεχνάς τήν άρρώστεια του, είναι νά 
λυπάται κανείς τό κατάντημά του. 'Οχι δέν είναι προδότης ό Κωνσταντίνος, 
άρρωστος είναι καί βαρειά μάλιστα... —Κι ό Βενιζέλος; ρώτησε ό Πέτρος, 
πού παρακολουθούσε μέ κομμένη άνάσα τά λόγια τοΰ ’Αβραάμ. — Ό  Βε
νιζέλος... έπανέλαβε ό ’Αβραάμ, οί Εβραίοι τής Ελλάδας δέ φαίνονται νά 
τόν έμπιιηεύονται, άντίθετα μέ τούς όμοφύλους μας τοϋ έξωτερικοϋ, έγώ 
έχω άντίθετη γνώμη. Ό  Βενιζέλος είναι πολιτικός μεγάλου άναστήματος, 
εύψυχος, διορατικός, διπλωμάτης, εύστροφος, γητευτής τών λαϊκών μαζών, 
σέ τέτοιο σημείο πού νά μοιάζει δτι μπορεί νά τίς υπνωτίζει, μέ ικανότητες 
σπάνιες, τίς χρησιμοποιεί γιά νά πείθει προσωπικότητες πού διαδραματί
ζουν σήμερα τόν πρώτο ρόλο στίς τύχες τής Εύρώπης, αύτές πού θά πρω
ταγωνιστήσουν κι αύριο στήν περίοδο τής ειρήνης■ ή Γερμανία θά λυγίσει, 
δέν είναι μόνο ό Βενιζέλος πού τό πιστεύει, αύτός λοιπόν είναι ό κατάλ
ληλος γιά νά χαράξει τήν πορεία τής Ελλάδας. Μόνο πού τό προσωπικό 
πάθος του έναντίον τοϋ Κωνσταντίνου καί τής αύλής του, τόν όδηγεί συχνά 
σ' ένέργειες πού γιά πολύ κόσμο άποτελοϋν κίνδυνο γιά τήν πατρίδα μας. 
Είναι αύτό πού λένε οί άντιβενιζελικοί «προδοσία» τοϋ Βενιζέλου. Τόν θε
ωρούν ύπεύθυνο -κι είναι ώς ένα σημείο- γιά τήν έγκατάσταση καί τή βά
ναυση συμπεριφορά τών Άγγλω ν καί τών Γάλλων στή Θεσσαλονίκη, καθώς 
καί γιά τόν άποκλεισμό τής Ελλάδας, πού όδηγεί στήν πείνα καί τήν 
έξαθλίωση. Αφού οί Άγγλογάλλοι κάνουν τόν άποκλεισμό, έλα νά πείσεις 
τώρα τό φτωχό άνθρωπο δτι δέν είναι ό Βενιζέλος, ό φίλος τους, πού τόν 
προκάλεσε. *Επειτα είναι καί ή Β. Ήπειρος. Στόν πόλεμο μπλέχτηκαν καί 
οί ’Ιταλοί, στά σύνορά μας βρίσκονται, μέ τό πλευρό τής Entente τώρα, ό 
Βενιζέλος τούς έφερε, λένε, σίγουρα θά προσπαθήσουν νά τήν καταλάβουν, 
τάχα γιά νά κρατήσουν στή ζωή τήν Αλβανία πού αύτοί δημιούργησαν, 
φοβάμαι, έτσι πού διαλύεται τό έλληνικό κράτος, μέ τό Διχασμό, μήν ρο- 
βολήσουν καί στά Γιάννινα, κι έλα ύστερα νά τούς διώξεις... Σταμάτησε 
γιά λίγο ό ’Αβραάμ, γιά νά συμπληρώσει: —Παρόλα αύτά ό Βενιζέλος 
είναι ή μοναδική διέξοδος γιά τήν Ελλάδα, ή πολιτική του μπορεί νά τή 
σώσει, τό ζήτημα είναι πώς θάρθει στήν έξουσία, αύτό είναι τό κρίσιμο 
σημείο, στιγμή έπικίνδυνη γιά τόν τόπο, κανένας δέν προδίδει, άλλά καί 
κανένας δέν παραμερίζει γιά νά βρεθεί μιά σωστή λύση...

"Όταν έφυγε άπό τόν ’Αβραάμ, ό Πέτρος ένοιωθε περισσότερο συγχυ-
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σμένος άπ’ δ,τι ήταν δταν ήρθε. Τίποτα δέν έμεινε δρθιο μέσα του. Βέβαια 
ό ’Αβραάμ ξεκαθάρισε πώς κανένας δέν πρόδινε ένσυνείδητα τήν Ελλάδα 
καί πώς ό δρόμος πού ύποδείκνυε ό Βενιζέλος ήταν έκεϊνος πού όδηγοΰσε 
στή σωτηρία. Πώς νά πιστέψει δμως δλα αύτά πού άκουσε; Καλά, ό βασι
λιάς ήταν άρρωστος, δέν ήταν σέ θέση νά πάρει τήν άπόφαση πού χρει

αζόταν, καλά, οί σύμβουλοί του τόν παρα
πλανούσαν, δμως τόσα έκατομμύρια "Ελλη
νες, πού δέν είχαν σχέση μέ τήν αύλή, άνάμεσά 
τους έπιστήμονες, άνθρωποι τών γραμμάτων, 
σοφές κεφαλές, δέ μπορούσαν νά ξεχωρίσουν 
τό καλό άπό τό κακό; Γιατί στήριζαν μέ τόσο 
φανατισμό τήν πολιτική τού βασιλιά; Ό  φίλος 
του ό Χατζής δέν είχε τόσο δά μυαλό νά δει 
ποΰ ήταν ή άλήθεια, ή πραγματικά είχε χρη
ματιστεί μέ τά μάρκα τοΰ βαρώνου Σέγκ, δ
πως τόν κατηγορούσαν; Μά καί οί άλλοι δέ 
χρηματίζονταν με γαλλικά φράγκα κι άγ- 
γλικές λίρες; Ή  'Ήπειρος τούς τόλεγε καθαρά, 
προχωρούσε μάλιστα πιό παραπέρα: κατηγο
ρούσε δχι μόνο τίς γιαννιώτικες, άλλά δλες 
τίς βενιζελικές έφημερίδες, πώς συχνά δημο
σίευαν άρθρα, τά όποια έγραφαν οί πρόξενοι 
τών Άγγλογάλλων καί τά μετέφραζαν οί διερ
μηνείς τους. ’Αλλά κι αύτοί πού ύποστήριζαν 
τό Βενιζέλο, πώς δέν τοϋ έβρισκαν κανένα με

μπτό, ήταν σωστές πάντα οί έκτιμήσεις του; Νά τά Δαρδανέλια, άν είχε 
στείλει τότε ή Ελλάδα μιά μεραρχία, δπως ζητοΰσε ή Entente καί πρότεινε 
ό Βενιζέλος, χιλιάδες ελληνικά σπίτια θά είχαν μαυροφορέσει, στά 
άφιλόξενα στενά θά άφηναν τά κόκκαλά τους τά Ελληνόπουλα, γιατί δέν 
παραδεχόταν ό Βενιζέλος τήν άποψη τών άλλων δτι ή έκστρατεία εκείνη 
δέν είχε σχεδιαστεί σωστά καί θ’ άποτύχαινε; Ά ν  οί προβλέψεις του καί 
γιά τά άλλα ζητήματα έβγαιναν έτσι λαθεμένες, γιατί έπρεπε νά τόν 
έμπιστεύεται ό κόσμος; Κι αύτός, δπως κι ό Αβραάμ, στό Βενιζέλο π ί
στευε, άλλά κάτι πελώρια έρωτηματικά τόν συγκλόνιζαν, δέν ήξερε τί
έξήγηση νά δώσει. Ό  Αβραάμ πρότεινε λύσεις γιά πολλά, δμως ένοιωθε 
πως ό φίλος του λογάριαζε τά πράγματα μόνο μέ τήν ψυχρή λογική, τό 
συναίσθημα δέν τόν άγγιζε κι ό Πέτρος ένοιωθε πώς πίσω άπό τόν έξαλλο 
φανατισμό τών όπαδών τών δυό παρατάξεων κόχλαζε τό συναίσθημα, 
πού ξεστράτιζε τή λογική άπό τό δρόμο της. Θάθελε νά κουβεντιάσει καί 
μέ τό Γερβάσιο τίς άμφιβολίες πού τόν βασάνιζαν, ό δεσπότης, δμως, δύ
σκολα περνούσε τό χειμώνα, τήν άνοιξη ήλπιζαν οί γιατροί σέ κάποια 
καλλιτέρευση, θά τόν έστελναν καί πάλι στή Δουρούτη, μακρυά άπό τήν

Ε/ϊίϊθΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Μιά άπό τίς πολλές λιθογρα
φίες τοϋ Έλευθ. Βενιζέλου, 
πού κυκλοφορούσαν τότε.
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τύρβη τής πόλης καί τίς εύθύνες τών μητροπολιτικών καθηκόντων. Μόνον 
ό Χατζής τού έμεινε, ό Πέτρος ήξερε τί θά τούλεγε, ώστόσο θά τόν έβλεπε, 
ένας φίλος μπορεί ν’ άποδεσμευτεΐ κάποιες φορές άπό τό φανατισμένο 
δημοσιογράφο καί νά πει άλήθειες πού δέ θά τίς έγραφε ποτέ.

Πέρασε ή μεγάλη Σαρακοστή, ήρθε ή Μεγάλη Εβδομάδα, τό Πάσχα. 
"Ολα γιορτάστηκαν μέσα σέ μιά καταθλιπτική άτμόσφαιρα, έξαιτίας τών 
γεγονότων πού συγκλόνιζαν τήν Ελλάδα: τής πείνας καί τής άβεβαιότητας 
γιά τήν τύχη τών στρατευμένων παιδιών οί οίκογένειές τους στερούνταν 
τά πάντα, κάποια βοήθεια έδινε τό κράτος, δέν έφτανε γιά νά συντηρηθούν, 
πώς νά γιορτάσει ό κόσμος τό Πάσχα; Μέ νοσταλγία θυμούνταν τόν 
πρώτο χρόνο, τότε δλα γελούσαν, ή Ελλάδα ενωμένη βάδιζε μπροστά, οί 
μέρες ήταν λαμπρές, πασίχαρες, τώρα δλα μουντά, ό Διχασμός! Ό  πό
λεμος πλησίαζε τήν Ήπειρο, στά σύνορα τής Β. ’Ηπείρου είχαν έγκατα - 
σταθεϊ οί ’Ιταλοί, στήν Αύλώνα άποβίβαζαν συνεχώς ένισχύσεις, πιό πάνω 
βρίσκονταν οί Αύστριακοί, κυνηγώντας τούς Σέρβους, βρέθηκαν άντιμέ- 
τωποι μέ τούς ’Ιταλούς, είχαν άρχίσει κι δλας αψιμαχίες μεταξύ τους, 
στά Τίρανα είχε τήν έδρα του ό αύστριακός στρατηγός, στρατιωτικός 
διοικητής τής ’Αλβανίας.

Τό Πάσχα, λοιπόν, τού 1916 άγγιζε τίς καρδιές τών Γιαννιωτών, κυ
ρίως ώς θρησκευτικό γεγονός, δέν ύπήρχαν προϋποθέσεις νά συνδυαστεί 
μέ τίς μεγάλες στιγμές τής ’Ανάστασης τοϋ Γένους. Ό  κόσμος έβλεπε πώς 
δλα γύρω του κατέρρεαν, είχε λείψει ή άγάπη, κυριαρχούσε ό φανατισμός, 
τά άποθέματα τών έλπίδων είχαν έξαντληθεΐ, ποϋ νά βρει κουράγιο ό 
Γιαννιώτης νά γιορτάσει τό Πάσχα, δπως ή έλεύθερη ζωή καί ή παράδοση 
τό άπαιτοϋσε; Οί έκκλησιές, βέβαια, ήταν άσφυκτικά γεμάτες, δλες τίς 
μέρες τής Μεγάλης εβδομάδας, στά πάθη τοϋ Χριστού άναγνώριζαν οί 
χριστιανοί τόν εαυτό τους, ένας άναστεναγμός έβγαινε βαθειά άπό τά στή
θη τους, ώς πότε θά ύπέφερε αύτή ή βασανισμένη χώρα, ώς πότε τά πεί
σματα τών ήγετών θά κρατούσαν τόν κόσμο χωρισμένο σέ δυό άλλη- 
λομισούμενα στρατόπεδα, σταυροκοπιοϋνταν οί γριές μπροστά στόν 
’Εσταυρωμένο, σταυροκοπιοϋνταν δλοι νά χαρίσει στόν κόσμο τήν άγάπη 
καί τήν ειρήνη, προσκυνοϋμεν σου τά Πάθη Χριστέ, έψελνε άργά καί 
ύποβλητικά ό παπα Σταύρος Ίωαννίδης στό Άρχιμανδρειό, δεϊξον ήμϊν 
καί τήν έδοξόν σου Άνάστασιν, συμπλήρωνε δλος ό κόσμος τήν ίδια εύχή 
μουρμούριζε σιωπηλά, ν’ άναστηθεϊ ό Κύριος καί ν’ άναστήσει τήν Ελλάδα...

Ό  Ταχυδρόμος, παρά τίς κρίσιμες ώρες πού περνούσε ό τόπος, κυ
κλοφόρησε πανηγυρικός· Κύριε άφες αύτοϊς, ού γάρ οϊδασι τί ποιοϋσι, 
τόνιζε σέ άρθρο του ό Δωδώνης Πανάρετος, άναφερόμενος στήν κόλαση 
τοΰ συνεχιζόμενου πολέμου, ό Χρ. Χρηστοβασίλης, σέ χρονογράφημά του, 
λογάριαζε τά πασχαλινά έξοδα, Σταυρός καί ’Ανάσταση, μ’ έπίκαιρους 
παραλληλισμούς τιτλοφορούσε τό άρθρο της ή Νίνα Α. Βαμβακιά, ήταν 
κι άλλα κείμενα πού άναφέρονταν στή μεγάλη γιορτή.
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Ο  Χατζής δέν έπαυε ν’ άνησυχεϊ γιά τόν κίνδυνο πού διέτρεχε ή Ή 
πειρος άπό τους Ιταλούς κι αύτή του τήν άνησυχία τήν έξέφραζε 

καθημερινά άπό τίς στήλες τής εφημερίδας του. Τό Μάιο τοϋ 1916 έγραψε 
άρθρα πού θύμιζαν τόν άγωνιστή τής τουρκοκρατίας καί τής Αυτόνομης 
Β. Ηπείρου, γιά νά ξεσηκώσει όμοϊδεάτες κι άντίπαλους κατά τών ’Ιτα
λών δυστυχώς, θυμόταν συχνά καί τόν παθιασμένο άντιβενιζελικό καί 
ύποστήριζε πώς βενιζελικοί σ’ όποιοδήποτε μέρος τής Ελλάδας μπορεί 
νά ύπάρχουν, βενιζελικοί δμως είς τό Αργυρόκαστρον καί τήν Β. Ή πει
ρον, έστω καί δέκα άν ύπάρχουν, είναι κάτι δχι μόνο άντίνομον, άλλά 
καί όξύμωρον. Κι αύτό γιατί ό Βενιζέλος ύπάκουε τυφλά στίς εντολές 
τής Entente κι άφοΰ ή ’Ιταλία ίίταν μαζί της, άν ζητοΰσε τή Β. Ήπειρο 
θά τήν έπαιρνε άπό τούς συμμάχους, χωρίς νά φέρει άντίρρηση ό Βενι
ζέλος. Γιά τόν Χατζή, ή τύχη τής Β. ’Ηπείρου ήταν καθημερινή άγωνία, 
πού έκφραζόταν μέ όλοσέλιδα πύρινα άρθρα κατά τών ’Ιταλών καί τών 
ύποστηρικτών τους. Άπό τά άρθρα τοΰ Μαΐου μεγάλη άπήχηση είχε εκείνο 
τής 8ης τοΰ μήνα, μέ τόν τίτλο: Πρό τοϋ έπί θύραις κινδύνου, ριγννομεν 
πάλιν κραυγήν. Άνέτρεχε στούς άγώνες τής εφημερίδας του γιά τή Β. 
Ήπειρο άπό τό 1909 ώς τό 1914, τούς ύπενθύμιζε γιά νά επικαλεστεί τήν 
άμέριστη προσοχή τών Ήπειρωτών γιά τόν κίνδυνο τής πατρίδας τους. 
Οί Ιταλοί —έγραφε— σέ περίπτωση ήττας τους άπό τούς Αυστριακούς 
πρέπει νά γνωρίζουν δτι μόνον μίαν όδόν πρός τήν θάλασσαν δύνανται 
νά έχωσιν, είς τήν Βόρειον καί τήν άλλην Ή πειρον όδός δέν ύπάρχει. 
Πρέπει νά φραχθή άπό τούς Ήπειρώτας, άν ή Ελλάς δέν είμπορεϊ 
έπισήμως νά τό πράξη. Μήν πλανηθή κανείς ούτε μίαν στιγμήν. Αλλοί- 
μονον είς τήν Ή πειρον άν καί μία έγκατάστασις (’Ιταλών) γίνη. Κρούομεν 
τό συναγερτήριον, δπως τό έκρούσαμεν τόν Δεκέμβριον τοϋ 1913. Τήν 
ίδια άπήχηση είχε καί τό άρθρο τοΰ Νέστορα Γεωργίτση (10-5-1916) μέ 
τίτλο: Πρό τοϋ έπί θύραις κινδύνου - Ήπειρώται γρηγορεϊτε! Ή  ’Ιταλία 
-ύποστήριζε- άνοιξε μέτωπο στήν Αλβανία, γιατί είχε ίδιοτελεΐς βλέψεις 
γ·ά τήν Ήπειρο, προόριζε γιαυτή τήν τύχη τής Δωδεκάνησου. Τά άρθρα 
δημιούργησαν άνησυχία στούς Γιαννιώτες, γιατί συνέπεσαν μέ δημοσιευ- 
θείσα είδηση δτι άξιωματικοί ’Ιταλοί, μεταμφιεσμένοι σέ ύπαλλήλους τοΰ 
ιταλικού προξενείου, κατέβηκαν στά Γιάννινα καί νοίκιαζαν σπίτια γιά 
έγκατάστασή τους. Τί γυρεύουν οί ’Ιταλοί στά Γιάννινα, δήθεν ώς γραμ
ματείς, ύπογραμματεϊς, έμπορικοί άκόλουθοι τού Προξενείου; ρωτοΰσε ό 
Χατζής. Τέτοιο προσωπικό δέν είχε τό ’Ιταλικό προξενείο ούτε πριν άπό 
τόν πόλεμο. Καί τώρα πού δέν έρχεται ούτε ένα μακαρόνι άπό τήν ’Ιταλία 
(έξαιτίας τοΰ άποκλεισμοΰ), τί χρειάζονται δλοι αύτοί; «Προσοχή είς τήν 
Ηπειρον», ήταν τό νέο άρθρο τοΰ Χατζή, μέ άφορμή αύτή τήν είδηση. 
Ηπειρωτική άξίωσις -τόνιζε- καί άπόφασις μία καί ένιαία. Έπί ούδεμιφ 
προφάσει καί αίτίςι καί μέ ούδεμίαν άνακοίνωσιν οί Ήπειρώται δύνανται 
να έπιτρέψουν καί νά άνεχθοϋν έγκατάστασιν ’Ιταλών είς τήν Ήπειρον.
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Ά πό τήν ύπαιθρο οί άγρότες τηλεγραφούσαν πώς θά είχαν τήν κατάρα 
τής πατρίδας δσοι νοίκιαζαν σπίτια στούς ’Ιταλούς πού ήρθαν στά Γιάν
νινα. Ωστόσο οίκημα βρέθηκε. Ό  ’Ιταλός ύπενοικιαστής ένός γιαννιώτι- 
κου σπιτιού, ό άμαξοποιός Ρωμύλο Λιβεράνι, τούς έγκατέστησε στό δικό 
του, παρά τίς διαμαρτυρίες τοϋ ιδιοκτήτη πού τόν μήνυσε. 'Οπωσδήποτε 
ή έγκατάσταση τών ’Ιταλών άξιωματικών στά Γιάννινα, μέ τήν ιδιότητα 
τών ύπαλλήλων τοΰ ιταλικού προξενείου, δημιούργησε έντονη άντίδραση 
στούς Γιαννιώτες. Εκτός άπό τά δημοσιεύματα τών έφημερίδων, πού π ι
στοποιούσαν τό μέγεθός της, άποφασίστηκε καί ή διοργάνωση συλλαλη
τηρίου στήν κεντρική πλατεία άπό τούς έκπροσώπους τών συντεχνιών κι 
δλων τών κοινωνικών τάξεων, ύστερα άπό σύσκεψη πού πραγματοποιή
θηκε στά γραφεία τής ’Ηπείρου. Σ’ αύτή συμμετείχαν καί εκπρόσωποι τών 
Εβραίων καί τών Τούρκων τής πόλης. Στό συγκεντρωμένο πλήθος -καί 
ήταν μεγάλο παρά τά λάθη τών διοργανωτών- μίλησε ό Εύάγγελος Παππάς 
καί στό τέλος ό γιατρός Άδαμ. Τσατσάνης, διάβασε ψήφισμα, πού 
έγκρίθηκε διά βοής. "Οπως ήταν άναμενόμενο, οί βενιζελικές έφημερίδες 
κατηγόρησαν τούς διοργανωτές, δτι κινήθηκαν άπό κομματικά έλατήρια.

Οί διενέξεις τών γιαννιώτικων έφημερίδων γιά τοπικά θέματα συνεχί
ζονταν, πάντοτε σέ κομματική βάση. Ό  Ταχυδρόμος κατηγορούσε τό βου
λευτή Α. Βότσαρη, γιατί παρευρέθηκε στήν πανσουλιώτικη γιορτή -πρώ
τη φορά γινόταν στό Σούλι- Σουλιώτης δντας, καί χρωμάτισε κομματικά 
τή γιορτή. Ρυπαρά σκέψις -σχολίαζε, ό Χατζής- πού πρέπει νά βρήκε καί 
ρυπαρόν εγκέφαλον γιά ν ’ άναπτυχθεϊ καί νά ζήσει.

ΟΙ στρατηγοί τών καφενείων της πλατείας ήταν στίς δόξες τους. Μελετούσαν 
καί σχεδίαζαν πάνω στά τραπέζια τίς μεγάλες μάχες τοϋ Βερντέν ποΰ είχαν άρχίσει 
στό δυτικό μέτωπο καί έβγαζαν τά δικά τους συμπεράσματα μή δίνοντας πίστη στίς 
είδήσεις τών έφημερίδων. Ή  Ή πειρος δημοσίευε, καθημερινά σχεδόν, τά άνακοινω- 
θέντα τοΰ αυστριακού προξενείου Ίωαννίνων, ποΰ βέβαια μόνο νίκες τών Γερμανο- 
αυστριακών άνάγγειλαν. Είδήσεις άπό συμμαχικής πλευράς δημοσίευε μόνο τοΰ 
άνταποκριτή της στήν ’Αθήνα.- Στήν κεντρική πλατεία νέο μεγάλο καφενείο άνοιξε 
στίς άρχές τοΰ Μάη. Ή ταν τό καφενείο τής Μεγάλης ΒρεττανΙας, κάτω άπό τό όμώ- 
νυμο ξενοδοχείο πού άρχισε κι αύτό νά λειτουργεί, σώζονται καί τά δυό ώς τά 
σήμερα. Πάντως χρειαζόταν θάρρος στόν Ιδιοκτήτη του 'Αναστάσιο Μοσχέττα, νά 
δώσει έκείνες τίς πονηρές μέρες τέτοιο δνομα στό ξενοδοχείο καί καφενείο του. Ξε
νομανία  τό σχολίασε ό Χατζής, χωρίς άλλη προέκταση. Τό νέο καφενείο ήταν πο
λυτελές, μ’ έπιπλα καινούρια, διέθετε ήλεκτροφωτισμό, δπως καί τό ξενοδοχείο, 
υπηρεσία προθυμότατη, έκλεκτά είδη καί, δπως διαφήμιζε, ΝΕΡΟΝ καθαρόν καί στο- 
μαχικότατον. Τό νερό ήταν ό μεγάλος καύμός τών Γιαννίνων, τούς κατοίκους τής 
πόλης θέριζε ό τύφος δλων τών άποχρώσεων. Τό ξενοδοχείο πάλι -κατά τή διαφήμιση- 
καί ώς μέγαρον έξωραϊσμοϋ τής πόλεως καί ώς έξυπηρετικόν κοινωνικής άνάγκης 
προώρισται νά συγκεντρώσει δλην τήν έκλεκτήν κοινωνίαν τών έντεΰθεν διερχομένων 
καί παραμενόντων ξένων. Ή  κεντρική πλατεία διέθετε τώρα τέσσερα μεγάλα καφε
νεία: τόν 'Αβέρωφ, τό Πανελλήνιον, τή Μεγάλη Βρεττανία καί τήν 'Ομόνοια  στό κά
τω μέρος τής πλατείας. "Ετσι, έγραφε σέ χρονογράφημά του ό Γ. Πελλερέν, διά τόν 
είσπλέοντα καί έκπλέοντα έκ τής πλατείας, τό χονζούρι τής καρέκλας τοϋ καφενείου,
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τό ραχάη, τ' άπλωμα τής άρίδας, ό βαρύ-γλυκός, τό Βερδέν, ή βενιζελική πολιτική  
καί ή άντιβενιζελική τοιαύτη, μαζί μέ τό σκότωμα τών ώρών καί τήν δολοφονίαν 
τής έργασίας, υπάρχουν πολλαί σειρήνες διά τόν προσηλυτισμόν τών διαβατών, καί

πρόσθετε: άν δλα αύτά τά χρήματα 
δίνονταν γιά σχολεία... - Ή  Φιλόπτω
χος Αδελφότης μπήκε στό στόχα
στρο τοϋ ελέγχου τοϋ Χατζή, γιατί 
τό διοικητικό συμβούλιο δέν άνεχό- 
ταν τήν άναγραφή στά πρακτικά 
γνωμών τής μειοψηφίας.- Ή  πρω- 
τομαγιά γιορτάστηκε, παρά τό δτι ό 
καιρός ηταν βροχερός, μ’ έξόδους 
τών Γιαννιωτών στά εξοχικά κέ
ντρα.· Στήν πλατεία τών στρατώνων 
ή φιλαρμονική τής φρουράς παιάνιζε 
τίς Κυριακές καί συγκέντρωνε πολύ 
κόσμο.- Ά ρχισαν οί έκδρομές τών 
σχολείων, οί έφημερίδες δμως δια
μαρτύρονταν γιατί οί έκδρομές ήταν 
μακρυνές γιά τά κορίτσια, κουράζο
νταν. Ρωτούσαν: Ή ταν τάχα άπα 
ραίτητο νά έπιστρέψουν τό βράδυ 
στίς 8.30 καί νά σκορπισΟοϋν τά κο
ρίτσια μονάχα των, τέτοια ώρα, στίς 
διάφορες συνοικίες; Δ έν νομίζουν οί 
διοργανωταί δτι αύτό είναι άτοπον;- 

Η πρώτη σελίδα τοϋ ύπ άριθμ. 1 φύλλου Μεγάλη συρροή κόσμου παρατη-
της έφημερίδας «Ο Αγρότης», ροϋνταν στόν κινηματογράφο Έδισ-

τών Μ. Ζαλοκώστα καί Ν. Ζυγούρη. σων Αΐ)τό όφειλόταν στό δτι, έκτός
τού έργου, παρουσίαζε στά έπίκαιρα τήν άπόβαση τών Άγγλογάλλων στή Θεσσαλο
νίκη. Τά έμφανιζόμενα στήν οθόνη προκαλοϋσαν άντιδράσεις στούς θεατές. Α ποδο
κιμασίες δέχτηκαν οι έκπρόσωποι τών προξενείων τής Entente, πού παρακολουθούσαν 
τήν προβολή μαζί μέ τούς διερμηνείς καί κάποιους βενιζελικούς... Ό  κομματισμός 
είχε μπει καί στίς αίθουσες τών κινηματογράφων καί θά έμεινε έκεΐ γιά καιρό.- Στά 
Γιάννινα Ιδρύθηκε μετεωρολογικός σταθμός, δημοσίευε καθημερινά άνακοινωθέντα, 
μέ στοιχεία κυρίως γιά τό 24ωρο πού πέρασε (βροχές, καταιγίδες, άνεμοι, βαρομετρική 
πίεση, θερμοκρασίες, μέση σχετική υγρασία 24ώρου, ύψος βροχής κλπ.) καί μέ κάποια 
πρόγνωση καιρού. ΟΙ βροχές έξακολουθοΰσαν νά χαλούν τήν άνοιξιάτικη άτμόσφαι- 
ρα, μέχρι σημείου πού νά σημειώνει άγανακτισμένος ό συντάκτης: Τά Γιάννινα έχουν 
μόνο δυό έποχές: χειμώνα καί καλοκαίρι. Ά νο ιξη  καί φθινόπωρο είναι άγνωστα 
πράγματα. Στις μέρες μας έχει βελτιωθεί ή κατάσταση. Γίνεται αισθητή ή διάκριση 
τών έποχών καί τά χαρακτηριστικά τής κάθε μιας.- Ό  γιατρός Εύάγγελος Παππδς, 
μέ Ιδιότυπο χρονογράφημά του στήν Ή πειρο, έξέφραζε τά παράπονά του γιά κείνους 
πού διέδιδαν δτι ήταν συντάκτης τής Καραβίδας καί τόν ένοχλοϋσαν μέ πειράγματα. 
Κάτι άνάλογο είχε γίνει στό παρελθόν μέ τόν Χατζή· έλεγαν δτι κι αύτός ήταν ένας 
άπό τούς συντάκτες τοϋ σατιρικού περιοδικού. Στά Γιάννινα κυκλοφορούσαν αύτή 
τήν έποχή τρεις πολιτικές έφημερίδες ( Ή πειρος, Σημαία καί Ταχυδρόμος) τρεις ή 
δυό ή κάποτε καί μιά σατιρικές (Καραβίδα, Κατής), ή τρίτη πρέπει νά ήταν τό Τσε
κούρι τοΰ Ά νδρ. Γεωργίου (έκδόθηκε τό 1916 καί σταμάτησε ή έκδοση), κι ό :Αγρότης■
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ένα χρόνο νωρίτερα (1914) φέρεται πώς κυκλοφόρησε ή ’Αναγέννησις τής ’Ηπείρου, 
άγνωστη χρονικής διάρκειας καί δνομα έκδότη. Τό 1916, τέλος, κυκλοφόρησε καί ή 
έφημερίδα Ελεύθερον Βήμα μέ διευθυντή τό Ν. Ζωνίδη.

Παρά τήν οίκονομική κρίση ή πόλη έξωραϊζόταν. Οίκοδομικός όργασμός παρα
τηρούνταν παντού. Αύτό, κατά τίς έφημερίδες, πρόδιδε οίκονομική εύμάρεια, άλλη 
έξήγηση δέ μπορούσε νά δοθεί, τή στιγμή πού τά οίκοδομικά υλικά καί τά άλλα είδη 
ήταν πανάκριβα.

j  ρία θέματα, κυρίως, απασχολούσαν τό γιαννιώτικο τύπο, άλλά καί 
τούς κατοίκους τής πόλης, τό Μάιο. Πρώτα άπ’ δλα ή πείνα πού 

έξαπλωνόταν μέ γοργούς ρυθμούς άπό τήν ύπαιθρο πρός τήν πόλη, καί 
δημιούργησε έπικίνδυνη κατάσταση άπό τά τέλη Μάΐου, δταν ή Entente 
κήρυξε καί έπίσημα τόν άποκλεισμό τής Ελλάδας. Ό  τύπος, καί προ
παντός ή 'Ήπειρος, άναφερόταν συχνά στό θέμα, τήν ύποχρέωνε έξάλλου 
ή ίδια ή ζωή καί οί σκηνές πού έκτυλίσσονταν καθημερινά μέ τούς πει- 
νασμένους έξω άπό τά γραφεία τής νομαρχίας· Ισως καί γιατί ήθελε νά 
κάνει αισθητό, πώς γιαυτό τό κατάντημα ύπεύθυνος ήταν ό Βενιζέλος, 
αύτός συμβούλευε τούς Συμμάχους γιά τά μέτρα πού έπαιρναν. Ή  πείνα, 
δμως, δέν ένδιαφερόταν γιά αίτια κι άφορμές, χτυπούσε άνελέητα, χωρίς 
διάκριση πολιτικών τοποθετήσεων, τίς φτωχές οικογένειες, πού ζητούσαν 
άπεγνωσμένα λίγο άλεύρι, μιά κουραμάνα, ένα κομμάτι ψωμί, γιά νά βγά
λουν τή μέρα, νά ζήσουν. Στήν άγορά, δπου θά μπορούσε κανείς νά 
έξοικονομήσει φτηνά τρόφιμα, μέ τή διατίμηση, κανένας δέν πρόσφερε τί
ποτε, οί φτωχοί χωριάτες έφερναν γύρα δλα τά μαγαζιά γιά ν’ άνα- 
καλύψουν μιά όκά άλεύρι ή καλαμπόκι, τίποτα δέν τούς έδιναν, γύριζαν 
στά χωριά τους άπελπισμένοι. Ό ,τ ι τρόφιμα ύπήρχαν είχαν περάσει στή 
μαύρη άγορά καί ήταν προσιτά μόνο στούς λίγους. Οί γυναίκες καί μη
τέρες τών έπιστράτων, έπαιρναν καθημερινά ψωμί άπό τήν Περίθαλψη, 
κάποτε δμως δέν είχαν νά τούς δώσουν, συγκεντρώνονταν τότε έξω άπό 
τή νομαρχία καί διαμαρτύρονταν. Ή  πείνα, ή άγρία πείνα -σημείωνε ό 
συντάκτης- μαστίζει τώρα τάς έπαρχίας, δπως θά μαστίση καί ημάς 
αϋριον, άν οί άρμόδιοι καί οί δννάμενοι δέν σπεύσονν νά έφοδιασθεΐ ή 
’Ήπειρος. Πώς δμως νά έφοδιάσουν τήν Ήπειρο οί άρμόδιοι -ή Βόρειος 
Ή πειρος βρισκόταν σέ χειρότερη κατάσταση- άφού τό περισσότερο σιτάρι 
τό φέρνανε άπό τό έξωτερικό, δπως κι άλλα τρόφιμα; οί θάλασσες είχαν 
κλείσει, άπό πού θά περνούσαν τά καράβια γιά νά τά φέρουν; Τέτοιο 
πείσμα είχαν οί Άγγλογάλλοι, πού σύνταξαν -στήν ’Αγγλία- έπίσημους 
καταλόγους όνομάτων Ελλήνων έμπόρων άντιβενιζελικών κι άπαγό- 
ρευσαν κάθε συναλλαγή τών Άγγλων συναδέλφων τους μ’ αύτούς. Ή  
πείνα ύποχρέωνε πολλές οικογένειες νά ζητούν τή συμπαράσταση τών φι- 
λανθρώπων, γινόταν έκκληση γιά εισφορές πρός ένίσχυση τών οικογενειών 
τών έπιστράτατν, σέ λίγο δλοι θ’ άπολύονταν άπό τό στρατό καί μέ τίς 
όργανώσεις καί ένέργειές τους θά έπέτειναν τό Διχασμό, έγραψαν τίς
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δικές τους θλιβερές σελίδες σ’ αύτή τή μαρτυρική διαδρομή τής νεότερης 
Ιστορίας μας. Ή  συρροή κόσμου, κυρίως γυναικών, μπροστά άπό τή νο
μαρχία, γινόταν κάθε μέρα καί όγκωδέστερη. Γυναίκες γυμνυτεύουσαι, 
άπό δλα τά χωριά τής Ηπείρου, συνωστίζονται ζητοϋσαι -ψωμί, βοήθειαν, 
ψωμί! Λέν είναι έπιτετραμμένον —πρόσθετε ό συντάκτης— νά θεώμεθα 
άπαθεϊς τό φάσμα τής πείνης έ'ξαπλούμενον τόσον φρικωόώς! ’Ορθές οί 
διαπιστώσεις, άλλά μικρό τό άντίκρυσμα. ’Αρκετοί βοηθούσαν κρυφά καί 
φανερά τούς πεινασμένους (έτσι γίνεται πάντα σέ δύσκολες στιγμές τής 
ζωής, έτσι έγινε καί μέ τήν πείνα τού 1941-44), οί περισσότεροι δμως δι
πλοκλείδωναν τ’ άμπάρια τους, άσφάλιζαν τ’ άγαθά τους, πολλοί ήθελαν 
νά κερδοσκοπήσουν. Ά λλοι φοβούνταν παράταση τού άποκλεισμοϋ καί 
φοβούνταν μήν πεινάσουν οί ίδ ιο ι- τό βέβαιο ήταν πώς ή πείνα άναχαι- 
τιζόταν μέ άφορισμούς καί εύχολόγια. Στά μηνιαία τών εκκλησιών δά
σκαλοι, όλιγογράμματοι παπάδες καί ψάλτες, άποτύπωναν, σέ μικρές 
Ενθυμήσεις τήν άγωνία τοΰ κόσμου γιά έπιβίωση, κάποτε μέ πρωτότυπες 
έκφράσεις. Πείνα μεγάλη έγραφε τό 1917 ένας συγχωριανός μου στό μη
νιαίο τής έκκλησίας Ά νω  Βίτσης, 5-6 δραχμές ή όκά ποπότα (καλαμπόκι) 
καί δέν εύρίσκομεν πουθενά. Κι ένας άλλος σημείωνε: Ή  πείνα είς ϋψος 
Ίμαλαΐων εφθασε...

Ή  έλλειψη τροφίμων δέν προερχόταν μόνον άπό τόν άποκλεισμό, άλλά κι άπό 
τή δράση τών μαυραγοριτών καί τήν άσυνειδησία μερίδας έμπορων, κυρίως τών με
γάλων. Στά μέσα τοϋ Μαΐου ή νομαρχία Ίωαννίνων άνακοίνωσε στους άλευρέμπο- 
ρους δτι ή ’Επιτροπή τροφίμων είχε διαθέσει γιά τά Γιάννινα 3500 σακιά άλεύρι, 
πρός 65 λεπτά τήν όκά. 'Υπολογιζόταν ότι μαζί μέ τά έξοδα μεταφοράς θά κόστιζαν 
1 δρχ. τήν όκά. Ή  διατίμηση τών άλεύρων έπρεπε γιαυτό νά έλαττωθεί στίς 1 δρχ. 
καί 5 ή 8 λεπτά τήν όκά, γιά νά φάει ό κόσμος φτηνότερο ψωμί. Έτσι πρότειναν 
οί δημοσιογράφοι, χωρίς νά υπολογίζουν τούς άετονύχηδες. ’Από τά 3500 σακιά πού 
προορίζονταν γιά τά Γιάννινα, μόνο τά 1000 έφτασαν. Τί έγιναν τά 2000; ’Αλλοι 
έλεγαν πώς κερδοσκόποι τοϋ Πειραιά τ’ άγόρασαν καί τά διέθεσαν, σέ ψηλότερες 
τιμές, σ’ άλλες άγορές, άλλοι διέδιδαν πώς καί οί άλευρέμποροι της πόλης συνερ
γάστηκαν γιά τήν φυγάδευση τών 2000 σάκων. Τό βέβαιο ήταν πώς τά αλευρα χάθηκαν 
γιά τά Γιάννινα, κάτω άπό τίς κατάρες τοΰ πεινασμένου κόσμου. Είναι έγκλημα 
—έγραφε ή Ή πειρος—- ένώ πεινάει ό λαός τής Ήπειρον, νά γίνεται κερδοσκοπία 
τών άλεύρων είς βάρος τον. Ποιός άκουγε; Στό μεταξύ, εκατοντάδες χωρικοί άπό 
τά χωριά τά γύρω άπό τά Γιάννινα, κατέβαιναν στήν Πρέβεζα γιά ν ’ άγοράσουν κα
λαμπόκι, πανάκριβο κι έκεϊ, γρήγορα δμως στέρεψε κι αύτή ή πηγή. Λάβετε πρόνοιαν  
διά τήν πείναν, φώναζαν οί έφημερίδες, οί έχοντες νονν καί καθήκον πρός τούτο. 
Τό φάσμα της άπλώνεται στνγνόν καί άγριον. Πείνα ό κόσμος είς ακτίνα δύο ωρών 
έξω τών Ίωαννίνων, ταχύτατα δέ θά πεινάσει καί έντός. Καί πείνασε. Οί χειρότερες 
μέρες δέν είχαν έρθει άκόμα.
Τό βέβαιο είναι πώς τή δυστυχία τοΰ κόσμου καί τήν πείνα, καθώς 

και τίς άντιδράσεις τών Γιαννιωτών καί τών κατοίκων τής ύπαίθρου 
(έκτεταμένες περιγραφές ύπήρχαν σ’ δλες τίς έφημερίδες) καί οί δυό πα
ρατάξεις προσπάθησαν νά έκμεταλλευτοΰν πρός δφελός τους. Οί άντιβε- 
νιζελικοί συνέχισαν νά κατηγορούν τούς άντίπαλους δτι ή αιτία τών δει
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νών ήταν ό Βενιζέλος, αύτός είσηγήθηκε στήν Entente τόν άποκλεισμό- 
οί βενιζελικοί άπέδιδαν τίς εύθύνες στούς άλλους, πού βοηθούσαν τούς 
Γερμανούς καί προκάλεσαν τήν άντίδραση τών Συμμάχων, διατύπωναν 
μάλιστα ύπαινιγμούς γιά καταχρήσεις κυβερνητικών στή διάθεση τών τρο
φίμων πού άφηναν οί Σύμμαχοι νά περάσουν, καί κατήγγειλαν τήν κυ
βέρνηση γιατί συνέχιζε τήν άχρηστη πιά έπιστράτευση, ζητώντας τήν 
άπόλυση τών έφέδρων. Φυσικά δέν ύπολόγιζαν πώς οί άπολυόμενοι 
έφεδροι, οί έπίστρατοι, θά στρέφονταν τελικά έναντίον τους. Έγραφε ό 
Γ. Βλαχλείδης σέ άρθρο του μέ τίτλο: Τό κράτος τής πείνης — Ό  θεός 
σώζοι τόν λαόν (Ταχυδρόμος, 12-5-1916): Φυσικά, έν τφ  μεταξύ, ένώ ό 
λαός δέν έχει σπόρον νά σπείρη τούς άγρούς του, ένώ άποθνήσκει έκ πεί
νης, οί Μαθουσάλαι τής κυβερνήσεως δαπανούν τριάκοντα τόσα έκατομ- 
μύρια μηνιαίως διά νά διατηρούν μίαν έπιστράτευσιν, ή όποία σκοπόν 
μέν δέν έχει, άποτελεί δμως άσφαλώς τήν φυματίωσιν τοϋ κράτους. Δέκα 
μέρες άργότερα, στήν ίδια έφημερίδα, ό Κ. Μελάς, μ’ έπιστολή του, θά 
κάνει πιό συγκεκριμένες καταγγελίες: Οί Σύμμαχοι έφρόντισαν δ ’ ημάς, 
διατί δμως πεινώμεν; Τά τρόφιμα παραδίδονται είς τήν έλληνικήν κυβέρ- 
νησιν, τά παραλαμβάνει ή Έπιτροπή παραλαβής τροφίμων καί άπ’ αύτήν 
δ έ ν  τά  λ α μ β ά ν ε ι  ό λ α ό ς ,  δ χ ι ,  τ ά  λ α μ β ά ν ο υ ν  ά θ λ ι ο ι  
μ ε σ ά ζ ο ν τ ε ς  κ α ί  π ρ έ π ε ι  α ύ τ ο ί  νά  ε ί ν α ι  φ ί λ ο ι  τ ο ϋ  
υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ  τ ώ ν  ’Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν ,  αύτή είναι ή άλήθεια.

Άλλά καί τά διαδραματιζόμενα στά μέτωπα τοΰ πολέμου έφεραν σέ 
άντίθεση τίς δυό παρατάξεις. Οί μάχες στό Βερντέν βρίσκονταν στό 
άποκορύφωμά τους, οί βενιζελικές έφημερίδες έμφάνιζαν τήν κατάσταση 
εύνοϊκή γιά τούς Συμμάχους, ή Ήπειρος, άντίθετα, πρόβαλλε νίκες τών 
Γερμανών, μάλλον είχε δίκιο, γιατί τόν πρώτο καιρό οί Γάλλοι βρέθηκαν 
σέ δύσκολη θέση. Φυσικά, δπως γινόταν καί στό παρελθόν, Γιαννιώτες 
καταστηματάρχες έδιναν τό δνομα Βερντέν, τών όχυρών δπου σκοτώθηκαν 
έκατομμύρια άνθρωποι, στά μαγαζιά τους. Δικαιολογημένα παρατηρούσε 
ένας δημοσιογράφος, δταν άντίκρυσε τό δνομα Βερντέν σ’ ένα γαλακτο
πωλείο στό Γιαλί καφενέ: Τώρα τί σχέση είμπορεί νά έχη τό γάλα καί τό 
γιαούρτι μέ τό Βερδέν, αύτό είναι άλλο ζήτημα. Οί μάχες γιά τήν κατά
ληψη τοΰ Βερντέν κράτησαν μήνες, τό ίδιο καί οί συζητήσεις καί οί κρίσεις 
γύρω άπό τά άποτελέσματα τών πολύνεκρων μαχών.

Οί Σέρβοι ήταν ένα τρίτο θέμα πού χώριζε τίς δυό παρατάξεις. Κυ
νηγημένοι άπό τούς Αύστριακούς έφτασαν στήν Ελλάδα, μέ μεγάλες 
άπώλειες, δεκάδες χιλιάδες άπ’ αύτούς. Ό  Σαράιγ -κανένας άπό τούς ξέ
νους δέ μισήθηκε τόσο στήν Ελλάδα, άπό έχθρούς καί φίλους, όσο αύτός 
ό Γάλλος στρατηγός γιά τή βάναυση συμπεριφορά του- τούς έγκατέστησε 
στή Θεσσαλονίκη καί ζητούσε άπό τήν έλληνική κυβέρνηση τήν άδεια με
ταφοράς στά μέτωπα πού είχαν άνοίξει στή Μακεδονία. Ή  κυβέρνηση 
άρνήθηκε, οί βενιζελικές έφημερίδες τής έπιτέθηκαν μέ σφοδρότητα, οί
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άντιβενιζελικές πήραν τό μέρος της. Στά Γιάννινα άναψε μεγάλος καυγάς. 
Ή  'Ήπειρος όρυόταν: Τί γυρεύουν οί Σέρβοι στήν Ελλάδα; "Όσοι άπό 
τούς "Έλληνες θέλουν νά έγκαταστήσουν τούς Σέρβους στή χώρα μας άς 
τούς φιλοξενήσουν στά σπίτια τους.

Τό θέμα τών Σέρβων άπασχόλησε και τό δημοτικό συμβούλιο τών Γιαν
νίνων, πού έξέφρασε τή διαμαρτυρία του πρός τό βασιλιά, γιά τή μελε- 
τώμενη άπό τό Σαράιγ μεταφορά τους, ένέργεια πού έθιγε τά κυριαρχικά 
δικαιώματα τής Ελλάδας. Στή διαμαρτυρία έκφραζόταν κι ό φόβος τής 
διάδοσης μολυσματικών νόσων ύφ' ών οί Σέρβοι κατετρύχοντο. Ό  μόνος 
πού μειοψήφισε ήταν ό βενιζελικός Γ. Βλαχλείδης, πού κατηγόρησε τό νέο 
δήμαρχο, δτι ύστερα άπό προτροπή τοϋ νομάρχη Άθαν. Σουλιώτη-Νικο- 
λάΐδη είσηγήθηκε, κατά τήν πρώτη συνεδρίαση τοϋ συμπληρωμένου δη
μοτικού συμβουλίου, νά ληφθεϊ άπόφαση διαμαρτυρίας γιά τή διέλευση 
τών Σέρβων άπό τήν Ελλάδα καί έκφρασης άφοσίωσης στό πρόσωπο τοΰ 
βασιλιά.

Ό  Γ. Βλαχλείδης δέν ύπέγραψε τό τηλεγράφημα ύποστηρίζοντας πώς 
ή διέλευση τών Σέρβων ήταν ζήτημα πολιτικόν, άλλότριον τών έργων τοϋ 
δημοτικοϋ συμβουλίου. Ό  Ταχυδρόμος έπικροτοΰσε τή στάση του, δημο
σίευσε μάλιστα καί σχετική έπιστολή του, καί καταφερόταν κατά τοΰ δη
μάρχου, γιατί έπέτρεψε νά όργιάσει ενα κόμμα (οί άντιβενιζελικοί) ύπό 
τήν αιγίδα του.

Ό  Χατζής παρότρυνε πράγματι τόν Ηπειρωτικό λαό σέ άντίσταση κα
τά τών ’Ιταλών. Ό  Ταχυδρόμος διαφωνοΰσε ριζικά: Ήκούσαμεν άπό μερι
κούς —έγραφε— δτι ό λαός τής Ηπείρου πρέπει νά δημιουργήση άντίστα- 
σιν. Ποιος άρνεϊται δτι ό λαός πρέπει ν’ άντιστή δταν έρχονται νά τοϋ 
πάρουν τό σπίτι του; Άλλά δ ι’ δνομα τοϋ Θεού καί τής Πατρίδος, ό λαός 
δέν πρέπει κατ’ ούδένα τρόπον νά δώση άφορμάς έπεμβάσεως. Α ί άφορμαί 
αϋται θά δύνανται νά χαρακτηρισθοϋν τότε ώς άκούσιαι προδοσίαι κατ’ 
αύτής τής Πατρίδος. Ό  λαός μόνον δύναται νά δηλώση τήν γνώμη του 
καί αύτό μέ σύνεσιν καί φρόνιμα. Ή  γνώμη τοϋ λαοϋ δίδεται διά μιάς 
σνγκεντρώσεως καί δ ι’ ένός ψηφίσματος. Ό  έπαναστάτης Χατζής ήταν 
άδύνατο νά συμφωνήσει μέ τή νοοτροπία αύτή πού περιόριζε τή δράση 
τοΰ λαοΰ σ’ ένα συλλαλητήριο κι ένα ψήφισμα. Ό  Ταχυδρόμος πολύ γρή
γορα θά βρεθεί άντίθετος μέ τά δσα ύποστήριζε, δταν ύστερα άπό λίγο 
παρότρυνε τό λαό σ’ ένεργό άντίδραση κατά τής βουλγαρικής εισβολής 
καί μερικούς μήνες άργότερα έξυμνοΰσε τό κράτος τοΰ Βενιζέλου, 
έπαναστατικό κίνημα στρατού καί λαοΰ...

Ό σο περνοΰσαν οί μέρες, τόσο περισσότερο βάθαιναν οί άντιθέσεις 
άνάμεσα στίς δυό παρατάξεις· ή ψύχραιμη καί νηφάλια κρίση κι ό άντι- 
κειμενικός σχολιασμός παραχωρούσαν τίς θέσεις τους στίς φωνασκίες, 
στις ύβρεις, τήν ψευδολογία καί τήν παραπλάνηση. Οί βενιζελικές έφη
μερίδες τών Γιαννίνων -τό ίδιο γινόταν σ’ δλες τίς πόλεις καί τίς έπαρχίες
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τής Ελλάδας- κάθε ένέργεια τής Entente, έστω κι άν αυτή έθιγε φανερά 
τά κυριαρχικά μας δικαιώματα, τή θεωρούσαν θεμιτή καί ζητωκραύγαζαν.

Σκλήρυνση στάσης παρατηρούνταν καί στήν άντίπερα δχθη, τήν άντιβε- 
νιζελική. Ή  Ήπειρος, πού δημοσίευσε τά γερμανοαυστριακά άνακοι- 
νωθέντα, τιτλοφορούσε μέ μεγάλα κεφαλαία γράμματα τίς ειδήσεις γιά 
τίς έπιτυχίες τών Κεντρικών δυνάμεων καί τίς μεγάλες ήττες τών ’Ιταλών, 
τό μέτωπό τους είχε καταρρεύσει άπό τά πλήγματα τών Αύστριακών, 
πρός μεγάλη χαρά όλων. Ή  έφημερίδα έπέχαιρε γιά τίς άποτυχίες τών 
συμμάχων καί δέν άφηνε εύκαιρία νά έξυμνεΐ τόν Κωνσταντίνο, τήν πο
λιτική του καί τήν κυβέρνηση. Ό  Ταχυδρόμος άντίθετα, έπέχαιρε γιά τίς 
νίκες τής Entente καί φυσικά δημοσίευε μόνο τά γαλλικά, άγγλικά καί 
ιταλικά άνακοινωθέντα. Πολλές φορές ή άπεριόριστη λατρεία τής ’Ηπεί
ρου πρός τό βασιλιά, έφτανε στό παραλήρημα. Στήν έπέτειο τής 
όνομαστικής του γιορτής, 21 Μαΐου, ό Χατζής έγραψε μακροσκελέστατο 
ποίημα, μέ τίτλο Τοϋ Βασιλιά, άτεχνο γενικά, κατάλληλο δμως γιά 
ικανοποίηση τών όμοϊδεατών του. Νά ή πρώτη στροφή:

’Απόψε τά μεσάνυχτα τοϋ Ποιητή ή λύρα  
νά εύχηθή έπήγαινε —κι αύτή— τό Βασιληά.
Μά ξάφνου κοντοστάθηκε ατοϋ Π αλατιού τή θύρα, 
βαρειά σπάθα άκούγοντας καί χαμηλή λαλιά...
(Τρανός καί σπαθοφόρετος άνδρας βαρεί τή θύρα 
καί σιγανά μαλλώνει τον γυναίκα ενγενικιά)...
'Απόψε τά μεσάνυχτα τού ποιητή ή λύρα  
μπρός στό Παλάτι στάθηκεν άκούοντας κρυφά:
Τρανός καί σπαθοφόρετος κρούει βαρειά τή θύρα 
ό 'Αρης καί τοϋ σταματά τό χέρ' ή Άθηνά...
Κ αί λέει ό "Αρης: «— Ά σ ε  με! 'πτόν Ό λυμ π ο φερμένος 
μήνυμα φέρνω Του—γ ι’ Α υτόν καλό κι άγαπητό—  
έδώ—τό ξέρω—κάθεται ό χιλιοτιμημένος 
πώχει τή Δόξα σύντροφο, τόν Πόλεμο άδελφό!
Α έν τοϋειμαι ξένος —άσε με!— έδώ ’ναι ή κατοικιά Του 
(τόν γνώρισα δταν πέρασε στόν Ό λυμπ ο λαμπρός)
Σπάθα Τοϋ φέρνω κοφτερή καί τήν άρματωσιά Του 
— Ά σ ε  με! —ξέρω !— καρτερεί νά μέ ίδεϊ κι Αύτός!..

Σ’ αύτό τό μοτίβο συνεχιζόταν όλόκληρο τό ποίημα. Τόν "Αρη νά στα
ματάει στήν είσοδο τοΰ παλατιού, τήν Άθηνά νά τόν πείθει ν’ άφήσει 
ήσυχο τό βασιλιά πρός τό παρόν, τόν προστάτευε τώρα ή ίδια, ήξερε 
αύτός πότε έπρεπε νά ζωστεί άρματα καί νά πάει νά τόν άνταμώσει. Στήν 
Αθήνα, λίγες μέρες άργότερα έπιτροπή Ήπειρωτών, μ’ έπικεφαλής τόν 
καθηγητή τοΰ Πανεπιστημίου Σπ. Λάμπρο, έγχείρισε στό βασιλιά ένα μεγα
λειώδες ευχετήριον γράμμα μέ περισσότερες άπό 2.000 ύπογραφές Ήπει- 
ρωτών, στό όποιο έκφράζονταν οί εύχαριστίες, ή λατρεία καί ή εύγνω- 
μοσύνη πρός τόν Κωνσταντίνο. Τό γράμμα καλλιγραφικώς γεγραμμένον 
έπί έλαφρώς έζωγραφισμένου χάρτου τής Ηπείρου άπάσης άπό Δυρρα
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χίου μέχρι Πρεβέζης, ήταν τοποθετημένο μέσα σέ θήκη άπό λευκό δέρμα, 
στό όποιο είχε ζωγραφιστεί ό Κεραυνός, άπό Ηπειρωτικό νόμισμα.

αί ήρθε ή κατάληψη τοΰ Ροΰπελ στίς 13/28 Μαίου άπό τούς Γερμα-
νοβούλγαρους -τό τρίτο μεγάλο θέμα τοΰ μήνα- γιά νά φέρει σέ πολύ 

δύσκολη θέση τούς άντιβενιζελικούς καί τήν πολιτική τους. Τό γεγονός 
τής κατάληψης έδειχνε νά μήν τούς ένδιαφέρει, είχαν δώσει άπό καιρό 
τήν άδεια εισόδου Γερμανών καί Βουλγάρων στό έλληνικό έδαφος, βασί
ζονταν στήν ύπόσχεση τών Γερμανών δτι ή κατάληψη τοΰ Ροΰπελ δέ θά 
δημιουργούσε προβλήματα στήν Ελλάδα- τούς έλεγαν πώς τό οχυρό θά 
παρέμεινε στήν έλληνική κυριαρχία, τούς άνησυχοΰσε δμως ή άναμενόμενη 
άπό τό λαό άντίδραση. Οί Βούλγαροι ήταν οί προαιώνιοι εχθροί, οΰτε 
τρία χρόνια δέν είχαν περάσει άπό τότε πού συγκρούστηκε μαζί τους ή 
Ελλάδα σ’ έναν αιματηρό πόλεμο, ήθελαν νά πάρουν δλη τή Μακεδονία 
πού έλευθερώσαμε, προπαντός τή Θεσσαλονίκη, ήταν άδύνατο νά μείνει 
άπαθής ό λαός στήν ύποχωρικότητα τής κυβέρνησης, πού άγγιζε τά δρια 
τής προδοσίας. Οί έξηγήσεις πού δόθηκαν δέν ικανοποίησαν τόν κόσμο 
καί τότε άρχισαν τά σοφίσματα: Είναι κοινό τό αίσθημα στίς καρδιές 
δλων τών Ελλήνων -έγραφε ή Ήπειρος- δταν πρόκειται γιά τούς Βουλ
γάρους. Σ ’ έκείνους δμως πού θρηνούν σήμερα γιά τήν κατάληψη τοϋ 
Ροΰπελ, θά θυμίσουμε πώς κάποιοι άλλοι θρήνησαν νωρίτερα γιά τήν 
έγκατάσταση τών Άγγλογάλλων στή Θεσσαλονίκη, άλλά δέν έγιναν π ι
στευτοί. Ή ταν μοιραία ή κατάληψη τοϋ Ροΰπελ άπό τούς Γερμανοβουλ- 
γάρους, έξαιτίας τής έγκατάστασης τών Άνταντικών στή Θεσσαλονίκη. 
Γιά τούς ίδιους λόγους ή Ήπειρος κατηγορούσε καί τούς όργανωτές συλ
λαλητηρίων διαμαρτυρίας γιά τήν κατάληψη τοΰ δχυροΰ. Τά συλλαλητή
ρια, έγραφε, στή Μακεδονία προπαντός, δργανώνονταν ύπό τάς λόγχας 
τών στρατιωτών τοϋ Σαράϊγ καί τήν κουστωδίαν τών Σέρβων. Αισχρό 
χαρακτήριζε τό συλλαλητήριο τής Θεσσαλονίκης, μοναδικό σκοπό είχε τήν 
κατάλυση τών ελληνικών άρχών- γιαυτό καί σημειώθηκαν έκτροπα μέ 
ύπαιτιότητα τών Συμμάχων.

Ούτε τό άρθρο τοΰ στρατηγού Π. Δαγκλή —δημοσιεύτηκε στήν Πατρίδα 
τών ’Αθηνών (20 Μαΐου) κι άνέλυε στή στρατιωτική άξια τοΰ Ροΰπελ— 
άφησε άσχολίαστο ή Ήπειρος: Ό  στρατηγός -τόνιζε- έξαίρει τή σημασία 
τοϋ Ροΰπελ, άλλά τό Καραμπουρνού, τό Αοβά Τεπέ, τό Κιλκίς καί τά 
άλλα όχυρά σημεία πού καταλήφθηκαν άπό τούς Άγγλογάλλους δέν είχαν 
χαμμιά άξία; Γιατί δέν γράψατε καί τότε τέτοια άρθρα γιά νά διαφωτίσετε 
τόν κόσμο; Ή  έπιχειρηματολογία έπιφανειακά ήταν σωστή. Στήν ούσία δέ 
μπορούσε νά συγκριθεΐ ή παρουσία τών Βουλγάρων στή Μακεδονία μ’ 
κείνη τών Άγγλογάλλων. Οί τελευταίοι θά έφευγαν μέ τό τέλος τοΰ πο- 
εμου, οί Βούλγαροι δχι. Μπήκαν στή Μακεδονία γιά νά μείνουν. Είδαμε 

και πάθαμε νά τούς διώξουμε άπ’ έκεϊ, μετά τό τέλος τοΰ β ' παγκόσμιου
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πολέμου, παρόλο πού νικήθηκε ή παράταξή τους, πάλι μέ τούς Γερμανούς 
είχαν συμμαχήσει. ’Αστραπιαία βρέθηκαν σύμμαχοι τών Ρώσων κι άγωνι- 
στήκαμε γιά νά τούς ύποχρεώσουμε νά φύγουν άπό τήν Μακεδονία πού 
τήν είχαν ρημάξει... Στίς άντιβενιζελικές έφημερίδες τών ’Αθηνών άρθρο- 
γραφούσε τώρα κι ό βουλευτής Ίωαννίνων Κ. Καζαντζής. *0 Χατζής σχο
λίαζε εύμενέστατα τήν άρθρογραφία του έναντίον τοΰ Βενιζέλου· σ’ ένα 
του άρθρο ό Καζαντζής ζωγράφιζε τήν ψυχοπαθολογική άσυναρτησία τοΰ 
Βενιζέλου ώς πολιτικοΰ. Στερείται άπό ηθική μνήμη, έλεγε. Οί δυό μεγάλοι 
άντίπαλοι τοΰ παρελθόντος, Χατζής καί Καζαντζής, συμφιλιώθηκαν τώρα 
γιά νά πολεμήσουν τόν κοινό έχθρό...

Γιά τούς βενιζελικούς, ή κατάληψη τοΰ Ροΰπελ άποτελούσε συνειδητή 
πράξη τής κυβέρνησης καί ξεσήκωσε θύελλα άγανάκτησης σέ πανελλήνια 
κλίμακα, πού έκφραζόταν μέ τήν άρθρογραφία τών έφημερίδων τοΰ κόμ
ματος. Στά Γιάννινα ό Ταχυδρόμος τής 19-5-1916 έγραφε: Οί Κροϋμοι, 
τούς όποιους πρό χρόνων μέν πολλών κατεδίωκεν άποτελεσματικώς ό 
άτρόμητος έκεϊνος καί μέγας αύτοκράτωρ ημών Βασίλειος, ό έπωνο- 
μασθείς Βουλγαροκτόνος, καί χθές ό νϋν έν Έλλάδι βασιλεύων Κωνσταν
τίνος ό IB ' διά τών γενναίων του στρατευμάτων έξώθησε πέραν τής 
ιστορικής Τζουμαγιάς, αύτοί τώρα εισέρχονται εις τό έδαφος μας καί δέν 
φιγώμεν καί δέν ταρασσόμεθα καί δέν καταλαμβανόμεθα ύπό τής όργής 
έκείνης τής ίεράς, ή όποία δημιουργεί μεγαλουργήματα. Μία μαρασμώδης 
πολίτικη, μία άνανδρος καί έθνοκτόνος σκέψις κρατεί μέ τήν βαρεϊαν της 
σκιάν τήν ψυχήν μας, μάς άποθαρρύνει, μάς καθιστά άνικάνους νά έξακο- 
λουθήσωμεν τάς παραδόσεις τών Μπιζανομάχων καί τών Κιλκισομάχων, 
μάς έξαναγκάζει άπό ηρωας νά μετατραπώμεν είς παρουσιαστάς δπλων 
πρό τής διαβάσεως ένός έχθρού, τοϋ όποιου ό μύχιος πόθος είναι νά 
είσέλθη είς τό εδαφός μας καί νά μη έξέλθη ποτέ. Τό Ροΰπελ καί ή εισβολή 
τών Βουλγάρων στή Μακεδονία θά επανέρχεται συχνά στήν άρθρογραφία 
τών βενιζελικών έφημερίδων, ήταν ένα άπό τά μεγαλύτερα έπιχειρήματα 
τής πολιτικής τους, έναντίον τών βασιλικών κυβερνήσεων.

Τά μικρά και μεγάλα προβλήματα τής πόλης πνίγονταν τούς τελευταίους μήνες 
κάτω άπό τό δέος πού προκαλοΰσαν οί συνταρακτικές ειδήσεις άπό τά πολεμικά μέ
τωπα, κι άπό τή δράση τών Γερμανοβουλγάρων καί τών Άγγλογάλλων στή Μακε
δονία. "Ομως τά ζητήματα τής πόλης ζητούσαν κι αύτά τήν έπίλυσή τους, έστω κι 
άν τό φάσμα τής πείνας άδρανοποιοϋσε πρωτοβουλίες καί δυνάμεις. Ή  ιδέα τού 
νέου δημαρχείου γιά τή συγχώνευση τών δυό νοσοκομείων τοΰ Χατζηκώστα καί τοΰ 
δημοτικού στό κτίριο τοΰ Βελισσαρίου, άντιμετωπίστηκε άπό πολλούς μέ σκεπτικισμό. 
Είναι μακρινή ή άπόσταση, έλεγαν, οι άρρωστοι καί ot τραυματίες θά κινδυνεύουν 
κατά τήν έκεΐ μεταφορά τους.- Μιά νύχτα τοΰ Μαΐου κατέρρευσε τό υπόστεγο τής 
Ζωσιμαίας σχολής, εύτυχώς δέν κινδύνεψαν τά παιδιά, σχολίαζε κάποιος.- Λνξάστις 
τής κανονικής άδειας των άνεχώρπσαν στίς 9 Μ αΐου διά τό έν Μακεδονία στρατό- 
πεδον τά λεβεντόπαιδα τών Γιαννίνω ν Λέτσιος Πανταζής, Τάκης Τσονίδης, Ν. Σα- 
κελλίων, Κώστας Παππας καί Ίωαν. Τζιαλαμίχας.- Ή  έκδρομή τών μαθητών τής Ζω- 
σιμαίας σχολής καί τοϋ σχολαρχείου στή Ζέλοβα έκαμε έντύπωση. "Εγραφε ή Ή πει-
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ρος. Ή  πόλις έχαμάρωσε τούς νεαρούς εύέλπιδας βλαστούς τής Ηπείρου, ο ί όποιοι 
παρήλασαν κατάφορτοι άπό προμήθειες, μέ βήμα ούχί τόσον ρυθμικόν, καί μέ τά 
τραγούδια τους, διά τής άγορας καί τών όδών τής πόλεως, άποτελοϋντες δλοι δύναμιν 
τάγματος... Καί σχολίαζε ό Ταχυδρόμος. Παρετηρήσαμεν τούς μαθητάς τής «Ζωσι- 
μαίας», ένώ άκμαίοι έβάδιζον πρός τούς «Αμπελοκήπους». Τό βάδισμά του δέν fjm 
καθόλου ρυθμικόν... έβάδιζον σάν κορίτσια... Τουναντίον αί μαθήτριαι τοϋ Διδασκα
λείου, έπέρασαν άπό τήν Πλατείαν μέ ένα θανμάσιον βάδισμα, μέ υψηλά τά μέτωπα 
καί τό πόδι γερό. Μακάρια έποχή! Ή  έκδρομή ένός σχολείου καί τό βάδισμα τών 
μαθητών καί μαθητριών άποτελούσε γεγονός τής ήμέρας! Γεγονός, δμως, πού σχο
λιάστηκε εύρύτατα ήταν καί ή πληροφορία πώς ή διεύθυνση τής άστικής σχολής, 
άλλά κι άλλων σχολείων θηλέων τής πόλης, άποφάσισε νά ράψουν οί μαθήτριες πο
διές, γιά νά παρελάσουν στίς 21 Μαΐου, στή γιορτή τοΰ βασιλιά. Καλή ή άπόφαση, 
σχολίαζε ό τύπος, άλλά κάθε ποδιά στοιχίζει 8-10 δραχμές, ποΰ θά τις βροϋν τά κο
ρίτσια τών φτωχών οικογενειών; Οί μή γνωρίζοντες όποία πείνα μαστίζει τήν πόλιν  
μας, άς διέλθωσιν μίαν πρωίαν πρό τοϋ Διοικητηρίου καί θά Ιδωσι τήν όδόν κατα- 
κεκλεισμένην άπό γυναίκες, α ί όποΐαι άναμένουσι πρό τών παραθύρων νά δοθή εις 
αύτάς τεμάχιον άρτου!

Ή  πλατεία τοΰ Ιστορικοΰ πύργου τών Λιθαριτσιών, πίσω άπό τούς στρατώνες, 
έξωραϊζόταν, μέ πρωτοβουλία τοΰ στρατηγού Κ. Μηλιώτη-Κομνηνοΰ, θά γινόταν 
μικρός παράδεισος. Χτίστηκε ένα κιόσκι, οί δικαστικοί θά έφτιαχναν τό δικό τους, 
νά κατεφεύγουν έκεΐ τίς ώρες τής σχόλης, τό Ιδιο σκεφτόταν κι ό σύλλογος τών δι
κηγόρων. θ ά  κατεδαφιζόταν τό μικρό καφενείο πού υπήρχε κι έτσι θά έλευθερωνόταν 
γιά τούς έπισκέπτες ή λαμπροτάτη θέα τής πεδιάδος τών Ίωαννίνων καί τών δια
βόητων οχυρωμάτων τοϋ Μ πιζανιοϋ καί τής Καστρίτσας- τό πρανές τοϋ πύργου 
πρός τή λίμνη θά φυτευόταν μέ πρασιές καί δενδρύλια. Οί πολυκατοικίες πού 
υψώθηκαν τά κατοπινά χρόνια έμποδίζουν σήμερα τή θέα καί τοΰ κάμπου κι δλων 
τών υψωμάτων πού άναφέρθηκαν.

Κοινή διαπίστωση ήταν πώς ό φωτισμός τής πόλης βρισκόταν σέ οίκτρή κατά
σταση, τά οικονομικά μέσα τοϋ δήμου, δμως, δέν έπέτρεπαν πολλές βελτιώσεις.- Δια
πιστωνόταν άπό τόν τύπο τέλεια άνεπάρκεια στό προσωπικό τής δημόσιας άσφάλειας, 
γιαυτό καί οί άποδράσεις φυλακισμένων ήταν συχνές.- Οί οίκοπεδοφάγοι, πού έκμε- 
ταλλεύονται πάντα τίς άνώμαλες καταστάσεις, βρήκαν πεδίο δράσης στό λόφο τοϋ 
Βελισσαρίου. Ό  χώρος ήταν δημόσιος, άλλ’ αύτό δέν έμπόδισε τούς έπιτήδειους ν ’ 
άνοίγουν λάκκους, δμοιους μ’ έκείνους πού χώριζαν τίς διάφορες Ιδιοκτησίες. Βρήκαν 
οικόπεδα κι άρχισαν νά τά μοιράζουν.- Στίς έπανορθωτικές φυλακές κατέρρευσε, στά 
μέσα Μαΐου, μιά πλευρά τοΰ κτιρίου καί τραυμάτισε σκοπούς. 'Υποδεικνυόταν ή 
άνάγκη άνέγερσης νέων φυλακών, γιατί οί ύπάρχουσες είχαν γίνει έρείπια. Τό π α ι
γνίδι τοΰ φούτ μπώλ κατέκτησε τό μαθητόκοσμο τής πόλης. Οί νεαροί παίκτες άποτέ- 
λεσαν τό φυτώριο άπ’ δπου άντλησαν τά στελέχη τους οί ποδοσφαιρικές ομάδες τοϋ 
Αβέρωφ  πρώτα καί τοΰ Ατρομήτου άργότερα. Τά άπογεΰματα οί μαθητές τής 
έβραι'κής σχολής Άλλιάνς, άνέβαιναν στό Βελισσάριο κι άρχιζαν τό παιγνίδι. Κάποτε 
πήγαιναν κι οί μαθητές τής Ζωσιμαίας σχολής. Οί μικροί έπαιζαν, βέβαια, χωρίς 
κανονισμούς καί μεθόδους. Δ έν  πειράζει, σημείωνε ό σχολιογράφος, άρκεϊ δ η  κ ι
νούνται καί τρέχουν καί Ιδρώνουν καί κυκλοφορεί τό αίμα τους.

Στις 15 Μαΐου χειροτονήθηκε ώς άρχιμανδρίτης ό θεολόγος Αίμ. Γεωργούλης. Ή  
υπόθεση μέ τά σκάνδαλα τοΰ Διδασκαλείου δέν είχε κλείσει άκόμα, τόν τελευταίο 
λόγο θά τόν είχαν τά δικαστήρια.- Μέ όδύνη πληροφορήθηκαν οί Γιαννιώτες τήν 
είδηση τοΰ θανάτου τοΰ άδελφοΰ τής Γκύ Σαντεπλαίρ, υπίλαρχου I. Βιολέ. ’Επεσε, 
δπως τόσοι άλλοι, Γάλλοι, Ά γγλοι καί Γερμανοί, στίς μάχες τοΰ Βερντέν.
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τό δεύτερο δεκαήμερο τού Μαΐου σφραγίστηκε άπό τήν κατάληψη 
τοΰ Ροΰπελ άπό τούς Γερμανοβούλγαρους, στό τρίτο κυριάρχησαν ή 

άπόφαση τής έλληνικής κυβέρνησης νά τερματίσει τήν έπιστράτευση (28 
Μαΐου) καί ή έναρξη τοΰ έπίσημου άποκλεισμοΰ τής Ελλάδας (23 Μαΐου) 
άπό τούς στόλους τών Άγγλογάλλων, πού έκανε τό φάσμα τής πείνας νά 
γίνει άπειλητικότερο. Δειναί αί ημέραι, τάς όποιας διέρχεται ή Ελλάς, 
σημείωνε ή Ήπειρος. Ό  άποκλεισμός, πρόσθετε, θέτει έν δεινή δοκιμασία 
τό έθνος. Άλλά τό έθνος είναι τό όρθόδοξον καί έλληνικόν έθνος καί 
γνωρίζει δτι ή πίστις στέφανοί καί ή υπομονή σώζει... Οί Σύμμαχοι κρη
μνίζουν καί τό τελευταΐον ίχνος συμπαθείας έν Έλλάδι καί γίνονται 
άπαίσιοι καί μυσαροί... θεριεύει ή λατρεία τοϋ λαοϋ πρός τόν Βασιλέα 
του...

Άπό τήν πλευρά τους οί βενιζελικοί τών Γιαννίνων ζητούσαν τήν πα
ραίτηση τής κυβέρνησης, έξαιτίας τής παράδοσης τοΰ Ροΰπελ στούς Βουλ
γάρους καί τοΰ άποκλεισμοΰ τής Ελλάδας (άρθρο τοΰ Γ. Βλαχλείδη στόν 
Ταχυδρόμο τής 29-5-1916). Λίγες μέρες νωρίτερα, στήν Ιδια έφημερίδα, μ’ 
έπιστολή του, ό στρατηγός Π. Δαγκλής έδινε πληροφορίες γιά τά αίτια 
τών δυσχερειών τοΰ έπισιτισμοΰ τής Ηπείρου. Ή  άγγλική πρεσβεία -έγρα- 
φε-, ύστερα άπό διαβήματά του, άποφάσισε νά χορηγεί άδειες εισαγωγής 
καλαμποκιοΰ άπό τήν Αίγυπτο, γιά τά λιμάνια Πρέβεζας κι Άγιων Σα
ράντα, σ’ δσους Ήπειρώτες ύπέβαλλαν αιτήσεις. Οί είσαγόμενες ποσότητες 
θά έφταναν τούς 2.000 τόνους τό μήνα. Πριν δμως ή άγγλική πρεσβεία 
έγκρίνει τίς αιτήσεις πού ύποβλήθηκαν, πήρε έκθεση άπό τό άγγλικό προ
ξενείο τών Γιαννίνων, στήν όποία άναφερόταν, ότι μεγάλες ποσότητες 
καλαμποκιοΰ, διοχετεύονταν άπό τά σύνορα τής Β. Ηπείρου πρός τήν 
Αλβανία. Τελικά ό Δαγκλής έπεισε τήν πρεσβεία νά δώσει άδειες σέ 
άξιόπιστους —όχι δηλαδή ύποπτους γιά λαθρεμπόριο— έμπορους τών 
Γιαννίνων καί πίστευε πώς έτσι θά λυνόταν τό έπισιτιστικό πρόβλημα 
τής ’Ηπείρου καί θά σταματούσε ή αισχροκέρδεια.

Ή  έπιστολή Δαγκλή άντιμετωπίστηκε, γιά μεγάλο χρονικό διάστημα, 
μέ βαρειές έπιθέσεις έναντίον του άπό τόν άντιβενιζελικό τύπο τής πόλης. 
Τοΰ καταλόγιζαν ότι σκόπιμα δημιουργούσε προβλήματα στήν κυβέρνηση, 
άφήνοντας ύπόνοιες ότι τό καλαμπόκι -ούτε όκά, έλεγαν, δέν έβρισκες 
στήν Ήπειρο- διοχετεύονταν τελικά στά αύστριακά στρατεύματα τής 
Αλβανίας. Ή  έπιλογή έπειτα τών άξιόπιστων έμπορων μόνον άπό τήν 
παράταξη τών βενιζελικών, έδωσε άφορμή γιά σχόλια κάθε μορφής. Κα- 
λαμποκάδες όνόμαζε ή Ή πειρος δλους, όσοι είχαν πάρει άδειες εισαγωγής 
καί μοίραζαν τό καλαμπόκι, έπιχείρηση πού τούς άπέφερε πολλά κέρδη.

Ή  άποστράτευση τών έφέδρων -τήν όποία άργότερα ζήτησε καί ή 
Entente- ξάφνιασε δλους, βενιζελικούς κι άντιβενιζελικούς, τούς Γερμα
νούς καί τούς άντιπάλους τους, άκόμα καί τό Γενικό ’Επιτελείο. Στήν 
πραγματικότητα άποτελούσε σωστή άπόφαση, άφοΰ ό στρατός πού συγ



κροτήθηκε, μέ εισήγηση τοΰ Βενιζέλου, πριν άποχωρήσει τή δεύτερη φορά 
άπό τήν έξουσία, δέν είχε άποστολή μετά τήν εισβολή τών Γερμανοβούλ- 
γαρων στή Μακεδονία, άποτελούσε δυσβάστακτο βάρος γιά τήν οικονομία 
τής χώρας. Γιά τόν Χατζή ή έπιστράτευσις άπετέλει τό ϋστατον δπλον 
τής Ελλάδος διά τήν τελευταίαν στιγμήν, τό μέλλον θά έδειχνε άν ήταν 
σωστή ή άπόφαση τής άποστράτευσης. ’Απολύονταν δλες οί παλαιές κλά- 
σεις ώς τό 1911, στούς στρατιώτες τής κλάσης τοΰ 1912 θά δινόταν άμέσως 
δίμηνη άδεια, ώς τόν Αύγουστο.

Ό  Δημήτρης άπολυόταν, ό Βασίλης θά εξακολουθούσε νά ύπηρετεΐ, 
έξάλλου δέν είχε συμπληρώσει τή θητεία του. ’Από τήν άλλη κι δλας μέρα 
τής άποστράτευσής του ό Δημήτρης, μαζί μέ τόν Πέτρο, γύριζαν στούς 
κεντρικούς δρόμους τής πόλης νά βροΰν κατάλληλο κτίριο γιά ιατρείο. 
Ό  Δημήτρης θ’ άσκοΰσε γενική παθολογία, δπως έκαναν τότε δλοι οί για
τροί. Κάποιες σκέψεις, γιά μετεκπαίδευση στό έξωτερικό, έγκαταλεί- 
φτηκαν. Ό  πόλεμος καί ή κατάσταση τής Ελλάδας δέν έπέτρεπαν άπομά- 
κρυνση άπό τήν οικογενειακή εστία. Κατέληξαν σ’ ενα νεόχτιστο σπίτι, 
στήν όδό Σουλίου (σημερινή 28ης ’Οκτωβρίου), δέν άπεΐχε καί πολύ άπό 
τά γραφεία τής Ηπείρου. "Οταν συμφώνησαν μέ τόν ιδιοκτήτη, άς πάμε 
νά δοϋμε καί τόν κύρ Γιώργη, είπε ό πατέρας, καιρό έχουμε νά κουβεν
τιάσουμε, οί στιγμές είναι δύσκολες γιαυτόν καί γιά δλους μας, δέ Θά 
τόν βρούμε στίς καλές του, Ισως νά θέλει καί τή συμπαράστασή μας. 
—Πάμε πατέρα, έπανέλαβε κι ό Δημήτρης, εγώ νοιώθω τύψεις, τόν άφή- 
σαμε μόνο του νά παλεύει μέ τά βενιζελικά θηρία, άπορώ πώς τά βγάζει 
πέρα.

Ό κύρ  Γιώργης πού άντίκρυσαν αύτή τή φορά, δέν έμοιαζε καθόλου 
μέ τόν άνθρωπο πού γνώριζαν πριν λίγους μήνες. Είχε καταβληθεί, τόν 
πλημμύριζε ή άπογοήτευση, φαινόταν άπό τήν έκφραση τού προσώπου 
του, άλλες φορές τόν έβρισκαν μέ τό συνθετήριο στό χέρι, γεμάτο όρεξη 
γιά δουλειά, τώρα καθόταν μαζεμένος στήν καρέκλα του καί κάπνιζε. Ζω
ήρεψαν τά μάτια του δταν τούς είδε, σ ’ έχασα Πέτρο καί σένα Δημήτρη, 
μουρμούρισε μέ φωνή πού μόλις άκουγόταν, μέ ξεχάσατε δλοι σας κι έσύ 
άκόμα Δημήτρη.., συμπλήρωσε μέ παράπονο. Κάτι πήγε ν’ άπαντήσει ό 
Δημήτρης, τόν πρόλαβε ό πατέρας του οί πραγματικοί φίλοι δέν ξεχνούν 
ποτέ, κύρ Γιώργη. Ό  Χατζής δέν άπάντησε, καθήστε, τούς είπε μόνο, θά 
παραγγείλω καφέδες κι έρχομαι. Οί άλλοι τόν περίμεναν, χωρίς κανένα 
σχολιασμό. Καί οί δυό τους σκέφτονταν πώς θ’ άντιμετώπιζαν αυτόν τόν 
βαρειά τραυματισμένο φίλο, ύπέφερε, είχε άνοιχτές πληγές, τό κορμί του 
σκέβρωσε, άκόμα καί τό ντύσιμό του δέ θύμιζε τίποτα άπό τόν παλαιό 
Χατζή. "Οταν γύρισε, άναψε πάλι τσιγάρο, κάθησε, κοίταξε καί τούς δυό 
στά μάτια, πρός θεού, τούς παρακάλεσε, καταλαβαίνετε σέ τί κατάσταση 
βρίσκομαι, μήν άρχίσετε καί σείς τά μνημόσυνα... Ό  Δημήτρης φάνηκε νά 
πειράζεται: —Αύτό δέν έπρεπε νά τό πεις, κύρ Γιώργη, τουλάχιστο γιά
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μένα, ό πατέρας έχει τό μικρόβιο τοϋ βενιζελισμοϋ στό αίμα του, έγώ 
ποτέ δέν συμβιβάστηκα. Διαβάζω κάθε μέρα τήν έφημερίδα σου κι είναι 
σά νά διαβάζω ευαγγέλιο, ποτέ δέ θά προδώσω τό βασιλιά... —Κάπου, 
φαίνεται πώς κάνουμε κι οί δυό μας, κι έκατομμύρια κόσμος, λάθος Δη
μήτρη. Λατρεύουμε τό βασιλιά, είμαστε έτοιμοι νά πεθάνουμε γιαυτόν, μά 
ό σημερινός βασιλιάς δέν είναι έκέίνος πού ξέραμε. Γράφω καθημερινά 
γιά τή λατρεία τοϋ κόσμου, κάτι δμως δέν πάει καλά, νοιώθω τύψεις 
γιατί δίνω μέ τά κείμενά μου μιά παραμορφωτική εικόνα προσώπων καί 
πραγμάτων. Ό  Κωνσταντίνος πού γνωρίσαμε, δταν μπήκε στά Γιάννινα 
κι έμεινε μαζί μας άρκετές μέρες, έκείνη ή προσωποποιημένη λεβεντιά, 
κυπαρίσσι όλόρθο, μέ τήν καθαρή σκέψη καί τό τετράγωνο μυαλό, έχει 
πεθάνει. Στή θέση του βρίσκεται ένας άρρωστος άνθρωπος, έμεινε ή σκιά 
τοϋ παλιού εαυτού του, συνέρχεται σιγά-σιγά, δέ λέω, άλλά δέν είναι ό 
Κωνσταντίνος τού ’13. Τό πιό άνησυχητικό είναι πώς έχουν ύποστεϊ κα
θίζηση καί οί πνευματικές του λειτουργίες, προπαντός ή κρίση, έμεϊς π ι
στεύουμε πώς ό Κωνσταντίνος παίρνει τίς άποφάσεις γιά τήν τύχη τής 
Ελλάδας, κάνουμε λάθος, οί αύλικοί άποφασίζουν καί δέν είμαι σίγουρος 
άν ή κρίση τους είναι σωστή. — *Οσα λές, τώρα, κύρ Γιώργη, εϊναι διαφο
ρετικά άπό έκεϊνα πού γράφεις, τί πρέπει νά πιστέψω; — Τί θέλεις νά 
γράφω Δημήτρη; Νά πώ πώς άλλοι σκέπτονται καί ένεργοϋν γιά λογα
ριασμό τοϋ βασιλιά, ή πώς ό ίδιος άποφασίζει γιά όρισμένα μεγάλα θέ
ματα, κι ένώ οί σύμβουλοί του ξέρουν, πώς οί άποφάσεις του δέν εϊναι 
σωστές, προϊόντα συνήθως συναισθηματικών κραδασμών, συχνά άντι- 
κρουόμενων, δπως συμβαίνει μέ άρρωστους άνθρώπους, τίς έκτελοϋν, 
χωρίς νά υπολογίζουν πώς έτσι παραμορφώνουν τήν εικόνα τής προσω
πικής άκτινοβολίας του, μέ άποτέλεσμα νά θεωρείται άπό τήν Entente ώς 
ό μεγαλύτερος έχθρός, γιαυτό άγωνίζονται νά τόν έκθρονίσουν... —Νά 
τόν έκθρονίσουν; πετάχτηκε άγανακτισμένος ό Δημήτρης, έχουν αύτό τό 
δικαίωμα; Δέν είμαστε κυρίαρχο κράτος; — Έχουμε πάψει άπό καιρό νά 
έχουμε κράτος κυρίαρχο, άπάντησε λυπημένα ό Χατζής, οί Άγγλογάλλοι 
καί οί Γερμανοβούλγαροι μάς ταπείνωσαν, οί «φιλάνθρωποι» καί «φιλέλ
ληνες» τής Entente μάς καταδίκασαν νά πεθάνουμε άπό τήν πείνα, πιό 
έχθρική στάση έναντίον τής Ελλάδας δέ μπορούσε νά γίνει. Ύ στερα άπ’ 
δλα αύτά, τί θέλετε νά γράψω γιά τό βασιλιά; Ά ν  άποκαλύψω τήν πραγ
ματικότητα, πώς κυβερνάται σήμερα ό τόπος, θά τόν γελοιοποιήσω, θά 
κόψω τό χέρι μου, άλλ’ αύτό δέν τό κάνω. Ύ στερα άπό τήν άρρώστεια 
τόν άγωτώ περισσότερο, τό Ιδιο συμβαίνει καί μέ τό λαό, δσο οί Σύμμαχοι 
μάς ταπεινώνουν, τόσο περισσότερο μεγαλώνει καί ή άγάπη τοϋ κόσμου 
πρός αύτόν. Πού θά μάς όδηγήσουν δλα αύτά; Φοβάμαι πώς έρχονται 
άκόμα χειρότερες μέρες, κι δσο άναλογίζομαι πώς ό Σατανάς, Μεφιστο- 
φελή τόν όνομάζουν κάποιοι, γιά τό Βενιζέλο λέω, περιμένει τήν ώρα 
του, σίγουρος πώς θάρθει... Ό  Πέτρος κι ό Δημήτρης έμειναν κατάπληκτοι
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μ’ αύτά πού άκουγαν, άλλα περίμεναν άπό τόν Χατζή, κι άλλα τούς έλεγε. 
Ό  κύρ Γιώργης κατάλαβε τήν έκπληξή τους, ξέρω, τούς πρόλαβε, άρχίζετε 
ν’ άμφφάλλετε γιά τήν άλήθεια καί τήν άκρίβεια τών άρθρων μου, μή μέ 
καταδικάζετε, άν δέν υπολογίσετε τίς συνθήκες κάτω άπό τίς όποιες γρά
φονται... Πρέπει νά κρατήσουμε όρθό τό κράτος, οί Άγγλογάλλοι πάνε 
νά τό χαλάσουν, ή Μακεδονία καί τά νησιά είναι πιά ύπό διάλυση, ή Βό
ρειος άλλά κι όλόκληρη ή "Ηπειρος κινδυνεύει, κι έχεις καί τόν Ντίλιο 
στό ’Αργυρόκαστρο μέ τήν εφημερίδα του τήν «Άμυνα», νά μιλάει πώς 
μόνον ό Βενιζέλος μπορεί νά σώσει τήν Ήπειρο, ποιός; ό Βενιζέλος, μάς 
έγκατέλειψε στήν τύχη μας, δταν έμεΐς άγωνιζόμαστε γιά τήν «Αύτονομία», 
μάς θυσίασε στό βωμό τής σκοπιμότητας, τώρα, λέει ό Ντίλιος, θά μάς 
σώσει, σέ ποιές φαντασιώσεις ζούν αύτοί οί άνθρωποι, μάς υποχρεώνουν 
κι έμάς, δλο τόν άντιβενιζελικό κόσμο, νά ξεχνάμε τήν άγωνιστική μας 
παράδοση, νά προσαρμοζόμαστε στήν κατάσταση, νά χρησιμοποιούμε άνά- 
λογες μεθόδους γιά νά τούς άντικρούσουμε. Νά γιατί δέ λέμε πάντα δλη 
τήν άλήθεια Δημήτρη, άγωνιζόμαστε νά σώσουμε δ,τι είναι δυνατό άκόμα 
νά σωθεί... “Ενας δυνατός βήχας διέκοψε τή ροή τού λόγου του, κρυολό
γησα, είπε, κάπου κάθησα σέ ρεύμα ίδρωμένος, θά περάσει. Φαινόταν πώς 
ή κουβέντα είχε τελειώσει, δμως κι οί τρεις έμειναν καρφωμένοι στήν κα
ρέκλα τους. Ό  Πέτρος κι ό Δημήτρης πίστευαν πώς ό Χατζής ήθελε νά 
συνεχίσει, αύτός πάλι περίμενε τήν άντίδρασή τους, τί νά πούν, τό μόνο 
πού καταλάβαιναν ήταν πώς ό τόπος βάδιζε σέ καταστροφή. Έμαθα, μί
λησε σιγά ό Χατζής -φαινόταν δτι ήθελε ν’ άλλάξει κουβέντα- πώς ό Γερ- 
βάσιος δέν είναι καλά, πήγε πάλι στή Λουρούτη, λένε πώς βρίσκεται στά 
τελευταία του. — ’Αλήθεια είναι, βεβαίωσε ό Πέτρος, ό Γερβάσιος μάς 
άφήνει. — Τί νά σάς πώ, λυπάμαι, πολλές φορές τόν πίκρανα αύτόν τόν 
άνθρωπο, άλλά δέ γινόταν άλλοιώς, έπρεπε νά κάνω αύστηρή κριτική γιά 
πολλές άποφάσεις, ήταν φανερός ό αύταρχισμός καί τό πείσμα, αν δέν 
είχε αύτά τά πάθη θά ήταν ό καλλίτερος μητροπολίτης πού πέρασε άπό 
τά Γιάννινα· δέν τόν άφηνε καί ή κλίκα πού τόν περιτριγυρίζει, έσύ Πέτρο 
δέν άνήκεις σ ’ αύτούς, στό έχω πει πολλές φορές, τόν άπομόνωναν άπό 
τόν κόσμο, άσκούσαν πάνω του ηθική πίεση καί τόν ύποχρεώσαν νά 
ένεργεϊ δπως ήθελαν. Μερικοί έχουν φάει τό καταπέτασμα άπό τά «’Ελέη» 
καί ξέρεις ποιά είναι ή τραγική ειρωνεία; Αύτοί είναι οί πιό φανατισμένοι 
βενιζελικοί σήμερα, τόν καιρό τής τουρκοκρατίας έσκυβαν τό κεφάλι καί 
στόν τελευταίο άγά, ραγιάδες τοϋ κέρατά μ ’ δλη τή σημασία τής λέξης, 
έ, αύτοί είναι πού κάνουν τόν πατριώτη, έμεΐς βλέπεις είμαστε οί προδότες, 
διαδίδουν τίς μεγαλύτερες συκοφαντίες σέ βάρος μου, γιά τά μάρκα τοϋ 
βαρώνου Σέγκ, πού τάχα πήρα, τά δημοσιεύουν καθημερινά οί έφημε- 
Qi*5ες... Σιχαίνομαι τόν έαυτό μου γιά τό κατάντημα, άς όψονται δσοι 
μάς όδήγησαν αύτοϋ... Ό  Χατζής είχε έξαντληθεΐ, δέ μποροϋσε νά συνε
χίσει, οί άλλοι κατάλαβαν πώς έπρεπε νά φύγουν. —Κουράγιο κύρ Γιώργη,
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θά περάσουν τά δίσεχτα χρόνια, θάρθουν κι οί καλές μέρες, μήν είσαι 
τόσο άψύς, κοίταξε τήν υγεία σου, έτσι πού παθιάζεσαι κάθε μέρα, θ’ 
άρρωστήσεις, πρέπει νά ξέρεις πώς ό τόπος σέ χρειάζεται. Στά τελευταία 
λόγια σήκωσε πάλι τό κεφάλι ό Χατζής: —Ά ν  μέ χρειάζονταν, Πέτρο, 
δέν θά μέ μεταχειρίζονταν έτσι, δέν θά μ ’ έβριζαν άπό τό πρωΐ ώς τό 
βράδυ, νά μέ έξοντώσουν θέλουν, δμως θά κρατήσω, έστω και μέ τήν 
1ψυχή στά δόντια, δέ θά προδώσω έκεΐνα πού πιστεύω, μπορεί καί νά λα
θεύω, ή πίστη μου δμως εϊναι άγνή. Ό  Πέτρος κι ό Δημήτρης τούσφιξαν 
τό χέρι κι έτοιμάστηκαν νά φύγουν. —Σέ σένα έχω έμπιστοσύνη παιδί 
μου, είπε στό Δημήτρη, είμαι σίγουρος πώς δέ θά διαψεύσεις τίς έλπίδες 
μου.

"Οταν βγήκαν στό δρόμο ό Δημήτρης προσπαθούσε ν’ άποκρυ- 
πτογραφήσει τό νόημα τών λόγων τού Χατζή, τΐ έννοοϋσε δταν μιλούσε 
γιά έλπίδες; Γιά τήν πίστη στό βασιλιά; Αύτό ήταν σίγουρο, δέ θάλλαζε 
μέ τίποτα, καί τόξερε άπό καιρό, ό Χατζής, κάποιο άλλο νόημα είχαν τά 
λόγια του. Δέν είπε κουβέντα στόν πατέρα, θά τό σκεφτόταν μόνος του, 
κάποια άκρη θάβρισκε...

Στό μεταξύ ή Ήπειρος, στήν προσπάθειά της νά ύποστηρίξει τήν 
πολιτική τού βασιλιά, προσδενόταν όλο καί περισσότερο μέ τίς Κεντρικές 
αύτοκρατορίες, έλπίζοντας πώς ένδεχόμενη νίκη τους θά έλυνε τά προ
βλήματα τής Ελλάδας- διατύπωνε τήν άφελή πίστη, πώς μιά νικήτρια 
Γερμανία θ’ άπομάκρυνε άπό τή Μακεδονία τούς Βούλγαρους, έτσι όξυνε 
τήν πολιτική του κατά τών Άγγλογάλλων, τούς θεωρούσε, δπως καί τό 
Βενιζέλο, όλετήρες τής Ελλάδας. Κι δσο ό Χατζής σκλήρυνε τή στάση 
του, τόσο αύξαιναν καί οί έπιθέσεις καί οί κατηγορίες τοΰ Ταχυδρόμου 
καί τής Ά μυνας  τοϋ ’Αργυροκάστρου έναντίον του. Κάποια μέρα, στίς 
άρχές ’Ιουνίου, άγανακτισμένος γιατί οί ’Αγγλογάλλοι είχαν διακόψει τήν 
τηλεγραφική έπικοινωνία τής έφημερίδας μέ τόν άνταποκριτή της στήν 
’Αθήνα καί τοϋ δυσκόλευαν τήν έκδοση, ξέσπασε. Θυμήθηκε τόν άγωνιστή 
Χατζή κι έγραψε ένα άρθρο μέ τίτλο: Οί πατριδαμύντορες, σίγουρα θά 
έτρεχαν νά κρυφτούν, όσοι στό κείμενο άναγνώριζαν τόν έαυτό τους. 
Έγραφε: Κανείς δέν δικαιούται νά γίνει κριτής καί βαθμολόγος τών 
πατριωτικών αισθημάτων τοϋ άλλου. Διότι δλοι εϊναι, ή πρέπει νά εϊναι, 
πατριώται. Ό  πάς τις δμως δικαιούται καί νά δυσπιστεϊ καί μέ ειρω
νικόν μειδίαμα νά ύποδέχεται τάς ύπεράγαν πατριωτικός εκδηλώσεις πολύ 
όψιγενοϋς πατριωτισμού, όμοιάζοντος μάλλον μέ τυμπανισμόν σήψεως 
καί άποσυνθέσεως, παρά μέ πλησμονήν φώμης καί υγείας. Καί συνέχιζε: 
Έ να άμείλικτον έρώτημα: Τότε πού κινδύνευε ή Ήπειρος ποϋ ήταν ό 
πατριωτισμός δλων αύ τών; Τήν άπάντηση τήν έδινε ό ίδιος: Τότε, άν δέν 
πλανώμεθα, οί θορυβοϋντες τώρα καί έκ τοϋ άσφαλοϋς «πατριδαμύντο- 
ρες» αύτοί, οί μέ τήν άδιαντροπιάν τοϋ θρασυδείλου καί τήν ελλειψιν 
πάσης συναισθήσεως τοϋ «γνώθι σαύτόν» θορυβοϋντες, τότε έπροτίμων
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τήν θεάν σωφροσύνην καί εύμάρειαν καί άσφαλεστάτην προφύλαξιν  
έκύτταζαν τίς δουλίτσες των καί τά τοκομερίδιά των, έξερόγλυφαν τάς 
θύρας τών τουρκικών γραφείων, χαφιέδες έπικίνδυνοι έκ ποταπότητος 
ήθους, άν ούχί έκ προδότιδος διαθέσεως, έχαμήλωναν σέ κάθε χαστούκι 
τό κεφάλι, άηδεϊς καί βρωμαλέοι ύπεφφαγιάδες —οί ύπερπατριδαμύντορες 
οί σημερινοί!— είχαν τήν θύραν των καί τήν καρδίαν των κλειστήν είς 
τήν φωνήν κάθε έλληνικής δυστυχίας καί δλη των ή ζωή καί δλη των ή 
φροντίδα ή το νά είναι καί νά φαίνωνται εύχάριστοι, άντί ΠΑΣΗΣ θυσίας, 
είς τούς κυριάρχους, τόσον πολύ ταπεινοπρεπώς πού μερικοί άπό τούς 
άνεπτυγμένους καί μέ κρίσιν συμπολίτας Τούρκους, πού τούς εϊξευραν 
καί τούς έγνώριζαν κάλλιστα τότε ώς άρίστους βαγιάδες καί καλούς 
«όσμανλήδες» τού όθωμανικού κράτους, τώρα έκπλήττονται καί αύτοί 
άπό τήν μεγάλην αύτήν φλόγα τού άκινδύνου πατριωτισμού των καί λέ
γουν σκωπτικώς: —Καί τότες ό καϋμένος καλός καί χρυσός όσμανλής 
καί τώρα καλός καί καλύτερος ρωμηός! Κι δ,τι βασίλειο νάηταν, πάλι

καλός καί χρυσός θά γινόταν! Είχε 
μήνες νά γράψει τέτοιο άρθρο ό Χατζής, 
είχαν θίξει τό φιλότιμο καί τό άγωνι- 
στικό του ήθος, δέ θά τούς συγχωρούσε 
ποτέ. Καί δέν άφηνε άναπάντητο κανένα 
σχόλιο, άκόμα καί υπαινιγμό έναντίον 
του, ποΰ έθιγε τήν ιδεολογία του, προ
ερχόμενα άπό συμπολίτες του. Κολοκύ
θια καί κολοκυθοκορφάδες χαρακτήριζε 
τό άρθρο τοΰ Γ. Βλαχλείδη στόν Ταχυ
δρόμο, ποΰ κατέληγε στό συμπέρασμα 
δτι ή κυβέρνηση έπρεπε έκ πατριωτικού 
καθήκοντος νά παραιτηθεί, άφοΰ παρέ
δωσε τό Ροΰπελ στοΰς Βουλγάρους. Ό  
Χατζής άνέτρεπε, μέ τή δική του συλ
λογιστική, τά έπιχειρήματα τοΰ άρθρο- 
γράφου, άφήνοντας νά έννοηθεϊ δτι τήν 
παραίτηση τής κυβέρνησης οί βενιζε- 
λικοί τή ζητούσαν γιά νά καταλάβουν 
θέσεις στό δημόσιο (νομάρχες, τραπε
ζικοί κλπ.).

Η άγορά πλημμύρισε άπό κεράσια, γιά τόν πολύ κόσμο δμως ήταν άπλησίαστα, 
°  τιμές ήταν ύπέρογκες...- Στις έκλογές τοϋ σωματείου τεχνιτών οίκοδόμων πρόεδρος, 
πα2 ? φεί’ Εκλέχτηκε ό δικηγόρος Κων. Κατσαδήμας. ’Από τίς άρχές ’Ιουνίου ό Τα
χυδρόμος κυκλοφορούσε τρεις φορές τήν έβδομάδα, παραρτήματα δμως, δπως καί οί 

ς έφημερίδες, τύπωνε καθημερινά. Ό  Γιαννιώτης δέν χορταίνει άπό τά νέα πού  
Κψ ζει, ίγραφε στή στήλη του κάποιος δημοσιογράφος καί πρόσθετε: Ένώ μόλις  
Χει τελειώσει τό «παράρτημα» δταν συναντήσει άλλον, ή πρώτη κουβέντα ποΰ θά

Κων. Κατσαδήμας, άπό τό Μονο- 
δέντρι Ζαγορίου, δικηγόρος καί 
βουλευτής τών Φιλελευθέρων τή 
δεκαετία τοϋ 20.
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τοΰ Απευθύνει είναι: «Τί νέα;».- Στίς 30 Μαΐου σοβαρά γεγονότα διαδραματίστηκαν 
στήν άγορά· ...γυναίκες διήρπασαν σάκκους άλεύρων, μή λαβοϋσαι ύπ’ δψιν ούτε 
άρχάς, οντε ξέντιν Ιδιοκτησίαν.., τέτοια έπεισόδια θά γίνονταν στό μέλλον καθημερινά.

rjp frv 1η ’Ιουνίου, κατόπιν μακράς καί έπωδύνου νόσου, καθ’ ής ματαίως 
προσεπάθησαν αί επιστημονικοί φροντίδες τών καλλιτέρων ιατρών 

τής πόλεώς μας, άνεπαύθη έν Κυρίφ ό Μητροπολίτης Ίωαννίνων Γερβά- 
σιος. Ή  κηδεία του άποφασίστηκε νά γίνει στίς 2 ’Ιουνίου τό πρωί, στή 
Μητρόπολη, έν πόση έπιβλητική μεγαλοπρεπείς όφειλομένη είς τόν νεκρόν 
Μητροπολιτικοϋ θρόνου τής σημασίας καί τοϋ ϋψους τοϋ θρόνου τών 
Ίωαννίνων. Μ’ αύτά τά λόγια άνήγγειλε ή Ή πειρος τό θάνατο τού Γερ- 
βασίου. Ούτε τήν ήμερα τοΰ θανάτου του, ούτε κατά τά επόμενα φύλλα, 
διέθεσε χώρο γιά μιά άξιολόγηση τής πολιτείας του ώς ιεράρχη, μέ 
ύπόμνηση τών άρετών καί τών έλαττωμάτων του. Ό  Χατζής έσίγησε. Δέν 
τοΰ ήταν μπορετό νά λησμονήσει τήν όξύτατη κριτική, ιδίως κατά τήν πε
ρίοδο τής τουρκοκρατίας, έναντίον τοΰ Γερβασίου, καί νά πει τόν καλό 
λόγο του. Ή ταν πεισματάρης κι αύτός, δπως κι ό νεκρός μητροπολίτης.

Στόν Ταχυδρόμο άντίθετα, (οί περιγραφές τοΰ προσκυνήματος καί τής 
κηδείας ήταν σύντομες) διατέθηκε άρκετός χώρος γιά νά έξαρθεϊ ή προ
σωπικότητα καί τό έργο τοΰ μεταστάντος. Σ’ ένα συμπυκνωμένο άρθρο, 
μέ τίτλο: «Γερβάσιος Ωρολογάς» -άντί γιά ύπογραφή έφερε τρεις άστερί- 
σκους- άποκαλύπτεται τό πλήθος τών άρετών του, συναρτημένο μέ τή 
δράση καί τήν όλη συμπεριφορά του κατά τή διάρκεια τής άρχιερατείας 
του. Συντάκτης τοΰ άρθρου πρέπει νάταν κάποιος άπό τό μητροπολιτικό 
περιβάλλον, πού όχι μόνο γνώριζε καλά τό Γερβάσιο, άλλά μετείχε καί 
στή διοίκηση τών κοινών. Έγραφε: Ή  φύσις δαψιλώς έπροίκισεν αυτόν 
δι' έκτάκτωνχαρισμάτων. Διάνοια πεφωτισμένη, κρίσις άγχίνους, ψυχικόν 
σθένος άπαράμιλλον, χαρακτήρ ισχυρός καί άκαμπτος, αύτοπεποίθησις 
καί αυτοθυσία υπέροχος, ζήλος υπέρ τών πατρίων καί τών δικαίων τοϋ 
Έθνους έξοχος, έπίγνωσις τοϋ καθήκοντος άσφαλής καί λελογισμένη, 
πνεϋμα προοδευτικόν άμα καί συντηρητικόν, άνέδειξαν αυτόν άριστέαν
τής στρατευομένης ’Εκκλησίας καί τοϋ δουλεύοντος Έθνους [..... ] Ήδυ-
νήθη, δπου είργάσθη, νά έγκαινίση νέαν τάξιν πραγμάτων, νά χαράξη 
νέαν όδόν έν τή διοικήσει τών κοινών καί νά έπιβάλλη μεταρρυθμίσεις, 
αΐτινες, χωρίς νά έπιφέρουν άνατροπάς καί άναστατώσεις, έξησφάλισαν 
τήν βαθμιαίαν καί έμφρονα έπί τά κρείττω έξέλιξιν τών κοινοτικών
όργανισμών. [.....] Παράφοροι ένθουσιασμοί, θορυβώδεις επιδείξεις,
υστερόβουλοι σκέψεις καί τάσεις πρός ευαρέσκειαν τών έν τέλει, ουδέποτε 
έκαμψαν ή άποπλάνησαν αυτόν άπό τής όδοϋ, ήν φαεινή διάνοια καί 
μακρά πείρα καί άσφαλής έκτίμησις τών πραγμάτων ώδήγησαν αυτόν νά 
χαράξη υπέρ τών συμφερόντων τοϋ Έθνους καί τής Εκκλησίας.

Τήν όργάνωση τής κηδείας τοΰ Γερβασίου -έγινε μέ δαπάνες τών Έλε-
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ά>ν- άνέλαβε ή Άντιπροσωπεία τοϋ λαοϋ τής πόλεως καί τής επαρχίας, 
πού έξέδωσε καί σχετικό ψήφισμα. Ψηφίσματα δημοσίευσαν σ’ δλες τίς 
έφημερίδες καί: τό διοικητικό συμβούλιο τής ίσραηλιτικής κοινότητας, οί 
δικηγόροι τής πόλης, ό έμπορικός σύλλογος, ό σύνδεσμος ξυλεμπόρων, 
τό διοικητικό συμβούλιο τοΰ όρφανοτροφείου τοΰ Γεωργίου Σταύρου, ό 
σύνδεσμος καραγωγέων κι άμαξηλατών, κ.ά.

Ή  κηδεία τοΰ Γερβασίου ήταν μεγαλοπρεπής. Άπό τό πρωΐ οί καμπάνες 
τών έκκλησιών χτυπούσαν πένθιμα, τά καταστήματα έκλεισαν, ενα τάγμα 
παρατάχθηκε γιά ν’ άποδώσει τιμές, κόσμος πολύς έτρεχε άπό τό πρωΐ στή 
Μητρόπολη γιά νά φιλήσει, γιά τελευταία φορά τό χέρι τού δεσπότη. Ό  
νεκρός δέν τοποθετήθηκε σέ φέρετρο, άλλά σέ μεγάλη πολυθρόνα, καθιστός, 
ή σεπτή τοϋ θανάτου γαλήνη είχε άποτυπώσει στά χαρακτηριστικά του μιά 
έκφραση άνθρώπου πού κοιμόταν, τό χέρι του είχε τοποθετηθεί έτσι, ώστε 
νά φαίνεται πώς εύλογεϊ τό πλήθος, τό άσπαζόταν στό προσκύνημά του ό 
κόσμος, ήταν ένας ιεράρχης άξιος σεβασμού, παρά τά λάθη του, τίς άρετές 
θυμόταν τώρα τό ποίμνιό του κι έτρεχε άπ’ δλες τίς συνοικίες τής πόλης 
νά τόν δει καί νά ζητήσει τήν τελευταία εύλογία του. Στίς 11 π.μ., άπό τό 
μεγάλη αίθουσα τοΰ Συνοδικοΰ ό νεκρός μεταφέρθηκε, τοποθετημένος στήν 
πολυθρόνα πάντοτε, στό κέντρο τοΰ ναοΰ, πάνω σέ βάθρο, κι άρχισε ή νε
κρώσιμη άκολουθία. "Ολες οί στρατιωτικές καί οί πολιτικές άρχές ήταν 
έκεϊ, τό προξενικό σώμα, οί πρόξενοι άσπάζονταν μόνο τό έγκόλπιο τοΰ 
δεσπότη, όχι τό χέρι του, καί πλήθος άμέτρητο, γεμάτη ή έκκλησία, τό προ
αύλιο, οί δρόμοι. Τόν έπικήδειο έκφώνησε ό άρχιμανδρίτης Αίμιλιανός Γε
ωργούλης έξάρας τάς άρετάς τοϋ μεταστάντος. Τό λαϊκό προσκύνημα συ
νεχίστηκε ώς τίς 6 τό άπόγευμα, όπότε έγινε καί ή ταφή, στόν περίβολο 
τοΰ μητροπολιτικοΰ ναοΰ, πίσω άπό τό Ά γιο Βήμα. Μέ τό θάνατο τοΰ 
Γερβασίου ένα κεφάλαιο τής έκκλησιαστικής ιστορίας τών Γιαννίνων έκλεισε 
κι ένα νέο, μέ πολλές περιπέτειες, άνοιγόταν. Διάδοχός του, τελικά, έγινε, 
κάτω άπό συνθήκες πού θ’ άναφερθοΰν, ό μητροπολίτης Βελλάς καί Κο- 
νίτσης Σπυρίδων.

Ό  θάνατος τοΰ Γερβασίου στοίχισε πολύ στόν Πέτρο. Ά ν  καί τόν πε- 
ρίμενε, δέ μπορούσε νά πιστέψει πώς ό Γερβάσιος χάθηκε. Σεβόταν πολύ 
τόν άνθρωπο καί τόν ιερωμένο, συνομήλικοι ήταν, δυό χρόνια μεγαλύτερος 
του, είχε μιά προσωπικότητα πού έπιβαλλόταν, ένέπνεε σεβασμό καί 
έκτίμηση. Φαινόταν σά νά είχε γεννηθεί γιά νά γίνει δεσπότης, αύτό τό 
φτωχό καί όρςρανό παιδί τοΰ Πόντου είχε πολλές άρετές, άπαραίτητες γιά 
£ναν ιεράρχη τής έποχής τής τουρκοκρατίας· δέν ήταν δμως λιγότερες καί 
οι ιδιοτροπίες του, προπαντός τό πείσμα, αύτό τοΰ δημιουργούσε πολλά 
προβλήματα, τόν όδηγοΰσε σέ σύγκρουση μέ τόν περίγυρο, άκόμα καί σέ 
λαθεμένες άποφάσεις, έτσι έδινε πρός τά έξω τήν έντύπωση ένός αύταρχικοΰ 
χαρακτήρα, ένώ δέν ήταν, γινόταν έπίσης αιτία νά τόν έχθρεύονται πολλοί, 
αύτόν καί τό περιβάλλον του. Ό  Πέτρος ήξερε καλά, ώς έπίτροπος, πώς
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άρκετοί άπό τούς συμβούλους του ήταν ίδιοτελεΐς καί παρέσυραν, δταν 
μπορούσαν, τό Γερβάσιο σέ λαθεμένες άποφάσεις. Ό  Χατζής είχε δίκιο 
πολλές φορές πού έκανε αύστηρή κριτική στή Μητρόπολη, ό Γερβάσιος σή
κωνε τό βάρος τής έπίθεσης, οί κακοί σύμβουλοι κρύβονταν κάτω άπό τά 
ράσα του, ό Χατζής βέβαια τούς ξετρύπωνε κι έκανε τά άποκαλυπτήριά 
τους, ό κόσμος, δμως, στό Γερβάσιο έρριχνε τήν εύθύνη γιά τά σφάλματα, 
τήν κεφαλή τής έκκλησίας βαραίνουν οί εύθύνες, άκόμα καί ή έπιλογή τών 
συμβούλων. Ό  Πέτρος, στίς συζητήσεις πού είχαν τά τελευταία χρόνια, προ
σπάθησε πολλές φορές νά πείσει τό Γερβάσιο νά μήν έχει άπόλυτη 
έμπιστοσύνη στίς εισηγήσεις τού περιβάλλοντός του, έρχονταν στιγμές πού 
ό δεσπότης άναγνώριζε τά λάθη του, έλεγε πώς θά έπιχειρούσε νά έρθει 
σέ άμεση έπαφή μέ τόν κόσμο, χωρίς μεσάζοντες, ν’ άντικρύσει τήν πραγ
ματικότητα χωρίς παραμορφωτικούς φακούς· πάσχιζε στήν άρχή, γρήγορα 
δμως έγκατέλειπε τήν προσπάθεια, οί αύλοκόλακες, οί Μητροπολιτικοί, 
δπως τούς άποκαλούσαν οί Γιαννιώτες -σά νά άποτελούσαν ιδιαίτερη κάστα 
άνθρώπων- πετύχαιναν πάλι τό σκοπό τους. Ό  Πέτρος, παρόλα αύτά, σε
βόταν καί συμπαθούσε τό Γερβάσιο, τοϋ συμπαραστεκόταν στή δοκιμασία, 
βρισκόταν στό πλάι του, δταν ή Μητρόπολη ένεργοΰσε σωστά, καί δέν ήταν 
λίγες οί περιπτώσεις πού συνέβαινε αύτό, άς γκρίνιαζε ό φίλος του ό Χα
τζής δτι δλοι οί Μητροπολιηκοί ήταν φαύλοι καί πώς ό Γερβάσιος, μέ τήν 
άνοχή πού έδειχνε άπέναντί τους, γινόταν συνένοχος στή λήψη άποφάσεων 
άπαράδεκτων γιά τή γιαννιώτικη κοινωνία. Ό  Χατζής δέν ξεχνούσε καί 
τήν έπίμεμπτη συμπεριφορά κάποιων Μητροπολιτικών κατά τήν περίοδο 
τής τουρκοκρατίας. Κάποτε, κι ό Πέτρος άναλογιζόταν γιατί έδειχνε άκόμα 
άνοχή άπέναντί τους ό Γερβάσιος, ένώ ήξερε πώς ή παρουσία τους στά 
συμβούλια μόνο φθορά τοϋ προξενούσε, έκανε λόγο γιαυτό στό δεσπότη, 
άφοϋ έκλέγονται στήν ένορία τους, πώς μπορώ νά τούς διώξω; ήταν ή δι
καιολογία του. Τώρα αύτά είχαν τελειώσει, ό Γερβάσιος είχε φύγει, άπαλ- 
λαγμένος άπό τούς άφόρητους πόνους τής άρρώστειας, ήρεμη καί γαλήνια 
ήταν ή μορφή του τώρα πού είχε κοιμηθεί.

Ό  Πέτρος πίστευε πώς είχε πράξει τό καθήκον του, τά σφάλματα ήταν 
λιγότερα άπό τά καλά έργα. Στό σπίτι πού τ’ άναπολοϋσε δλα αύτά στε
κόταν στίς άνεπανάληπτες στιγμές τής δοξολογίας, πού έγινε στή Μη
τρόπολη μέ τήν είσοδο τοϋ έλληνικοϋ στρατοϋ στά Γιάννινα καί τής προ
σφώνησης τοΰ Γερβάσιου πρός τό διάδοχο Κωνσταντίνο. Ρίγησαν οί 
καρδιές δλων άπό τή συγκίνηση, τί λόγια ήταν έκεΐνα, είχε μόρφωση ό 
Γερβάσιος, ήταν μεγάλος δεσπότης. Ά ς  κοιμηθή έν ειρήνη, μουρμούρισε 
ό Πέτρος καί σφούγγισε μέ τό μαντήλι δυό δάκρυα πού έτρεξαν άπό τά 
μάτια του...

Κι ένα τελευταίο γιά τό Γερβάσιο. Ό  τοΰρκος πρόξενος στά Γιάννινα 
έστειλε στή Μητρόπολη ύπάλληλο τοΰ προξενείου, γιά νά σφαγίσει τήν 
περιουσία του, μέ τή δικαιολογία δτι ήταν όθωμανός ύπήκοος. Ό  Ταχυ

Λ.μ Μ
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δρόμος άντέδρασε έντονα. Ό  μητροπολίτης Ίωαννίνων -έγραφε- μισθο
δοτούνταν άπό τό έλληνικό κράτος, ήταν λοιπόν "Ελληνας πολίτης, ή 
ένέργεια τοϋ προξενείου ήταν σκανδαλώδης.

Ό  θάνατος καί η κηδεία τοϋ Γερβασίου, άνέστειλαν γιά δυό τρεις μέρες, τΙς συ
ζητήσεις, τις έκδηλώσεις καί τόν τρόπο τής συμπεριφοράς τοϋ κόσμου, τής πόλης 
καί τής έπαρχίας, άπέναντι σ’ δσους νόμιζαν υπεύθυνους γιά τήν πείνα, πού κάθε 
μέρα χτυπούσε τήν πόρτα περισσότερων σπ ιτιών καί γινόταν αιτία δημιουργίας 
καθημερινών έπεισοδίων. Ό π ω ς πάντα οί βενιζελικοί θεωρούσαν υπεύθυνη τήν κυ
βέρνηση, γιατί δέν έστελνε άλευρα στήν Ή πειρο, οι κυβερνητικοί έδειχναν τό Βενιζέλο. 
Τό βέβαιο είναι πώς, ένώ στέλνονταν άλευρα γιά τόν έπισιτισμό τής ’Ηπείρου, τά 
περισσότερα δέν έφταναν στόν προορισμό τους. Ά π ό  τίς 9 Μαΐου π.χ. ώς τίς 27 
τού ίδιου μήνα, ήρθαν στήν Ή πειρο 320.000 όκάδες άλευρα. Ά π ’ αύτά είχαν διατεθεί 
130.000. Τά ύπόλοιπα τί είχαν άπογίνει; ρωτούσαν οί έφημερίδες. Τά δημοσιεύματα 
μεγάλωναν καί τήν άγανάκτηση τού κόσμου πού δέν εύρισκαν άλεύρι στά μαγαζιά 
γιά νά ψωνίσουν, οΰτε ψωμί στούς φούρνους. Πολλοί χωρικοί, άπ’ αύτούς πού κάθε 
μέρα κατέκλυζαν τά Γιάννινα, γιά μιά χούφτα άλεύρι, πληροφορήθηκαν, στίς 28 
Μαΐου, δτι ό άρτοποιός Καμάρας είχε άλευρα στίς άποθήκες του. Μαζεύτηκαν, λοι
πόν, έξω άπό τό φούρνο του καί ζητούσαν ν ’ άγοράσουν. Ό  άρτοποιός διαμαρτυρόταν 
δτι δέν είχε οΰτε δράμι, έκείνη δμως τή στιγμή, έφτασε έξω άπό τό φούρνο τετρά
τροχος άμαξα, φορτωμένη ώς πάνω μέ σακιά άλεύρι. Στή νέα άρνηση τοΰ άρτοποιοΰ, 
οί χωρικοί έξαγριώθηκαν καί μέ μαχαίρια άρχισαν νά σχίζουν τά σακιά καί τό άλεύρι 
χυνόταν στό χώμα. Θά είχαν καταστραφεϊ δλα τά σακιά, άν δέν έπέμβαινε ή άστυ- 
νομία. Τό πάθημα έγινε μάθημα. Τίς έπόμενες μέρες ή άστυνομία κρατούσε τά άλευρα 
πού έμπαιναν στά Γιάννινα καί τά διέθετε άπ’ εύθείας στίς πεινασμένες οικογένειες. 
Ά ν  δέν τό έκανε υπήρχε κίνδυνος τά άλευρα νά φυγαδευτούν πρός άγνωστες κα
τευθύνσεις γιά νά πουληθούν άκριβότερα. Ό  τύπος είχε τή γνώμη ν ’ αυξηθούν οί 
τιμές μέ τή διατίμηση, έτσι θά γινόταν δυνατό νά βγοΰν στήν άγορά γιά διάθεση τά 
κρυμένα άλευρα, ή κι άκόμα ν’ άφεθοΰν οί τιμές έλεύθερες, υπήρχε έλπίδα ό συνα
γωνισμός νά όδηγήσει στήν πτώση τους. Στίς άρχές ’Ιουνίου πολλοί πεινασμένοι πο
λιόρκησαν τούς φούρνους, ζητώντας ψωμί, οί φούρνοι είχαν ψήσει μικρότερες πο
σότητες, δέν τούς συνέφερε νά πωλοΰν μέ τή διατίμηση. Φτιάστε κοινή άποθήκη, νά 
ξεφορτώνονται έκεϊ δλες οί ποσότητες τών άλεύρων πού είσάγονται, φώναζε ό Χ α
τζής, κλείστε καί τά Πταισματοδικεία νά μή δικάζουν πιά πεινασμένους άνϋρώπους 
πού άρπάζουν άλευρα, πρόσθετε. Ή  έξέγερση τοΰ κόσμου γιά τήν έλλειψη ψωμιού 
πήρε μεγαλύτερες έκτάσεις στίς έπαρχίες, σέ μερικές είχαν σημειωθεί καί θάνατοι 
άπό τήν πείνα. Στούς Φιλιάτες έγινε μεγάλο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας έναντίον 
τών αισχροκερδών έμπόρων -στό ψήφισμα άναφέρονταν καί τά όνόματά τους- κι ό 
λαός ζητούσε τά άλευρα νά τά παραλαμβάνει έπιτροπή πού συγκρότησε ό ίδιος κι 
δχι οί έμποροι. Γιά τό θέμα τής πείνας ό Γ. Πελλερέν έγραψε κι άξιόλογα χρονο
γραφήματα, δυό έφεραν τούς τίτλους: Γιάν-Άγιάννηδες καί Ή  ηθική τής πείνας. Ή  
άστυνομία άναγκάστηκε νά πάρει αυστηρότερα μέτρα. Ό  δημόσιος κήρυκας θωμάς 
έφερνε γύρω στούς δρόμους τής πόλης καί ειδοποιούσε δλους μέ τήν στεντορείαν 
καί όξεΐαν φωνήν του, νά σπεύσουν νά δηλώσουν τίς, πάνω άπό 100 όκάδες, ποσό
τητες άλεύρων. Σίγουρα, δσοι είχαν θά έκρυψαν σέ άσφαλέστερα μέρη τά περισσεύ- 
ματά τους, ή πείνα προξενούσε δέος, ό άποκλεισμός κανένας δέν ήξερε πότε θά τε
λείωνε. Ή  άπόκρυψη άλεύρων δημιουργούσε κι άλλες άπορίες στόν τύπο καί 
ειδικότερα στήν Ή πειρο. Σέ άρθρο του μέ τίτλο: Τοϋ πλήθους πεινώντος, ό Χατζής 
έθετε τό έρώτημα: Υ πά ρχει πραγματικά πείνα ή κατεδίκασαν σέ πείνα τόν έλληνικό
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λαό, έκτός τών Άγγλογάλλω ν, καί κάποιοι κύριοι συμφεροντολόγοι, οί όποιοι κάθε 
μέρα τίποτα άλλο δέν κάνουν παρά νά φωνάζουν δ η  ή κυβέρνηση άφησε τόν κόσμο 
χωρίς ψωμί, ένώ ο ί δικές τους άποθήκες είναι γεμάτες;

Μαζί μέ τό ψωμί ήταν φυσικό νά έξαφανιστοϋν κι άλλα τρόφιμα, όσπρια, ρύζι 
κ.ά., άκόμα καί τά σπίρτα άρχισαν νά λείπουν. Σέ παρέα 6-7 καπνιστών, σημείωνε 
δημοσιογράφος, ήταν ζήτημα άν ό ένας είχε κουτί σπίρτα. Σέ μερικά καφενεία, δταν 
οί πελάτες ζητούσαν σπίρτο ν ’ άνάψουν τσιγάρο, τά γκαρσόνια τούς έφεραν άναμένα 
μικρά κάρβουνα. Ξαναγύρισε ή έποχή, έλεγε κάποιος, πού ή ζήτηση άναμένου κάρ
βουνου έξαγγελλόταν άπό ένα θαυμάσιο γκαρσόνι τοΰ καφενείου Τσανάκα: Κ αί ίνα ν  
άνθρακα πυρός!

Πληροφορίες άπό τήν ’Αθήνα έλεγαν πώς ή κυβέρνηση, άνταποκρινόμενη σέ 
αΐτήματα παραγόντων τών Γιαννίνων, συμφώνησε νά Ιδρυθεί στήν πόλη καί δεύτερο 
γυμνάσιο. Ή  θέση τοΰ Ταχυδρόμου ήταν άρνητική: Μιά τέτοια κουταμάρα —έγραφε— 
τήν περιμέναμε άπό τήν κυβέρνηση Σκουλούδη Νά ίδρυθή καί δεύτερον γυμνάσιον 
εις μίαν π όλ ιν  άριθμοϋσαν είκοσι χιλιάδας κατοίκων;.. Νά κάμη καί άλλα δντα γυ- 
μνασιόπαιδες, άνθρώπους τής γραμματικής καί τών λέξεων... Ό  τόπος —κατέληγε— 
έχει άνάγκην μόνον άπό δημοτικά σχολεία, ούτε καί άστικά... δέν μάς χω ρεΐ ενα πε
λώ ριον γυμνάσιον πού έχομεν; (5-6-1916). Στήν έπόμενη έκδοση τής εφημερίδας (8- 
6-16) δημοσιευόταν κι άλλα άρθρίδιο άνωνύμου, έναντίον τής Ιδρυσης τοϋ γυμνασίου: 
Διατί αύτή ή κεκτημένη ταχύτης πρός τόν κλασσικισμόν; ρωτούσε καί πρότεινε, άντί 
γυμνασίου, τήν Ιδρυση στήν Ή πειρο πρακτικών σχολών, γεωργικών καί έμπορικών. 
Μ όνον έτσι —κατέληγε— θά άποφύγη  (ή Ή πειρος) τάς συνήθειας τής έπιστημο- 
νομανίας, ήν ύπέστη ή 'Ελλάς. Περίεργες άντιλήψεις, άντίθετες μέ τήν άνάγκη τής 
διάχυσης τής παιδείας σ’ εύρύτερες λαϊκές μάζες... Στό ίδιο φύλλο τής εφημερίδας 
άρχιζε νά καταχωρίζεται μιά άνακοίνωση, πού δημοσιευόταν έπί μήνες, τής άγγλικής 
πρεσβείας ’Αθηνών, γιά προσφορά άμοιβης 2000 λιρών διά τήν τελεσφόρον καταγ
γελίαν έχθρικοϋ υποβρυχίου. ’Αμοιβή υποσχόταν ή πρεσβεία καί σ’ δποιον έδινε πλη
ροφορίες γιά κάθε ποσότητα λαδιού ή άλλων ειδών, πού θ’ άποδεικνυόταν δτι προ
ορίζονταν γιά έχθρικό σκάφος. Ό  κίνδυνος άπό τά γερμανικά υποβρύχια είχε πα- 
νικοβάλλει τούς Ά γγλους, σέ σημείο πού νά ζητούν πληροφοριοδότες άκόμα καί στά 
χερσαία Γιάννινα...

^ π ό  τά τέλη Μαΐου ή προσοχή τοΰ κόσμου στράφηκε καί σ’ ένα άλλο 
θέμα, πολύ ζωτικό γιά πολλές οικογένειες, τήν άποστράτευση. Ή  

άπόφαση, δπως σημειώθηκε, πάρθηκε αιφνιδιαστικά, δύσκολη ή πρόβλεψη 
τών συνεπειών της. Τό σίγουρο ήταν πώς στίς οικογένειες ξαναγύρισαν 
ό πατέρας ή τά παιδιά, τά χέρια έγιναν τώρα περισσότερα καί ικανότερα 
γιά καλλιέργεια τών χωραφιών καί περιποίηση τών ζώων, έπειτα οί έπί- 
στρατοι θά έπαιρναν καί τό έπίδομά τους, τό φάσμα τής πείνας άπομα- 
κρυνόταν κάπως. Βέβαια οί έπίστρατοι, μέ τίς όργανώσεις πού δημιούρ
γησαν, έφτασαν νά γίνουν κράτος έν κράτει καί μέ τίς πρωτοβουλίες τών 
άρχηγών τους προσδιόρισαν, σέ μεγάλο βαθμό, τήν τύχη τής χώρας.

Γιά τήν κατάσταση πού έπικρατοΰσε στήν Ελλάδα έκείνη τήν έποχή, 
ιστορικός πού έζησε τά γεγονότα έκανε τήν έξής διαπίστωση: Οί βενιζε- 
λικοί είχαν ξεχάσει δτι ίίταν Έλληνες καί άπό τό πρώΐ ώς τό βράδι φέρ
νονταν σά νά ήταν Ά γγλο ι καί Γάλλοι. Τό ίδιο καί οί βασιλικοί - Κων-
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σταντινικοί. ’Ασχημονούσαν καί αύτοί. Δέν έκρυβαν τά γερμανόφιλα καί 
βουλγαρόφιλα αίσθήματά τους. Σ’ αύτό τό έπίπεδο κινήθηκε καί ή πολιτική 
ζωή τών Γιαννίνων, δπως έκφράστηκε μέ τά δημοσιογραφικά όργανα τών 
παρατάξεων. Ά πό τά σωζόμενα φύλλα τών βενιζελικών έφημερίδων άνι- 
χνεύονται οί άξονες στούς όποιους στηριζόταν ή πολιτική τους. Ή ταν 
δμοια μέ τή γραμμή πού κρατούσαν οί μεγάλες έφημερίδες τού Βενιζέλου 
στήν πρωτεύουσα, στήριγμά τους ήταν προπαντός, ό Κήρυξ, δπου άρθρο- 
γραφοϋσε ό Ιδιος ό Βενιζέλος. Βασικό έπιχείρημά τους: οί κυβερνητικές 
έφημερίδες είχαν έξαγοραστεΐ μέ γερμανικά μάρκα γιά νά ύποστηρίζουν 
τήν προπαγάνδα τής χώρας αύτής. Τό έπιχείρημά, έπαναλαμβανόμενο, είχε 
καταντήσει μονότονο, άν καί γινόταν πιστευτό άπό μερίδα τοϋ λαού. 
'Ωστόσο ύπήρχαν άντεπιχειρήματα άπό τήν άλλη πλευρά, ό κόσμος δέν 
ήθελε νά τ’ άκούσει, έπέλεγε μόνον δσα τροφοδοτούσαν τό φανατισμό 
του. Ακούοντας κάθε μέρα τή βαρειά κατηγορία ό Χατζής άντιδρούσε 
έντονα, ήθελε νά τή διώξει άπό πάνω του. Λένε οί Βενιζελικοί -έγραφε 
μέ όργή στίς 4-7-1916- καί άναφέρουν συνεχώς τό βαρώνο Σέγκ καί τά 
μάρκα του. Γιατί δέ γράφουν καί γιά τίς άγγλικές λίρες καί τά γαλλικά 
φράγκα πού παίρνουν αύτοί; Γιατί δέν γράφουν γιά τούς υπαλλήλους πού 
καταδίδουν στούς Άγγλογάλλους μυστικά τοϋ κράτους καί τοϋ βασιλιά, 
γιά τούς τηλεγραφητές πού δίνουν στούς ξένους τά κυβερνητικά τηλεγρα
φήματα (τό σκάνδαλο είχε άποκαλυφθεΐ τό Γενάρη), γιά τούς «άτιμους 
"Έλληνες», πού έπιτρέπουν στούς ξένους νά γαντζώνουν τά σύρματά τους 
στίς τηλεγραφικές μας γραμμές καί νά κάνουν υποκλοπές, γιά τά χρήματα 
πού δίνονται άπό τήν Entente καί χρησιμοποιούνται γιά τήν έκδοση πλη
θώρας έφημερίδων καί πολυτελέστατων περιοδικών, γιά τά άρθρα πού 
συντάσσουν οί Άγγλογάλλοι καί δημοσιεύονται, σέ μετάφραση, αυτούσια, 
στίς βενιζελικές έφημερίδες; Κι έχεις καί τόν Ντίλιο, κατέληγε, νά μιλάει 
άπό τό ’Αργυρόκαστρο γιά τά μάρκα τοϋ Σέγκ. Ό  Σέγκ δέν φάνηκε στήν 
Ήπειρο, Ά γγλο ι καί ’Ιταλοί δμως φάνηκαν στό σπίτι τοϋ Ντίλιου. Ά ε ι 
στό διάβολο, λοιπόν!

Μετά τήν πτώση τής κυβέρνησης Σκουλούδη, ύστερα άπό τή διακοί- 
νωση τών Συμμάχων, μέ τήν όποία ζητούσαν: γενική άποστράτευση, άμεση 
άντικατάσταση τής κυβέρνησης μέ ύπηρεσιακή, πού θά παρείχε έγγυήσεις 
εύμενούς ούδετερότητας άπέναντι τής Entente, άμεση διάλυση τής βουλής 
και διενέργεια έκλογών μέσα σέ κανονική προθεσμία, άντικατάσταση δλων 
τών άστυνομικών διοικητών μέ άλλους, άποδεκτούς άπό τήν Entente, κ.ά., 
οχημάτισε κυβέρνηση ό Άλ. Ζαΐμης. Ή  διακοίνωση τών Συμμάχων άπο- 
τελούσε στήν πραγματικότητα κατάλυση τοΰ κράτους, παρά τά δποια προ
σχήματα. Οί άντιθέσεις όξύνθηκαν περισσότερο, κι αύτό άντικαθρεφτι- 
ζ ταν στόν τύπο. Ό πω ς παντού, έτσι καί στά Γιάννινα, ή άρθρογραφία 
ξεπέρασε κάθε δριο εύπρέπειας, ό άγώνας γινόταν καθημερινά μέ χυδαι- 

ογιες καί ύβρεις. Οί άντιβενιζελικοί έκλαιγαν τό χαμένο παράδεισο, τήν
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έξουσία καί τή διάλυση τοϋ κράτους, οί βενιζελικοί χειροκροτούσαν τή 
μεταβολή ώς προοίμιο σύντομης άνάληψης τής εύθύνης διακυβέρνησης 
τής χώρας άπό τό Βενιζέλο. Είναι χαρακτηριστικοί οί τίτλοι καί τό πε
ριεχόμενο όρισμένων κειμένων τής Ηπείρου. Μαρτύριο ύπέστη άπό προ
χθές καί ή Ελλάς, έγραφε σέ άρθρο της μέ τίτλο: Οί τελευταίοι ήλοι ένός 
μαρτυρίου, καί συνέχιζε: Μαρτύριον (ύπέστη) καί ό Βασιλεύς. Ά λλά γί
νεται σεπτοτέρα ή αίγλη τού μαρτυρίου είς τό Τίμιον Μέτωπόν Του... 
Μετά τήν παραδοχήν αύτών τών τελευταίων φρικτών καί άνυποφόρων 
άξιώσεων τής Άντάντ, καρφώνονται ίσως οί τελειπαϊοι ήλοι ένός μαρ
τυρίου Βασιλικού, χρησίμου έν τούτοις καί διά τήν χώραν Του καί διά 
τήν δόξαν τοϋ εαυτού του είς τήν ιστορίαν τοϋ Έθνους. Γιά τήν '«Ηπει
ρο», παρήγορος έλπίς -τίτλος νέου άρθρου- βρισκόταν στά λόγια τοϋ βα
σιλιά κατά τό άνακτορικό συμβούλιο, πού έκανε άποδεκτές τίς συμμαχικές 
άξιώσεις: Έ να έπεισόδιον είναι κι αύτό, είπεν ό Μέγας, ό Μέγιστος τών 
σημερινών Ελλήνων Βασιλεύς καί πρόσθεσε: θά παρέλθη καθώς καί τά 
γενόμενα καί τά γενησόμενα. Οί βασιλικές προβλέψεις ήταν λανθασμένες. 
Τό έπεισόδιον συγκλόνισε τό βασιλικό θρόνο άπό τά θεμέλια, πλησίαζε ό 
καιρός πού ό Κωνσταντίνος θάπαιρνε τό δρόμο τής έξορίας. Ή  λατρεία 
πάντως τοϋ άντιβενιζελικοϋ κόσμου πρός τό βασιλιά είχε φτάσει στό κα- 
τακόρυφο. Ό  Χατζής είχε χάσει κάθε αίσθημα μέτρου στήν έκδήλωση τής 
λατρείας αύτής. Τό αίσθημα τοΰ μέτρου είχε χάσει, φαίνεται κι ό Ταχυ
δρόμος, δταν έγραφε πώς ήταν σωστή ή έπέμβαση τής Entente, γιατί ή 
έλληνική ούδετερότης κατήντησε πόρνη. Τήν άλλη μέρα πήρε άπάντηση, σέ 
ίδιο έκφραστικό έπίπεδο, άπό τόν Χατζή: Τραχεία ή λέξις, σημείωνε, άλλ’ 
άφοϋ ή έγχωρία συνάδελφος τήν είπεν, έπρεπε νά τήν συμπληρώση: Ά νευ  
προαγωγοϋ δραστήριου, πόρνη δέν υπάρχει. Καί προαγωγό, φαινόταν κα
θαρά, έννοοϋσε τό Βενιζέλο. Σέ τέτοιο έπίπεδο θά κινείται ή πολιτική δια
μάχη άπό τίς στήλες τοϋ γιαννιώτικου τύπου τούς έπόμενους μήνες.

Οί βενιζελικοί πανηγύριζαν γιά τήν κυβερνητική μεταβολή καί διαλα- 
λοΰσαν στούς δρόμους τών Γιαννίνων πώς ήρθε ή ώρα τους. Υπήρχε  
-άπαντοΰσε ό Χατζής- κατά τήν έποχή τής βαληλίας τοϋ Όσμάν πασά, ή 
περίφημη πόρνη Χαρίκλω, εύνοούμενη τοϋ πασά, πού έλυνε κι έδενε. 
Ό ποιος ήθελε νά ζητήσει κάτι τό ζητούσε άπό τή Χαρίκλω καί τό σόϊ 
της καί γινόταν. Οί συγγενείς της διαλαλοϋσαν παντού δτι: «δόξα νάχει 
ό θεός, είδαμε μέρα καλή στά σπίτια μας, είμαστε κι έμεϊς καί ή Χαρίκλω  
στίς δόξες μας». Τό βράδυ τής έπίδοσης τής συμμαχικής νότας πρός τήν 
κυβέρνηση -συνέχιζε ό Χατζής στό χρονογράφημά του- έντονος διάλογος 
ξέσπασε στήν πλατεία μεταξύ δύο άντιφρονούντων: —Δέν ντρέπεσθε, 
αύτόν τόν έξευτελισμό τοϋ κράτους; διαμαρτυρόταν ό άντιβενιζελικός. 
— 'Οχι, άπαντοΰσε ό βενιζελικός, δέν ντρεπόμασε καθόλου. Μή ζηλεύετε, 
είμαστε στίς μέρες μας καί στή βασιλεία μας. Τώρα θά λογαριαστούμε 
καλά! «Τά ίδια δπως καί ή Χαρίκλω», συμπέρανε ό Χατζής.
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Πόσο είχε προχωρήσει ή κατάλυση τοϋ κράτους, άποδεικνύει τό περι
στατικό μέ τόν άγγλο πρόξενο στά Γιάννινα. Μετά τήν κυβερνητική μετα
βολή, άρχισαν νά μπαίνουν στήν Ελλάδα άλευρα καί τρόφιμα. Ό  πρόξενος 
μ’ έγγραφό του γνώριζε στόν πρόεδρο τοΰ έμπορικοΰ συλλόγου δτι έπειδή 
έπρόκειτο οί πρόξενοι τής Entente νά κάνουν έλεγχο (κοντρόλ) στή διανομή 
τών τροφίμων, οί έμποροι έπρεπε νά συνεννοοΰνται άπ’ ευθείας μέ τόν 
ίδιο. 'Επρεπε νά συνεννοηθεΐ μέ τή νομαρχία καί τίς άστυνομικές άρχές, 
άντέτεινε ή Ήπειρος, ή ένέργειά του άποτελούσε ώμή επέμβαση. Καί ήταν.

Παράλληλα μέ τίς κατηγορίες γιά μάρκα, χρυσές λίρες καί φράγκα, 
στά μέσα ’Ιουνίου έμφανίστηκε στά Γιάννινα, πιθανόν κι άλλοϋ, μιά άλλη 
μορφή κατηγοριών, άπό τήν πλευρά τών άντιβενιζελικών αυτή τή φορά, 
ποΰ άποκαλοΰσαν τούς βενιζελικούς χαφιέδες τών συμμαχικών ύπηρε- 
σιών· οί δεύτεροι άντιδροΰσαν έντονα, τούς ενοχλούσαν πολύ οί χαρα
κτηρισμοί. Γιατί ταράττεται καί χολοσκάγει η έγχωρία συνάδελφος, ρω
τούσε ό Χατζής, δταν άκούει περί «χαφιέδων»; Χαφιές παντοϋ λέγεται 
ό άνθρωπος ό προδίδων εϊτε τό κράτος του, είτε τόν δμοιόν του, διά νά 
τόν καταστρέψη καί νά τόν βλάψη, «χαφιές» σημαίνει επικίνδυνον κά
θαρμα γλϋφον τούς πόδας ισχυρών, ϊνα διά τού ίδρώτος τών ποδών τούς 
όποιους γλύφει, δηλητηριάση καί φονεύση όμοιους του καί ομοεθνείς του. 
Έχει ν ’ άναφέρη ή συνάδελφος κατά τούς 15 μήνες, μή βενιζελικής κυ- 
βερνήσεως, κανένα βενιζελικόν, παρ’ δλα τά διαπραχθέντα εγκλήματα κατά 
τοϋ καθεστώτος, νά στενάζη είς τάς φυλακάς; Έχει ν’ άναφέρη έδώ κα- 
νέναν παθόντα ή πειραχθέντα είς τίποτε; Ήμεΐς άντιθέτως έχομεν του- 
φεκισθέντας άπό τούς Συμμάχους Έλληνας έξ άφορμής τών «χαφιέδων»., 
Έχομεν λιμοκτονούσαν τήν Β. Ήπειρον, έξ άφορμής τών «χαφιέδων», 
πού διέδιδαν είς κύκλους διπλωματικούς δτι δήθεν χιλιάδες σάκκοι 
άλεύρων διοχετεύονταν στό Βεράτι κι άλλοϋ (όπου ήταν Αύστριακοί), 
δταν πέραν άπό τό Καλμπάκι δέν βρισκόταν ούτε όκά ψωμιού. Έχομεν 
έπίσημα τηλεγραφήματα δοθέντα στούς ξένους άπό τούς «χαφιέδες». Ά ς  
μήν ταράσσεται, λοιπόν, ή συνάδελφος δταν γίνεται λόγος περί «χαφιέ
δων». Υπάρχουν άλλοι έχοντες κάθε δικαίωμα ν’ αγανακτήσουν δταν 
«άνεγνωρισμέναι καί έστιγματισμέναι πομπαί» κάθωνται, κατά τήν πα
ροιμίαν, στούς δρόμους τών Γιαννίνων καί ξομπλιάζουν τούς διαβάτας, 
παρόμοια δπως φλυαρούν καί τά γυναικάρια τών χαμαιτυπείων, δταν κά
τω άπό τά παράθυρά των περνούν οί τίμιες γυναίκες! Λόγια βαρειά.

Δόθηκε, βέβαια, άπάντηση άπό τόν Ταχυδρόμο, πολύ ήπια δμως κι 
y° μη. Εϊδετε τό θράσος τών Γουναρικών; έγραφε. Λέγουν πώς ήμεΐς 

01 ^λελεύθεροι εϊμεθα χαφιέδες. Κι αύτό τό ψέμα έπρεπε νά τό προσθέ- 
οΰυν είς τά τόσα των άλλα. Άλλά δέν μάς όνομάζουν κανένα; Μία συμ-

ν  ή έχουμε νά τούς πούμε γιά τό καλόν των. Ά ς  μή σκαλίζουν πολύ 
τ  ζήτημα τών χαφιέδων, γιατί καθώς λέγει ή δημώδης παροιμία, ή όρνιθα 
σκαλίζοντας έβγαλε τά μάτια της (12-6-1916).
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Ή  Entente στή διακοίνωσή της είχε ζητήσει καί τή διενέργεια έκλογών, 
δρο πού ή νέα κυβέρνηση Α. Ζαΐμη άποδέχτηκε. Άρχισαν έτσι καί τά 
Γιάννινα οί προεκλογικές προετοιμασίες, μόνο ποΰ αυτή τή φορά οί 
έκλογές δέ θά γίνονταν, τά γεγονότα πήραν άλλη τροπή, άλλά κι οΰτε οί 
Σύμμαχοι τίς ήθελαν, φοβούνταν καταψήφιση τοΰ Βενιζέλου, λόγω τής 
προπαγάνδας τών έπιστράτων. Από τά πρώτα κι δλας συνθήματα πού 
κυκλοφόρησαν οί άντιβενιζελικοί στά Γιάννινα καί παντού ήταν: Κατα
ψηφίστε τό Βενιζέλο, γιατί άν έρθει στήν έξουσία θά κάνει πάλι γενική 
έπιστράτευση. Είναι ύπουλο σύνθημα, σχολίαζε ό Ταχυδρόμος, ψευδέστα- 
τον, δέν ύπάρχει τέτοια σκέψη στό Βενιζέλο. Δέν ήταν δμως καί τόσο 
εύκολο νά πείσεις τόν κόσμο δτι δέ θά γινόταν έπιστράτευση, δταν δλοι 
ήξεραν πώς ό Βενιζέλος ήθελε νά μπει καί ή Ελλάδα στόν πόλεμο καί 
έξοδος, χωρίς στρατό, δέ μπορούσε νά γίνει. Ό  Γ. Βλαχλείδης σέ έκτενές 
άρθρο του, μέ τίτλο: Φαυλοκραηκά ψεύδη, άνέλαβε νά διαλύσει τή σύγ
χυση, είναι άμφίβολο άν τά κατάφερε. Κατηγόρησε τούς άντιβενιζελικούς 
γιά τίς φήμες πού κυκλοφορούσαν καί συνοψίζονταν στό σύνθημα: Όσοι 
θά ψηφίσετε τόν κ. Ελευθέριον Βενιζέλον, θά ψηφίσητε τόν πόλεμον, όσοι 
θέλετε ειρήνην καταψηφίσατε τούς Φιλελευθέρους. Ό  Βενιζέλος, τόνιζε ό 
Βλαχλείδης, έχει ίσχυράν πολιτικήν διαίσθησιν, δέν είναι δυνατόν νά προ- 
τείνη τώρα άμέσως πόλεμον, έρχόμενος άντιμέτωπος τής ψυχολογικής κα- 
ταστάσεως τοϋ λαοϋ καί τής γνώμης τοϋ Στέμματος. ’Έξοδος τής Ελλάδος 
έκ τής ούδετερότητος είναι δυνατή μόνον άν συμφωνήσουν άμφότεροι οί 
παράγοντες, ό Βενιζέλος καί ό Βασιλεύς. Τούτο θά συμβή πιθανώτατα, 
εύθύς ώς ό εύρωπαϊκός πόλεμος λάβη όριστικήν τροπήν ύπέρ τής Συνεν- 
νοήσεως (Entente). Οί έκλογές -τό συνειδητοποιούσαν τώρα οί Φιλελεύ
θεροι· άποτελοΰσαν δίκοπο μαχαίρι. Μπροστά στόν κίνδυνο νά τίς χά
σουν, άπό τά διαβρωτικά συνθήματα τών άντιπάλων τους γιά ειρήνη, δέ 
μιλοΰσαν πιά γιά άμεση έξοδο τής Ελλάδας στόν πόλεμο, άλλά στό μέλ
λον... κι δταν... Τούς άπάλλαξε άπό τίς υπαναχωρήσεις ή ματαίωση τών 
έκλογών.

Κ ι ένώ οί "Ελληνες άγωνίζονταν νά λύσουν τίς πολιτικές διαφορές 
τους μέ κραυγές καί έξαλλοσύνες, ή ’Ιταλία καραδοκούσε. Δέν ήταν 

έξάλλου μακρυά, στήν Αύλώνα καί τούς Άγιους Σαράντα άποβίβαζε ή 
μετακινούσε στρατεύματα, δήθεν γιά ν’ άντιμετωπίσει τούς Αύστριακούς, 
πού είχαν φτάσει ώς τίς γραμμές τους, στήν πραγματικότητα γιά νά κα
ταλάβει δλη τήν ’Ήπειρο, άρχίζοντας άπό τή Βόρειο. Τήν εύκαιρία νόμισε 
πώς τή βρήκε μέ τήν έπίδοση τής διακοίνωσης πρός τήν ελληνική κυβέρ
νηση άπό τούς πρεσβευτές τών Άγγλογάλλων. ’Επέδωσε, λοιπόν, κι αύτή 
διακοίνωσή πρός τήν κυβέρνηση Ζαΐμη, στήν όποία ύπογράμμιζε πώς 
συμμετέχει στό διάβημα τών άλλων πρεσβευτών κι άπαιτοΰσε ταυτόχρονα 
νά έφαρμοστεϊ ή έλληνική άποστράτευση καί στή Β. Ήπειρο, τήν όποία
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κατείχε προσωρινά ό έλληνικός στρατός. Παρόλη τή δύσκολη κατάσταση 
στήν όποία βρισκόταν ή νέα κυβέρνηση, έδωσε τή δέουσα άπάντηση: Δέν 
μπορούσε νά διατάξη άποστράτενση στή Β. Ήπειρο, γιατί κανένας λόγος 
δέν έπέτρεπε κάτι τέτοιο. ’Εξάλλου ό όριστικός διακανονισμός τοϋ ζητή
ματος άποτελούσε διπλωματικό Θέμα γιά τό μέλλον. ’Αναδιπλώθηκαν 
προσωρινά οί ’Ιταλοί, άλλά δέ σταμάτησαν. Θά κατέβαιναν καί νοτιότερα, 
οί κακές μέρες γιά τήν Ή πειρο δέν είχαν τελειώσει. ’Ακόμα καί σήμερα 
ή ’Ιταλία, είτε ώς κράτος, εϊτε ώς Βατικανό, έξακολουθεί νά δημιουργεί 
προβλήματα στήν Ελλάδα. Νά σημειωθεί άκόμα πώς οί πρόξενοι τής 
Entente στά Γιάννινα έγκατέστησαν στό ’Αργυρόκαστρο ένα μόνιμο Ίταλό 
άξιωματικό, ώς άντιπρόσωπό τους, έλεγκτή δήθεν, γιά τή διανομή δωρεάν 
άλεύρων στούς κατοίκους. Ή ταν ένα νέο βήμα ιταλικής διείσδυσης, προ
στέθηκε στό άλλο, δταν γέμισαν τά Γιάννινα άπό έμπορικούς ύπαλλήλους 
τοϋ ίταλικοΰ προξενείου.

Στό πλαίσιο τών δραστηριοτήτων τής Entente ν’ άντικαταστήσουν στε
λέχη τής άστυνομίας καί τής διοίκησης πού δέν ήταν άρεστά σ’ αύτούς, 
τοποθετείται καί ή προσπάθεια τών προξένων της στά Γιάννινα ν’ άπο- 
μακρύνουν τό νομάρχη. 'Ο νομάρχης, δμως, δέν ήταν τυχαίος. Ή ταν μιά 
προσωπικότητα κι είχε προσφέρει πολλά στήν έθνική ύπόθεση. ’Επρόκειτο 
γιά τό στρατιωτικό ’Αθανάσιο Σουλιώτη-Νικολάΐδη, άπόγονο σουλιώτικης 
οικογένειας, καθηγητή στή σχολή Εύελπίδων, στέλεχος τοϋ Μακεδονικού 
άγώνα, στενό συνεργάτη τοΰ Ίω να Δραγούμη, πολεμιστή στούς βαλκα
νικούς πολέμους καί συγγραφέα. Ό ταν έγιναν γνωστές οί παρασκηνιακές 
ένέργειες γιά τήν άπομάκρυνσή του, οί πρόεδροι τών συντεχνιών καί τών 
σωματείων άντέδρασαν καί διαδήλωσαν τήν άπόφασή τους ν’ άγωνιστοΰν 
γιά τήν παραμονή του. Ό  Ταχυδρόμος, παρότι έκφραζόταν κολακευτικά 
γιά τό νομάρχη, κατέκρινε τήν πρωτοβουλία τών συντεχνιών ώς κομματική 
ένέργεια. Τελικά ό νομάρχης θ’ άπομακρυνόταν.

Ο Πέτρος λυπόταν γιά τό κατρακύλισμα πού είχε πάρει ό τύπος, άκόμα 
κι ό φίλος του, ό κύρ Γιώργης είχε παρασυρθεί στόν όλισθηρό δρόμο, θά 
πήγαινε πάλι νά τόν δει, ϊσως τόν έπειθε νά ξαναβρεί τόν παλιό έαυτό 
του. Μέ δέος συλλογιζόταν πώς ό λόγος τών έφημερίδων είχε μεταφερθεί 
καί στήν οίκογένειά του, ό Δημήτρης κι ό Βασίλης, δταν συζητούσαν γιά 
την πολιτική κατάσταση καί τόν πόλεμο, δέν πάλευαν τίμια, δέν προσπα
θούσαν νά βροΰν τήν άλήθεια, ύβρίζονταν. Οί λέξεις πόρνες, προδότες, 
χαφιέδες, πουλημένοι κι άλλες παρόμοιες, κάποτε καί χειρότερες, ήταν ή 
βάση τοΰ λεξιλογίου πού χρησιμοποιούσαν, οί γυναίκες πού τίς άκουγαν 
έμειναν κατάπληκτες, άναγκάζονταν νά σηκωθούν άπό τό τραπέζι ή άπό 
τό δωμάτιο δπου γινόταν ή συζήτηση, πώς είχαν καταντήσει έτσι, άντρες 
πιά, ό Δημήτρης μέ γυναίκα καί παιδί, χάλασε ό κόσμος, μουρμούριζαν. 
Ο Πέτρος σέ τέτοιες συζητήσεις, έμεινε σιωπηλός, μέ καρδιά γεμάτη πίκρα, 
έν τολμούσε νά πει τή γνώμη του, φοβόταν τήν παρεξήγηση, κάποιον
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θά δυσαρεστοΰσε άν έλεγε τήν άλήθεια, κι οί δυό γυιοί του είχαν φανα
τιστεί σέ βαθμό άπίστευτο, δέν ύπήρχαν γιαυτοΰς ένδιάμεσες άποχρώσεις, 
μόνο δυό άκρα άντίθετα κι άσυμβίβαστα. Έφταιγαν οί έφημερίδες, συλ
λογιζόταν ό Πέτρος, αυτές τούς συνήθισαν στό υβρεολόγιο, είχε κι ό κύρ 
Γιώργης ευθύνη γιαυτό.

Πήγε στό τυπογραφείο του τό άπόγευμα τής άλλης μέρας. Ήθελε κάτι 
άκόμα νά τού πει. Δέν είχαν περάσει ούτε δεκαπέντε μέρες άπό τό θάνατο 
τού Γερβάσιου κι δλοι τόν είχαν ξεχάσει. Στό μητροπολιτικό μέγαρο, κό
σμος πολύς έμπαινε κι έβγαινε, ό Πέτρος κατέβαινε συχνά καί τά έβλεπε, 
δλα τά δωμάτια ήταν γεμάτα καί τό μόνο πού συζητούσαν ήταν πώς νά 
μεθοδεύσουν τήν έκλογή νέου δεσπότη, τόν είχαν ήδη έπιλέξει, ήταν ό 
έπίσκοπος Δωδώνης Πανάρετος, άνθρωποί του συγκεντρώνονταν στό 
μητροπολιτικό μέγαρο. "Οταν ό Πέτρος κατάλαβε τί γινόταν δέν ξανα- 
πάτησε. Καλός κληρικός ήταν ό Πανάρετος, θά μπορούσε νά ποιμάνει 
μιά μικρότερη μητρόπολη, δχι δμως τών Ίωαννίνων, αύτή χρειαζόταν 
ποιμενάρχη στιβαρό, άποφασιστικό, άγωνιστή, ό Πανάρετος δέν είχε τέ
τοιες άρετές, θά γινόταν έρμαιο δσων πάσχιζαν γιά τήν έκλογή του- δέ 
μπόρεσε ν’ άντισταθεΐ στήν έπιρροή τής αυλής ό πεισματάρης καί ικα
νότατος Γερβάσιος, θά τάβγαζε πέρα ό Πανάρετος; Πρέπει νά ξέρει ό κύρ 
Γιώργης τί γίνεται, έχει καθήκον νά έπέμβει καί νά πει τή γνώμη του, 
συλλογίστηκε ό Πέτρος.

Ό  Χατζής ήταν έκεΐ, μουντζουρωμένος μέ τίς μελάνες τοΰ τυπογρα
φείου, τή μιά έγραφε, τήν άλλη στεκόταν δρθιος μπροστά στήν κάσα γιά 
νά συνθέσει κάτι, δπως αύτός τό ήθελε, δέ μποροϋσε νά σταθεί σ’ ένα 
μέρος. Δέχτηκε τόν Πέτρο, μ’ έγκαρδιότητα, δπως πάντα, γιατί δέν έφερες 
καί τό Δημήτρη, παρατήρησε· ό Δημήτρης δέν είναι αύτός πού ήξερες, 
φταις έσύ, άπάντησε ό Πέτρος. Έγώ; άπόρεσε ό Χατζής, γιατί φταίω έγώ; 
—Πάει κι έσύ χάλασες κύρ Γιώργη, έγινες άλλου είδους δημοσιογράφος, 
δέν είσαι ό Ιδιος μ ’ έκεϊνον πού ξέραμε, άπό τήν έποχή τών Τούρκων 
άκόμα, έγώ πολλές φορές δέ μπορώ νά πιστέψω πώς δσα δημοσιεύεις 
βγαίνουν άπό τό χέρι σου. — Έ χεις δίκιο Πέτρο, άνήκεις στή βενιζελική 
φάρα, είσαι άρρωστος, δέ μπορείς νά καταλάβεις ποϋ όδηγεϊ τόν τόπο 
αύτός ό δαίμονας... —Πιστεύω στό Βενιζέλο, άπάντησε ό Πέτρος, άλλά 
δέ θεωρώ πώς δλα πού λέει άποτελοϋν άλήθειες πού δέν έπιδέχονται 
άμφισβήτηση. Τόν διαβάζω, κρίνω καί διαλέγω δσα είναι σωστά, τά άλλα 
τά πετώ. Έ τσι έπρεπε καί σύ νά κάνεις, αύτή είναι ή ταπεινή γνώμη μου. 
Χτύπησε δσα δέν συμφέρουν τήν πατρίδα καί πές ένα καλό λόγο γιά δσα 
σωστά διακηρύσσει. — Τίποτα σωστό δέν βγαίνει αύτό τόν καιρό άπό τό 
στόμα τοϋ Βενιζέλου. 'Αλλα πίστευα κι έγώ, φαίνεται δμως πώς ήρθε 
άπό τήν Κρήτη γιά νά καταστρέψει τήν Ελλάδα, θέλει νά διώξει τόν 
Κωνσταντίνο καί φοβούμαι πώς θά τά καταφέρει, έχει ισχυρούς προστά
τες, γιά δυό πράγματα άγωνίζεται: νά ικανοποιήσει τό πάθος του έξουδε-



νερώνοντας τό βασιλιά, καί τή φιλοδοξία τον, μέ τό νά γίνει πάλι κυ
βερνήτης. Γιά νά τό πετύχει έγινε δοϋλος τών Άγγλογάλλων, δ,τι θέλονν 
αύτοί γίνεται, αύτός τούς βοηθάει άπό τά παρασκήνια... — Έκανε κι ό 
Κωνσταντίνος λάθη, παρατήρησε ό Πέτρος, έπέτρεψε στούς Βούλγαρους 
νά μπούν στήν Ελλάδα, έλα τώρα νά τούς βγάλεις άπό τή Μακεδονία, 
Ιδωσε δπλα ατό Βενιζέλο νά τόν πολεμάει... Ό  Χατζής δέν άπάντησε 
άμέσως, συλλογιζόταν. — Οί Βούλγαροι, μουρμούρισε, σταμάτησε πάλι, 
οί Βούλγαροι, είπε τέλος, εΓναι τό πιό χειρότερο πράγμα πού έγινε στήν 
Ελλάδα, πώς τό έπέτρεψε ό Κωνσταντίνος, δέν άναλογίστηκε τίς συνέ
πειες; — Ά ς  δψεται ό Κάιζερ, παρατήρησε ό Πέτρος, αύτός τόν παρέσυρε... 
—Μπορεί νάχεις δίκιο, παραδέχτηκε ό Χατζής, δέν πρέπει δμως νά 
όχυρώνονται πίσω άπ’ αύτό οί Άγγλογάλλοι καί νά καταλύονν τό κράτος, 
νά μάς κλείνονν τίς θάλασσες γιά νά πεθάνονμε άπό τήν πείνα, νά μάς 
σκοτώνουν, νά μάς παρακολουθούν, γυρίσαμε στήν έποχή τοϋ Χαμίτ, τά 
έγκρίνεις αύτά; —Καί βέβαια δχι, παρατήρησε ό άλλος, κι έγώ άν ήμουν 
δημοσιογράφος θά τά κατάγγειλα, μέ θάρρος κι άποφασιστικότητα, δχι 
δμως μέ ύβρεις, δέν ξέρω άν δέν τό καταλαβαίνεις, αύτό κάνεις κύρ Γιώρ
γη μέ τά άρθρα καί τά σχόλιά σον... —Καί πώς θέλεις νά άπαντώ Πέτρο, 
δταν καθημερινά μοϋ σέρνονν τά χίλια δυό, προδότη καί πουλημένο μέ 
άνεβάζουν καί μέ κατεβάζουν, ποιόν; έμένα, πού έβαλα τό κεφάλι μου 
στό ντουρβά, γιά νά γίνει ή Ή πειρος έλεύθερη, τά ξέρεις καλά δλα, κι 
έρχονται τώρα οί άκαπνοι, οί ύπηρέτες τών Τούρκων, αύτοί πού εύχον
ταν νά μήν έλευθερωθεΐ ποτέ ή πατρίδα μας γιά νά πλουτίζουν, σήμερα 
έγιναν τσιράκια τής Entente πάλι γιά τά χρήματα ή γιά νά ικανοποιήσουν 
τίς φιλοδοξίες τους, κι έρχονται νά διδάξουν έμένα πατριωτισμό καί 
καθήκον, έξαπολύοντας καθημερινά όχετούς ύβρεων, γιά μένα καί τήν 
έφημερίδα μου, κι έσύ θέλεις νά τούς φέρνομαι εύγενικά; Ό χι Πέτρο, δέν 
έχασα τόν άντρισμό μου, θά τούς πολεμήσω μέ τό κεφάλι ψηλά, χρησιμο
ποιώντας τά δικά τους δπλα... Ό  Χατζής ήταν καί πάλι έξαλλος, ό Πέτρος 
είχε θίξει τίς πιό εύαίσθητες χορδές τής πίστης καί τοΰ πατριωτισμού 
του. Χρειάστηκε κόπο νά τόν καθησυχάσει καί νά τόν υποχρεώσει νά κα- 
θήσει στήν καρέκλα. "Όταν ήρέμησε κάπως, μίλησε ό Πέτρος: —Καταδι
κάζω τούς άντιπάλους σου, κύρ Γιώργη, πού σέ μεταχειρίζονται έτσι, π ι
στεύω δμως πώς θά τούς άποστόμωνες, χρησιμοποιώντας τά παλαιά καλά 
σου δπλα, θά τούς δίδασκες καί ήθος δημοσιογραφικό, τό έχουν άνάγκη. 
Ο Χατζής δέν άπάντησε, ήταν ςρανερό πώς είχε κουραστεί, οΰτε τό τσιγάρο 

μπορούσε ν’ άνάψει, τά χέρια του έτρεμαν. Ό  Πέτρος κατάλαβε πώς 
ρεπε ν άλλάξει κουβέντα, ή συζήτηση γιά τά πολιτικά άποτελοΰσαν με- 

Υ η δοκιμασία, ήρθα καί γιά κάτι άλλο κύρ Γιώργη, γιά τή Μητρόπολη, 
ν® τό πώ ή νάρθω κάποια άλλη μέρα νά τό κουβεντιάσουμε, είπε σιγά ό 

(?°ζ· -—Τί συμβαίνει μέ τή Μητρόπολη, σήκωσε τό κεφάλι του ό Χατζής, 
ωηρεψε ή φωνή του, τί μαγειρεύουν; —Σωστά τό είπες, μαγειρεύονν, πα
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ρατήρησε ό Πέτρος, ό Πανάρετος είναι ό άρχιμάγειρας, μαζεύονται έκεϊ 
πολλοί, σοφίζονται τρόπους νά πείσονν τό Πατριαρχείο νά προχωρήσει 
γρήγορα στήν έκλογή νέου δεσπότη, τοϋ Πανάρετου φυσικά. —Έ , όχι κι 
ό Πανάρετος μητροπολίτης Ίωαννίνων, πετάχτηκε καί πάλι έπάνω 
άγαναχτισμένος ό Χατζής, όχι κι ό Πανάρετος, έπανέλαβε. θά  συγκεντρώ
σω κι άλλες πληροφορίες καί θά γράψω, είναι άνάγκη τά Γιάννινα νά 
έχουν άξιο δεσπότη, δέ θά τούς άφήσω νά κάνουν δ,τι θέλουν, νάσαι ήσυ
χος. Ό  Πέτρος σκέφτηκε πώς ήταν ώρα νά φύγει. Είπε έκεΐνα πού ήθελε, 
δέν έπρεπε νά στενοχωρήσει περισσότερο τόν κύρ Γιώργη, σήκωνε τίς 
ευθύνες μιάς όλόκληρης παράταξης στούς ώμους του, ήταν καί φιλάσθε
νος, οί ψυχικές δοκιμασίες καταστρέφουν τήν ύγεία περισσότερο άπό τίς 
άρρώστειες, τόν χαιρέτησε κι έφυγε. Γιά ικανό δεσπότη ήταν σίγουρος ό 
Πέτρος πώς θ’ άγωνιζόταν ό Χατζής, δέν πολυπίστευε δμως πώς θά χρη
σιμοποιούσε ήπιότερη καί εύπρεπέστερη γλώσσα στά κείμενά του. Καί 
νάθελε ν’ άγιάσει, δέν τόν άφηναν οί διαβόλοι... Οί Γιαννιώτες συνάδελφοί 
του, πού είχαν δουλέψει καί στήν έφημερίδα του, θά τόν έρέθιζαν, θά τόν 
έκαναν έξαλλο, δπως άποδείκνυε ή γραφή του...

Ή  πνευματική κίνηση στά Γιάννινα αύτή τήν έποχή ήταν άνύπαρκτη. "Ολα τά 
είχε καλύψει ό πόλεμος, ή έσωτερική κατάσταση τής Ελλάδας, ποιός νά σκεφτεϊ 
τώρα γιά πνευματικές άνατάσεις καί τέτοιες λεπτομέρειες; Μόνη όαση άποτελοΰσαν 
τά παλαιά ποιήματα τοϋ Γ. Χατζή-Πελλερέν στήν Ή πειρο  καί τά καλά χρονογρα
φήματα πού άναδημοσίευαν οΐ άλλες έφημερίδες, άπό τίς άθηναϊκές. Ή ταν, λοιπόν, 
φυσικό νά θεωρηθεί ώς πνευματικό γεγονός, στά τέλη Μαΐου, ή άπαγγελία ποιημάτων 
τοΰ Πολέμη, τοϋ ΔροσΙνη, τοΰ Στρατήγη καί τοΰ Κρυστάλλη, άπό τόν Ιξοχον εις  τό 
είδος του καλλιτέχνην Παπαχρήστου, στό καφενείο 'Αβέρωφ. Ή  αίθουσα ήταν κατά
μεστη, ό  κόσμος ένθουσιάστηκε. Είχε δίκιο. Γιά πολύ καιρό τώρα δέν άκουε τίποτα 
άλλο έκτός άπό μάχες, νεκρούς, καταστροφές, μίση, κατπγόριες, διχασμούς, ή ποίηση 
ζωντάνεψε μέ τήν όμορφιά τών στίχων λησμονημένες στιγμές καλλίτερων ήμερών.- 
Ή  ζέστη, άφόρητη τίς πρώτες μέρες τοΰ Ιουνίου, δδηγοΰσε πολύ κόσμο στό Μώλο, 
δχι δμως καί στό Νησί, παραπονοΰνταν οί κάτοικοί του, κι άς ήταν δίπλα του τό 
δροσιστικό καί κρύο νερό τής Ντραμπάτοβας, έκατοντάδες βαρέλια έρχονταν στά 
Γιάννινα κι άγοράζονταν άπ’ δσους είχαν άκόμα τις οίκονομικές δυνατότητες.- Ή  
δουλειά στά μαγαζιά τής άγοράς ήταν έξαντλητική γιά άφεντικά καί υπάλληλους. 
Ά νο ιγα ν  στίς 5 τό πρωΐ καί έκλειναν στίς 8 τό βράδυ, χωρίς διακοπή. Μά καλά, 
γιατί δέν έπεκτείνεται ό νόμος γιά τίς έργάσιμες ώρες καί στά Γιάννινα; έγραφαν 
οΐ έφημερίδες. Τό αίτημα ήταν λογικό καί Ικανοποιήθηκε, ώς ένα σημείο, μέ τήν 
έφαρμογή τής μεσημβρινής άνάπαυσης. Τά καταστήματα θά έκλειναν στίς 12.30 καί 
θ’ άνοιγαν στίς 2.30. ΟΙ δημοσιογράφοι ζητοΰσαν νά ρυθμιστεί καί ή πρωινή ώρα 
άνοίγματος.- Μέ κυβερνητική άπόφαση τά Γιάννινα είχαν όριστεΐ ώς έδρα τής ΙΧης 
μεραρχίας, ή Κέρκυρα τής νΐΗ ης καί τό ’Αργυρόκαστρο τής Χης. Οί βουλευτές τής 
’Ηπείρου ζήτησαν άπό τήν κυβέρνηση, πριν διαλυθεί ή βουλή, νά ξαναγυρίσει ή έδρα 
τοΰ Ε ' Σώματος Στρατοΰ στά Γιάννινα. Ή  παρουσία στρατιωτικών μονάδων σέ μιά 
πόλη ήταν ζήτημα ζωτικής σημασίας, γιατί συνέβαλε στήν άνάπτυξη τής οικονομικής 
της ζωής.- Τό νέο ξενοδοχείο καί καφενείο τής Μεγάλης Βρεττανίας διαμαρτυρόταν 
έναντίον τοΰ δήμου, γιατί δέν είχε ίση μεταχείριση μέ τόν ’Αβέρωφ, στό θέμα τής 
τοποθέτησης καθισμάτων στήν πλατεία, άν καί είχε καταβάλει τόν κεκανονισμένον
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φόρον. Ό  'Αβέρωφ, Ισχυριζόταν, είχε κατακυριεύσει τή μισή πλατεία μέ τΙς καρέκλες 
του, στή Λί. Βρεττανία  μόνο γιά μιά σειρά δόθηκε άδεια. Ό  δήμαρχος άπαντοϋσε 
πώς δέν ήταν δικαιολογημένα τά παράπονα, γιατί ό :Αβέρωφ  πλήρωνε φόρο γιά πε
ρισσότερα καθίσματα, 300 δρχ., ένώ ή Μ. Βρεττανία μόνο 80. Δέν έπιτρεπόταν ή 
άνάπτυξη περισσότερων καθισμάτων, έξαιτίας τής στενότητας τοϋ χώρου καί τής με
γάλης κίνησης τών άμαξιών.- Ό  άπολογισμός τής διαχείρισης τοϋ τμήματος συσσι
τίου, τοϋ παραρτήματος τοΰ Πατριωτικού συνδέσμου τών Έλληνίδων Κ υριώ ν  (πρό
εδρος πάντοτε ή ’Ιουλία ’Αράπη) άπό τήν ημέρα τής ίδρυσής του ώς τΙς 10 Μαΐου 
(Ισοδα: 22.938 δρχ., έξοδα: 17.481 δρχ.) έδειχνε πώς τό έργο τοϋ Συνδέσμου ήταν 
άποδοτικό.- Στις 11 ’Ιουνίου κυκλοφόρησε στό ’Αργυρόκαστρο ή όμώνυμη έφημερίδα, 
μέ διευθυντή τόν Α. Κοντοφώτη, άντιβενιζελικής τοποθέτησης, γιά ν ’ άντικρούει τά 
έπιχειρήματα τής βενιζελικής 'Ηπειρωτικής άμυνας τοΰ Ντίλιου.- Ή  ρουμανική προ
παγάνδα, έκμεταλλευόμενη τό άλληλοφάγωμα τών 'Ελλήνων, γνώρισε τήν έποχή αΰτή 
μέρες άκμής. Στίς 12 ’Ιουνίου ή ρουμανική σχολή Ίωαννίνων έτέλεσε μετά πάστις 
έπισημότητος τάς έπιδεικτικάς έξετάσεις τών μαθντών της. "Ολες ot άρχές ήταν έκεΐ, 
οί καθηγητές τής Ζωσιμαίας, οί πρόξενοι, ό δήμαρχος καί πλήθος κόσμου. Ό μορφα  
πολύ  -σημείωνε ό συντάκτης- έχόρευσαν τά παιδιά καί τά κορίτσια, ντυμένα 
ρουμανικήν στολήν, τούς έθνικούς των χορούς  (τής Ρουμανίας δηλαδή). Σ’ δσους 
άρίστευσαν δόθηκαν δώρα.

Στις 12 ’Ιουνίου τά Γιάννινα άναστατώθηκαν άπό τήν είδηση της έξαφάνισης τοΰ 
’Αριστομένη I. Παλαιοπούλου, μαθητή τής Ζωσιμαίας, 14 χρονών, γόνο πλούσιας 
οίκογένειας. Οί μέρες περνούσαν κι ό νεαρός δέν έδινε σημεία ζωής. ΟΙ γονείς 
άναγκάστηκαν νά δημοσιεύσουν άνακοίνωση στίς έφημερίδες, παρακαλώντας δσους 
γνώριζαν κάτι -έδιναν καί τά χαρακτηριστικά τοϋ παιδιού- νά ειδοποιήσουν τήν 
οίκογένεια, θά έπαιρναν γενναία άμοιβή. "Υστερα άπό 10 μέρες τό παιδί βρέθηκε 
στήν ’Αθήνα, είχε πάει έκεΧ γιά νά δεί τόν άδελφό του, χωρίς νά πει σέ κανέναν 
τίποτα. Τόν άναγνώρισε κατά τό ταξίδι ένας φαντάρος, είχε διαβάσει γιαυτόν στίς 
έφημερίδες.

’Από τις 18 ’Ιουνίου ot Τούρκοι τών Γιαννίνων άρχισαν νά γιορτάζουν τό ιερόν 
των Άραμαζάνιον. Ot συμπολίτες τους "Ελληνες τούς έστελναν τις εύχές τους. Ή  
άστυνομία, ύστερα άπό αίτηση τοΰ μουφτή τών Γιαννίνων, άπαγόρευσε στούς μου
σουλμάνους νά καπνίζουν στούς δρόμους, κατά τήν περίοδο τοϋ ραμαζανιοΰ.- Πε- 
τυχημένη σχολική γιορτή όργάνωσε καί ή 'Αλλιάνς, φυτώριο έκμάθησης τής γαλλικής 
γλώσσας. Γιορτές γίνονταν καί σ’ δλα τά σχολεία μέ τή λήξη τοΰ σχολικού έτους. 
Κοινή διαπίστωση: τά σχολικά κτίρια τής πόλης είχαν καταντήσει έρειπωμένα κα
λύβια, παρόλο πού ό Κανονισμός τών ’Ελεών διέθετε κάθε χρόνο κονδύλιο 500 
λιρών, γιά τήν άνέγερση κτιρίων, άγνωστο γιατί δέν χρησιμοποιόταν τά τελευταία 
χρόνια.- Τά μικρά κουτιά τών σπίρτων είχαν έξαφανιστεΐ έντελώς, δπως καί τό κα
λαμπόκι, πού ot άγρότες τό πλήρωναν 1 1/2 δρχ. τήν όκά, γιά νά σπείρουν τά 
χωράφια τους τό φθινόπωρο. Δέ βρισκόταν πουθενά, πολλά χωράφια σίγουρα θάμε- 
ναν άσπαρτα.- Στά Γιάννινα τόν ’Ιούνιο έκανε τις διακοπές του ό άρχαιολόγος Δημ. 
Εύαγγελίδης. ’Αργότερα θά γινόταν καθηγητής Πανεπιστημίου, μέ διεθνή άκτινοβολία 
καί θά συνέδεε τ’ δνομά του μέ τις άνασκαφές στήν άρχαία Δωδώνη.- Τό τρίτο δε
καήμερο τοϋ ’Ιουνίου ή ζέστη στά Γιάννινα είχε γίνει άφόρητη, έφτασε στούς 38° ύπό 
σκιάν.- Στίς φυλακές έγινε άπόπειρα δραπέτευσης τών περιβόητων ληστών Ζήντρου 
καί Τσιγγέλη, άπέτυχε τήν τελευταία στιγμή.- Στίς 26 ’Ιουνίου όργανώθηκε, μέ μεγάλη 
έπιτυχία, καί ή σχολική γιορτή τοϋ Διδασκαλείου νηπιαγωγών (διευθύντρια ή Ζ. Ζα- 
λούχου), μέ άπαγγελίες, άσματα, γυμναστικές άσκήσεις καί έθνικούς χορούς. Τή 
χρονιά αύτή π·ήραν άπολυτήριο ot μαθήτριες: Παρασκευή Τσοφίλη, Χρυσάνθη Κα-
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τσουλίδου, Άθηνα Δέρβου, Ό λγα  Καρούσια, Βασιλική Ξηροκώστα, Ιουλία Λιούμα, 
Α μαλία Χατζή, Κλεοπάτρα Βί,τση, Τερψιχόρη Παπαγεωργίου, Ευθυμία Μπατσή, Στα- 
μάτα Πατραμάνη, Φιλολόη Ντάφλου, Άθηνα Βακατάση, Ουρανία Τζαμίχα, Άθηνα  
Βερτοδούλου, ’Ελευθερία Σταμάτη. (Τό σχολείο στίς έφημερίδες άναφέρεται ώς Δ ι
δασκαλείο θηλέων, χωρίς νά διευκρινίζεται άν οΐ άπόφοιτες γίνονταν δασκάλες ή 
νηπιαγωγοί. Ή ταν Διδασκαλείο νηπιαγωγών, πού Ιδρυσε στά Γιάννινα τό ύπουργείο 
Παιδείας, στίς άρχές τού 1915. Διευθύντρια είχε τήν Ά ν ν α  Ζαμπίρα, πού άντικα- 
τέστησε προσωρινά -καί παράνομα, κατά τόν Γ. Οίκονόμου- ή Ζ. Ζαλούχου. Γιά λό
γους έθνικούς τό Διδασκαλείο μετατέθηκε στούς Φιλιάτες τό 1924).- Στόν Ταχυδρόμο 
ό Ν. Γεωργίτσης γράφει γιά τούς άρχοντικούς γόμους στίς άρχές τοϋ 19ου αΙώνα 
(πρόκειται γιά τό γάμο τοϋ γυιοΰ τοΰ Κοντοδήμου, άπό τό Μονοδένδρι, Ισχυρού 
παράγοντα τοΰ Άλή Πασά. Τό σπίτι του βρισκόταν στήν πρώτη πάροδο τής όδοϋ 
Καραϊσκάκη, ποΰ ώς τήν άπελευθέρωση τής πόλης όνομαζόταν: πάροδος Κοντοδή
μου).
Στήν Ή πειρο  (19 ’Ιουνίου), δημοσιεύτηκε έκτενής περιγραφή τών έξετά- 

σεων τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς, μ’ έγκωμιαστικά σχόλια γιά τόν Ιδρυ
τή της, μητροπολίτη Βελλδς καί Κονίτσης Σπυρίδωνα. Οί έπαινοι δέν
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Πέτρο, δημοσίευσε έκτενές 

σχόλιο κατηγορώντας τόν Πανάρετο γιά παρασκηνιακές ένέργειες, μέ 
σκοπό νά έκλεγεί ό ίδιος ώς διάδοχος τοΰ Γερβασίου. Δέ θίξαμε, ως τώρα, 
-έγραφε στή δική του γλώσσα- τό μητροπολιτικό ζήτημα γιατί σεβαστήκαμε 
τό νεκρό ιεράρχη. ’Α λλ ’ δταν άλλοι, γιά πολλούς λόγους, τόν λησμόνησαν 
τήν άλλη κι δλας μέρα άπό τό θάνατό του, μετατρέποντας τή Μητρόπολη 
σέ έκλογικό σαλόνι καί «όργιαστήριον έκλογικών ταπεινοτήτων», μέ συγ
κεντρώσεις στίς αίθουσες καί στούς διαδρόμους -άκόμα καί στό δωμάτιο 
πού χρησιμοποιούσε ό Γερβάσιος κατά τή διάρκεια τής άρρώστειας του- 
παπάδων, παραπαπάδων, μουχτάρηδων καί δημογερόντων, γιά συνδυα
σμούς καί έκλογές, νομίζουμε πώς έχουμε τό δικαίωμα νά ένδιαφερθοϋμε 
γιά τό ζήτημα. Ό  άγιος Δωδώνης (ό Πανάρετος) πού δέν άντιπροσωπεύει 
τίποτ’ άλλο έκτός άπό τήν άγιότητά του, πρέπει ν ’ άφήσει ήσυχη τήν ιερή 
γαλήνη τής Μητρόπολης άπό τά τερτίπια τών έκλογικών συνδυασμών. 
Είναι άνάγκη, άκόμα, ή Ιερά Σύνοδος (τοΰ Πατριαρχείου) νά στείλει τό 
γρηγορότερο στά Γιάννινα έναν άρχιμανδρίτη ώς τοποτηρητή, άσχετο μέ 
πρόσωπα, συμπάθειες καί άντιπάθειες καί γνώριμο μόνο στόν Ύψιστο, 
τοϋ όποιου θά είναι λειτουργός, θά  διατηρηθεί έτσι ή σεμνή γαλήνη τών 
έκκλησιαστικών τοίχων άπό έκλογικές άηδίες καί θά παρακαμφθοϋν 
πιθανές παρεξηγήσεις καί άντεγκλήσεις γιά άντικατάσταση τοϋ Γερβασίου. 
Ή  διαμάχη γιά τή διαδοχή μόλις άρχιζε. Τά Μυστικά ’Αρχεία τής Βιέννης
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άποκάλυψαν, μισό σχεδόν αιώνα άργότερα, πώς ό βασιλιάς ένδιαφερόταν 
πολύ, τόν Ιούλιο τοΰ 1916, γιά τήν τοποθέτηση τοΰ Σπυρίδωνα ώς μη
τροπολίτη Ίωαννίνων καί συνιστοϋσε στόν αύστριακό πρεσβευτή Σίλασσυ 
νά γίνουν ένέργειες στό Πατριαρχείο, ώστε ή άφιξη τοΰ Σπυρίδωνα στά 
Γιάννινα νά πραγματοποιηθεί γρήγορα, πρίν άπό τίς νέες έκλογές. Ό  Σί
λασσυ παρακάλεσε τόν αύστριακό ύπουργό τών Εξωτερικών νά δώσει 
άνάλογες έντολές στόν πρεσβευτή τής Μοναρχίας τής Κωνσταντινούπολη, 
μαρκήσιο Παλλαβιτσίνι, γιά νά φροντίσει ώστε νά έκλεγεϊ καί ένθρονιστεΐ 
ό Σπυρίδων τό συντομότερο.

Οί έκλογές, πού τελικά δέν έγιναν (ματαιώθηκαν έξαιτίας τοΰ Κινή
ματος τής Θεσσαλονίκης) συνέχιζαν ν’ άπασχολοΰν καθημερινά τόν τύπο 
τών Γιαννίνων. Σωρεία ειδήσεων δημοσιεύονταν, καθώς άρθρα καί έκτενή 
σχόλια γιά τήν κατάρτιση τών τοπικών συνδυασμών, γραμμένα σέ τόνους 
έντονης άντιπαράθεσης μέ άπαράδεκτες, συχνά, έκφράσεις. 'Ο Χατζής 
ήταν άδύνατο ν’ άποδεσμευτεϊ άπό τό φαύλο κύκλο, στόν όποιο είχε πε- 
ριπέσει, παρά τίς συμβουλές τοΰ Πέτρου. Τά πυρά του συγκέντρωνε έναν
τίον τοΰ Ταχυδρόμου, τοΰ όποιου κανένα δημοσίευμα δέν άφηνε άνα- 
πάντητο. ’Έδινε μεγάλη σημασία καί σχολίαζε έπικριτικά τήν έγκατάσταση 
κεντρικών έπιτροπών τής Entente στά Γιάννινα, τήν Πρεμετή, τό ’Αργυρό
καστρο καί τήν Κορυτσά καί ύποεπιτροπών στίς άλλες πόλεις, πού σκο
πό είχαν, δπως διακήρυσσαν, τόν έλεγχο τών τροφίμων τά όποια θά 
έστελναν οί Σύμμαχοι. Ό  Χατζής ύποψιαζόταν, πίστευε μάλλον, πώς οί 
έπιτροπές αύτές άποτελοΰσαν κίνδυνο γιά τήν Ήπειρο, σίγουρα θά έπέμ- 
βαιναν γιά νά νοθεύσουν τίς έκλογές, μέλη τους άποτελοΰσαν καί ’Ιταλοί 
έκπρόσωποι, αύτοί ένδιαφέρονταν μόνο γιά τήν ύποδούλωση όλης τής 
’Ηπείρου. Οί έπιτροπές άρχισαν νά νοικιάζουν χάνια σέ πολλά σημεία 
γιά νά έγκατασταθοΰν κι ό Χατζής άποροϋσε πώς μέ τήν πλέον φρικαλέαν 
πόρωσιν έδημοσίευεν τήν έίδησιν μία βενιζελική έγχωρία...



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΑΤΟΙ

Τό μεγάλο θέμα, πού κυριάρχησε στήν 'Ελλάδα τούς έπόμενους μήνες, 
μέ σοβαρότατες έπιπτώσεις στήν πολιτική ζωή της, ήταν οί έπίστρατοι: 
oi στρατιώτες, ύπαξιωματικοί κι άξιωματικοί, πού άποστρατεύθηκαν ύστε
ρα άπό τήν κυβερνητική μεταβολή (κυβέρνηση Ζαΐμη), δπως άξίωσε ή 
Entente άπό τήν προηγούμενη κυβέρνηση Σκουλούδη. Ό λο ι οί έφεδροι 
άποστρατεύτηκαν, ή συμπεριφορά τους δμως, δταν γύριζαν στά σπίτια 
τους, ήταν τέτοια πού ύποδήλωνε έμφαντικά τήν άντιβενιζελική τοποθέ
τηση τών περισσοτέρων. Μ’ έμπνευση τού I. Μεταξά, άρχισαν νά όργα- 
νώνονται σέ συλλόγους, πρώτα στήν ’Αθήνα κι ύστερα σ’ δλη τήν 'Ελλάδα, 
καί νά δρούν έναντίον τών βενιζελικών, μέ διαδηλώσεις, άντιβενιζελική 
προπαγάνδα κι άλλες δυναμικές έκδηλώσεις. Στόν Πανελλήνιον Σύνδε
σμον ’Επιστράτων πού ίδρυσαν, οί βενιζελικοί, μέ εισήγηση τοΰ Π. Δαγκλή, 
όργάνωσαν άντισυνδέσμους, ένταγμένους στόν ’Εθνικόν Σύνδεσμον ’Επι
στράτων, μέ πρόεδρο τόν ίδιο τό Δαγκλή. Τό ποσοστό, δμως, τών όργα- 
νωμένων βενιζελικών έπιστράτων ήταν μικρό. Ή  ’Ηπειρος ύπολόγιζε πώς 
άπό τούς στρατιώτες πού άποστρατεύονταν μόνο τό 2-3% ήταν βενιζελι- 
κοί. Έ τσι ό χώρος έμεινε έλεύθερος γιά τή δράση τών βασιλικών, μέ τά 
γνωστά άποτελέσματα.

Ή  Ήπειρος, δπως κι δλος ό άντιβενιζελικός κόσμος, άγκάλιασε τούς 
έπιστράτους, γιατί τούς θεωρούσε ώς τό πιό δυναμικό κομμάτι τοΰ λαού, 
αύτοί θ’ άνέτρεπαν τά σχέδια τοΰ Βενιζέλου. Είναι άποκαλυπτικά τά δσα 
έγραφε γιαυτούς: Καλώς ώρίσατε! τιτλοφορούσε ένα άρθρο (25 ’Ιουνίου), 
μέ τήν εύκαιρία τής άφιξης τών Ήπειρωτών έπιστράτων, Καλώς ήλθατε 
είς τοιαντην ΜΕΓΑΛΗΝ ’Εθνικήν στιγμήν, κατέληγε. Σέ άλλο σχόλιο ση
μείωνε: Σκοπός τής όργάνωσης τών έπιστράτων είναι δτι θέλουν τήν 
'Ελλάδα, Ελλάδα τοϋ Βασιλέως καί ούχί ξένον Κυβερνεϊον. Δημοσίευσε 
άκόμα καί τό άνακοινωθέν τοΰ Συνδέσμου τών έπιστράτων τής πρωτεύ
ουσας, δπου έκδηλωνόταν άπροκάλυπτα ύπέρ τοΰ βασιλιά καί έναντίον 
τοΰ Βενιζέλου.

Καλώς νά όρίσουν, τιτλοφορούσε κι ό Ταχυδρόμος τό σχόλιό του, τήν 
άλλη μέρα καί μιλούσε μέ θερμά λόγια γιά τούς έπιστράτους πού γύριζαν
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άπό τή Μακεδονία. Σέ λίγες μέρες τά πράγματα άλλαξαν. "Οταν έγινε 
άντιληπτό πώς οί έπίστρατοι, στήν πλειοψηφία τους, είχαν άντιβενιζελική 
τοποθέτηση, άρχισε νά ψέγει τή στάση τους άπέναντι στό Βενιζέλο καί 
τήν προσπάθεια πού κατέβαλαν νά τόν βγάλουν άπό τό προσκήνιο τής 
πολιτικής ζωής. Κακόν ζήτημα, τιτλοφορούσε σχετικό άρθρο του ό Τα
χυδρόμος, πού κατέληγε: Ή  'Ελλάς έχει τόν Βασιλέα της, τόν όποιον 
έκτιμά καί άγαπά. θέλει καί τόν πολιτικόν της. Άφήσατέ την νά τόν 
έκλέξη (3-7-1916).

Στό ίδιο φύλλο δημοσιευόταν καί έπιστολή έπίστρατου βενιζελικού, μέ 
τά άρχικά Ίωάν. Σ.Τ...ς, μέ τήν όποία γινόταν σύσταση πρός τό Σύνδεσμο 
των έπιστράτων Ηπείρου, νά μή συμφωνεί σέ δλα μέ τούς συλλόγους 
τών έπιστράτων τής Παλαιάς Ελλάδας- έκεϊνοι σκέπτονταν νά ψηφίσουν 
έναντίον τοΰ Βενιζέλου καί ύπέρ τών άλλων κομμάτων, γιατί πίστευαν 
πώς ή πολιτική τής ούδετερότητας ήταν σωτήρια γιά τήν πατρίδα, κι άκό
μα γιατί οί ίδιοι, άνεξάρτητα άπό πολιτική τοποθέτηση, δέν ήθελαν τόν 
πόλεμο. 'Ως ένα σημείο είχαν δίκιο, έπειδή πολεμούσαν άπό τό 1912. Δέ 
συνέβαινε δμως τό Ιδιο μέ τούς Ήπειρώτες, πού είχαν επιστρατευτεί γιά 
δέκα μόνο μήνες, χωρίς νά πολεμήσουν. Ά ν  καταψήφιζαν τό Βενιζέλο, 
αύτό θά έρμηνευόταν ώς άρνησή τους νά πολεμήσουν γιά τήν πατρίδα.

Δέ θ’ άναφερθεϊ έδώ ή δράση τών έπιστράτων στήν ’Αθήνα καί τήν 
άλλη Ελλάδα. Θά καταγραφοΰν μόνον δσα άναφέρονται στούς Συνδέ
σμους πού συγκροτήθηκαν στήν Ήπειρο, μέ κέντρο καθοδήγησης τους τά 
Γιάννινα, καί πρόεδρο τό γνωστό λόγιο καί ιστοριοδίφη, Κ. Δ. Μέρτζιο, 
άπό τό ’Αρχείο του έχουν άντληθεΐ καί τά στοιχεία πού παρατίθενται. 
(Τό ’Αρχείο τοΰ Μέρτζιου είναι κατατεθειμένο στά Γενικά ’Αρχεία τοϋ 
Κράτους - ’Αρχεία Νομού Ίωαννίνων). Όργανό τους στόν ’Ηπειρωτικό 
χώρο οί έπίστρατοι είχαν τήν Ήπειρο, τή χρησιμοποιούσαν καθημερινά 
σχεδόν, γιά νά προβάλλουν τίς θέσεις τους κι αύτές ήταν: πίστη στήν πα
τρίδα κι άπόλυτη πίστη στό βασιλιά. Στά καταστατικά τών Συνδέσμων 
πού συγκροτούνταν μέ ταχύτητα σέ πόλεις καί χωριά, άναλύονταν, μέ 
πανομοιότυπο σχεδόν τρόπο, οί σκοποί πού έπιδίωκαν. Τά Ιδια έγραφαν 
καί στήν Ήπειρο, μέ παραλλαγές, είτε έπώνυμα, είτε άνώνυμα, μέ άρθρα 
καί σχόλια καθόλη τή διάρκεια τής δράσης τους. Οί άντιβενιζελικοί 
βουλευτές βρίσκονταν πάντα στό πλευρό τών έπιστράτων, τούς καλωσό
ριζαν δταν έφταναν στά Γιάννινα καί ύποστήριζαν τά αίτήματά τους. Ή  
έπιστολή τών βουλευτών Κ. Καζαντζή, Β. Πυρσινέλλα καί Β. Κούρεντα 
( Ηπειρος, τής 2ας ’Ιουλίου) είναι ένδεικτική τοΰ ένδιαφέροντός τους γιά 
τούς έπιστράτους, άπό τούς όποιους άνέμεναν κομματικά ώφέλη κατά τίς 
έκλογές. Στίς άρχές ’Ιουλίου δημοσιεύτηκε στήν Ήπειρο  πρόσκληση τής 
Προσωρινής έπιτροπής έπιστράτων, μέ τήν όποία καλούνταν οί άπο- 
λυόμενοι Ήπειρώτες σέ γενική συνέλευση, στίς 3 ’Ιουλίου, στό καφενείο 
τής δημαρχίας, στό μώλο, μέ σκοπό τή συγκρότηση Συνδέσμου. Ένισχυτική



τών σκοπών τους ήταν και ή δημοσιευόμενη (2 ’Ιουλίου) Ήμερησία 
διαταγή τής 28-6-1916 τοϋ υποστράτηγου Α. Παπούλα, μέ τήν όποία ζη
τούσε άπό τούς άποστρατευόμενους Ήπειρώτες πίστιν πρός τήν πατρίδα 
καί τόν ένδοξον Βασιλέα. Στή γενική συνέλευσή τους παρευρέθηκαν γύρω 
στούς 400, πού ένέκριναν διά βοής ψήφισμα άφοσίωσης πρός τόν Κων
σταντίνο καί έξέλεξαν έπιτροπή γιά τήν έπίδοσή του στό τηλεγραφείο. 
(Ή  ύποβολή τέτοιων ψηφισμάτων άποτελούσε τήν κύρια έκδήλωση δλων 
τών συνελεύσεων, τών συγκροτούμενων γιά τήν όργάνωση Συνδέσμων). 
Στήν έπιτροπή έκλέχτηκαν οί: I. Καψάλης, I. Παπαγεωργίου, Δ. Τσονίδης, 
Κ. X. ’Αλεξίου, Β. Ααμπρίδης, Α. Γκαραμάνης, Δ. Πανούσης καί Δημ. 
Καντάρας. Τήν τελευταία στιγμή, καθώς οί έπίστρατοι άποχωρούσαν, οί 
Δ. Πανούσης καί Δ. Καντάρας, βενιζελικοί, έθεσαν θέμα ύπογραφής τοΰ 
ψηφίσματος καί τροποποίησης τοΰ τηλεγραφήματος σέ όρισμένα σημεία. 
Τά άλλα μέλη τής έπιτροπής, ύστερα άπό έντονη διαλογική συζήτηση, δέ
χτηκαν νά ύπογραφεί τό ψήφισμα άπό τούς παρόντες, άλλ’ άρνήθηκαν 
τήν τροποποίησή του, μέ τό αίτιολογικό δτι δέν είχαν τήν έξουσιοδότηση 
τής γενικής συνέλευσης. Οί Πανούσης καί Καντάρας δέν συμπεριλήφθηκαν 
στήν έπιτροπή, άμφισβήτησαν τήν ύπαρξη Συνδέσμου έπιστράτων -διαπί
στωση πού δέν είχε σχέση μέ τήν πραγματικότητα- δέν υπέγραψαν, μαζί 
μέ 10 άλλους τό ψήφισμα καί βέβαια δέν έγιναν μέλη τοΰ Συνδέσμου. Ό  
Ταχυδρόμος, σχολιάζοντας τή γενική συνέλευση, τή χαρακτήριζε ώς άπο- 
τυχημένη, μεγέθυνε τίς διαφωνίες πού προέκυψαν καί έπέκρινε τή φράση 
τοΰ τηλεγραφήματος ...είς Αυτόν  (τό βασιλιά) καί μόνον θά υπακούσουν 
οί έπίστρατοι. Δηλαδή -έγραφε- άν ήταν υπουργός στρατιωτικών ό Βενι- 
ζέλος καί διέτασσε έπιστράτευση, δέν θά έπήγαιναν νά καταταγοϋν; Ζη- 
τοΰσε, λοιπόν, έξηγήσεις γιά τό νόημά της. ’Επίστρατος, άνώνυμος 
άπάντησε στόν Ταχυδρόμο δχι μ’ έπιχειρήματα, άλλά μέ ειρωνικά σχόλια: 
Ό σον άφορφ είς τήν άπορίαν τοϋ «Ταχυδρόμου» περί τοϋ τί έννοεΐ ή 
φράσις ...αύτό θά μάς έπιτρέψη νά μην τοϋ τό κάνωμεν λιανά, καθ’ δτι 
είναι μυστικόν, τό όποιον τό είξεύρουν μόνον οί έπίστρατοι καί τό όποιον 
δέν ήμποροϋν νά μάθουν οί άστράτευτοι, χωρίς νά γίνουν πρώτα στρα- 
τιώται καί πρό παντός νά δηλώσουν καί εις ποίαν πατρίδα είναι πολι- 
τογραφημένοι πρώτον ώς Έλληνες καί έπειτα ώς Έλληνες στρατεύσιμοι. 
Ό  έπιστολογράφος άναφερόταν στό διευθυντή τοΰ Ταχυδρόμου ’Αχ. Γε- 
ωργιάδη, άστράτευτο, πού είχε έρθει στά Γιάννινα άπό τήν Κωνσταντι
νούπολη. Μιά τέτοια άπάντηση δέν άποτελούσε έπιχείρημα, θύμιζε παλιές 
έποχές καί πιστοποιούσε τό έπίπεδο τής συζήτησης μέσω τών έφημερίδων. 
’Απ’ δσους ύπέγραψαν τό ψήφισμα ή Ήπειρος παρέθετε τίς ύπογραφές 
170.

Ό  πόλεμος έναντίον τών Συνδέσμων έπιστράτων άρχισε νά όξύνεται 
άπό τίς στήλες τοΰ Ταχυδρόμου. Σέ. σημείωμά του, έμπνευσμένο άπό βενι- 
ζελική έφημερίδα τών ’Αθηνών, δτι ό βαρώνος Σέγκ (κατά τού βενιζελικούς
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πίσω άπό κάθε δραστηριότητα τών άντιπάλων κρυβόταν πάντα ό βαρώνος 
Σέγκ) είχε έξαγοράσει τούς έπίστρατους άντΐ 300.000 δρχ., ό Χατζής βρήκε 
ευκαιρία νά χρησιμοποιήσει τήν καυστική ειρωνεία του. Πολύ φτηνά, βρέ 
παιδιά, άγόρασε ό Σέγκ 200.000 άποστρατευΟέντες. Τί τοϋ κόστισαν; 75 
λεπτά ό καθένας. Μέ 30 ή 35 λεπτά θά μποροϋσε νά έξαγοράσει δλο τό 
στρατό τοϋ Σαράϊγ. Σέ άλλο σχόλιο, δτι οί έπίστρατοι πυροβολούσαν 
καί κατέστρεφαν τίς τηλεγραφικές γραμμές, ή Ή πειρος άπαντούσε πώς 
οί άπολυόμενοι δέν είχαν δπλα γιά νά πυροβολούν κι άναρωτιόταν άν 
ή έφημερίδα είχε πέσει θύμα κακόβουλων ειδήσεων, πού άποσκοπούσαν 
στήν έγκατάσταση ’Ιταλών καραμπινιέρων γιά φύλαξη τών τηλεγραφικών 
γραμμών. Ή άνησυχία τοϋ Χατζή γιά τούς ’Ιταλούς καί τά σχέδιά τους 
ήταν παθολογική. Δυστυχώς οί φόβοι του βγήκαν άληθινοί.

Στό μεταξύ, μέσω τών στηλών τοΰ Ταχυδρόμου, μ’ επώνυμα κι άνώνυμα 
άρθρα, συνεχιζόταν τό καθημερινό σφυροκόπημα τών έργων τής άντιβε- 
νιζελικής κυβέρνησης καί, κατά περιστάσεις, τών όργάνων της στήν Ή πει
ρο. Μάς όόηγοϋν πρός τήν καταστροφήν! ύπογράμμιζε ό δικηγόρος Εύαγ. 
Χατζής (6-7-1916)· μέ άνοιχτή έπιστολή του ό Κ. Μελάς, άπό τήν ’Αθήνα, 
άνακοίνωνε στούς Ήπειρώτες πώς σύντομα θά βρισκόταν στά Γιάννινα 
μέ τό στρατηγό Π. Δαγκλή, γιά νά όργανώσουν τόν έκλογικό άγώνα, π ί
στευαν άκόμα δτι θά γίνουν έκλογές. Μάθαινε -έγραφε- δτι οί άντίπαλοί 
του, άντί έπιχειρημάτων διέθεταν χρήμα καί πώς κάποιος άρχικουραμπιές 
έργαζόταν στά Γιάννινα γιά νά ίδρύση «Σύλλογον άπολέμων» (έπι
στράτων). Πίστευε δτι τά παλληκάρια τοϋ Ε ' Σ. Στρατού δέν θά άκουαν 
τίς ψεύτικες εισηγήσεις του, δέν θάπρεπε νά λερωθούν μέ τέτοιο στίγμα 
πού θά έμεινε στήν ιστορία. Ά ς  είχαν ύπόψη τους πώς δ,τι προφήτευσε 
ό Βενιζέλος βγήκε άληθινό. Οί πληροφορίες τοΰ Κ. Μελά δέν άπέδιδαν 
τήν πραγματικότητα. 'Ο Σύνδεσμος Έπιστράτων Ηπείρου είχε συγκροτη
θεί, δέ βρισκόταν συνεπώς στό στάδιο τής προεργασίας, ούτε άριθμοΰσε 
μόνο 17 άτομα ώς μέλη, δπως σημείωνε ό Ταχυδρόμος (13-7-1916). Ή  
άπόσταση άπό τά Γιάννινα ώς τήν ’Αθήνα ήταν τότε μεγάλη, δέν ήταν 
λοιπόν παράξενο τό δτι παραποιούνταν οί ειδήσεις, δσο νά φτάσουν έκεΐ.

Ό  Σύνδεσμος Έπιστράτων Ίωαννίνων έγκατέστησε τά γραφεία του 
στήν όδό ’Αβέρωφ, στό Κουρμανιό, άπέναντι άπό τόν πλάτανο: έκεΐ δε
χόταν καθημερινά δσους ήθελαν νά έγγραφοΰν. Ή  πλειοψηφία τών άπο- 
λυόμενων έγγράφονταν στούς φιλοβασιλικούς Συνδέσμους, οί λιγότεροι 
στούς Συνδέσμους τών βενιζελικών σημαντικός άριθμός τους κατέκλυζε 
κάθε μέρα καί τά γραφεία τής νομαρχίας Ίωαννίνων, προσπαθώντας νά 
έξασφαλίσει ένα διαβατήριο μετανάστευσης. Οί περισσότεροι πήγαιναν 
γιά τήν ’Αμερική, ή Ήπειρος άδειαζε άπό κόσμο, κανένας δέν έδινε ση
μασία, δλοι ήταν άπορροφημένοι στίς κομματικές διαμάχες, είχαν μετα- 
βληθεΐ άπό ύπεύθυνους πολίτες σέ φανατισμένους άνθρώπους, μέ παρω
πίδες, πού δέν τούς έπέτρεπαν νά δούν τίποτα πέρα άπό έκεϊνο πού τούς
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έμφάνιζε τό κόμμα. Αύτή ή άνευθυνότητα έγινε ή βασική αιτία τών μύριων 
κακών πού έπακολούθησαν.

Q  Δημήτρης ήταν άπό τούς πρώτους πού παραβρέθηκαν στή γενική συ
νέλευση τών έπιστράτων. Μαχητικός, άποφασισμένος, πρωτοστατούσε 

στίς ζητωκραυγές, τά χειροκροτήματα καί τά εύγε πού άκούγονταν στήν 
αίθουσα, δταν διαβαζόταν τό ψήφισμα. Τό συναίσθημα είχε κατακλύσει 
τίς καρδιές δλων, τούς συγκινούσε καί ταυτόχρονα τούς ενθουσίαζε, κά
ποιοι δέ μπορούσαν νά συγκρατήσουν καί τά δάκρυά τους, νέοι άνδρες, 
άκούγοντας παραγράφους τοΰ ψηφίσματος, δπως αύτή: Θάρρει καί έγκαρ- 
τέρει τρισένδοξε Στρατηλάτα, έν τή πεποιθήσει δτι ή λαχτάρα μας καί αί 
εύχαί μαζί μέ τά θαλερά δάκρυα τών έπανιδόντων ημάς οικείων, θέλουσι 
μεταβάλει τόν Σταυρόν τοϋ μαρτυρίου Σου είς άνάστασιν τοϋ Γένους καί 
θέλουσι φάνει δ ι’άοιδίου ευγνωμοσύνης τόν φωτοστέφανον της μελλούσης 
δόξης, Σοϋ τοϋ Έλευθερωτοϋ τής Ηπειρωτικής γης. Ή  άτμόσφαιρα στή 
συνέλευση μετέφερε τό Δημήτρη σ’ άλλους καιρούς, ένοιωθε σάν τότε πού 
ό Χριστός άνέβαινε στό σταυρό γιά νά σώσει τόν κόσμο, στόν Ιδιο σταυρό 
καρφωνόταν κι ό μάρτυρας βασιλιάς άπό τούς άντιπάλους του, κάποτε 
θά περνούσαν οί μέρες τοΰ μαρτυρίου καί θά έρχόταν ή ’Ανάσταση! Είχε 
χάσει τήν αίσθηση τοΰ γύρω κόσμου καί σ’ αύτήν τήν κατάσταση έφτασε 
στό σπίτι του. Οί άλλοι άποροΰσαν γιά τήν άφηρημάδα καί τήν παράξενη 
συμπεριφορά του, δέν ήξεραν πού νά τ’ άποδώσουν. Ό  Πέτρος δμως 
-τοΰ είχε πει ό Δημήτρης τό πρωΐ ποΰ θά πήγαινε- κατάλαβε, γιαυτό προ
σπάθησε νά τόν προσγειώσει, γρήγορα μάλιστα, δπου νάναι θάφτανε κι 
ό Βασίλης, πήρε άδεια, τίς έπόμενες μέρες θ’ άπολυόταν. Ό  Πέτρος φο
βόταν τή σύγκρουση άνάμεσα στά δυό άδέρφια, τό κλίμα πού έπικρατοΰσε 
στήν πόλη υποβοηθούσε τίς άντιθέσεις καί τίς φιλονικίες, ή ζωή κυλούσε 
δχι μέσα άπό λογικές διεργασίες, άλλά άπό διαύλους συνθημάτων, βα
σιλικών ή άντιβασιλικών, σ’ αύτό τό σχήμα είχε φτάσει ή άντίθεση τών 
δυό παρατάξεων. Δέν πρόφτασε ν’ άρχίσει τήν κουβέντα ό Πέτρος, μπήκε 
όρμητικός στό σπίτι ό Βασίλης, δέν είναι κατάσταση αύτή, τί πάνε νά 
δημιουργήσουν οί έπίστρατοι; φώναξε έρεθισμένος, είναι άδιανόητο νά 
θέλουν νά γίνουν ρυθμιστές τής πολιτικής μας ζωής, θ’ άντιδράσουμε. Τό 
χρώμα άπό τό πρόσωπο τοΰ Δημήτρη είχε εξαφανιστεί, χλώμιασε, σημάδι 
τής τρικυμίας πού άρχισε νά τόν άναταράζει, είχε ξαναγυρίσει στήν πραγ
ματικότητα, ή άντίδραση τοΰ άδελφοΰ του έμοιαζε μέ σφαίρα πού τόν 
χτύπησε, τό αίμα πηδούσε άπό τήν άνοιχτή πληγή, άσυναίσθητα έφερε τό 
χέρι στό στήθος, γιά ποιόν τά λές αύτά Βασίλη, ρώτησε σιγά, ή φωνή του 
δμως είχε τήν κρύα άπόχρωση λεπίδας κοφτερού μαχαιριού. Γιά τούς 
έπίστρατους πού πάνε νά δημιουργήσουν «κράτος έν κράτει», τούς 
βασιλικούς λέω, άπάντησε ό Βασίλης, κι έδειχνε πώς ήθελε νά σταματήσει 
τήν κουβέντα. —Είμαι κι έγώ έπίστρατος, άπό σήμερα άνήκω στήν όργά-
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νωσή τους κι είμαι περήφανος, νά τό ξέρετε δλοι σας, φώναξε ό Δημήτρης, 
άλλά γιά ποιο κράτος μιλάς Βασίλη; Αύτό πού διαλύσατε μέ τήν βοήθεια 
τών ξένων κι άγωνίζεστε νά φτιάσετε τό δικό σας, γιά νά διώξετε τό βα
σιλιά, νά μείνετε μόνοι σας, υβρίζοντας καί συκοφαντώντας καθένα πού 
λέει τήν άλήθεια, δπως κάνετε μέ τόν κύρ Γιώργη; "Ο,τι κακό γίνεται, σ ’ 
αύτόν τό φορτώνετε, σ’ αύτόν καί τήν παράταξή του■ τώρα άρχίσατε άγώ- 
να έναντίον τών έπιστράτων, τί σάς φταίνε οί άνθρωποι, τί σάς φταίμε 
δλοι μας, ό Βενιζέλος δταν έκανε τήν έπιστράτευση τούς άποκαλοΰσε «ό 
έν δπλοις λαός», τώρα πού οί έπίστρατοι δέ θέλουν νά τόν ακολουθήσουν 
στά σχέδιά του τούς όνομάζει «όχλο» και «συρφετό», γιατί μάς υβρίζει; 
’Επειδή θέλουμε νά στηρίξουμε τό βασιλιά καί τό κράτος πού τό διαλύ
σατε; Είσαι μορφωμένος Βασίλη, δέν έπρεπε νά παρασύρεσαι άπό τήν 
προπαγάνδα τών βενιζελικών, καί νά βρίζεις τόν άδερφό σου... Ό  Δημή
τρης σταμάτησε. Ή  φωνή του είχε έκφράσει δλες τίς άποχρώσεις τής συ
ναισθηματικής δόνησης, άπό έντονη όργή, άγανάκτηση, διαμαρτυρία, 
κραυγή, κατέληξε σ’ ένα ήρεμο παράπονο γιά τή στάση τοΰ άδερφοΰ του, 
γκρέμιζε τά είδωλά του, τόν άφηνε γυμνό άπέναντι σέ μιά ιδεολογία πού 
πίστευε βαθειά πώς όδηγοΰσε τήν Ελλάδα στήν καταστροφή. Πίστευε πώς 
τό μεγάλο κακό είχε γίνει ήδη μέ τό Διχασμό' ό Βενιζέλος, αυτός χώρισε 
τούς Έλληνες, άκόμα καί τ’ άδέρφια, νά ό Βασίλης, τοΰ άντιμιλοΰσε σά 
νά ήταν έχθρός του, ό Βασίλης πού γιαυτόν ό Δημήτρης θά ριχνόταν 
άκόμα καί στή φωτιά... Ό  Βασίλης, διαισθάνθηκε τίς σκέψεις του κι έκεΐ 
πού ήταν έτοιμος νά δώσει σκληρή άπάντηση, έτρεξε κι άγκάλιασε τόν 
άδερφό του: Νά ξέρεις Δημήτρη πώς δ,τι καί νά γίνει θά σού συμπαρα
σταθώ, θέλω νά τό πιστέψεις, δέν πρέπει νά μάς χωρίσουν. ’Εχω άντίθετες 
άπόψεις μέ τίς δικές σου, άλλ’ αύτό δέν είναι λόγος νά ξεχάσουμε πώς 
είμαστε άδέρφια· μόνο, σέ παρακαλώ Δημήτρη, μήν ανακατεύεσαι μέ τίς 
όργανώσεις τών έπιστράτων, δέν έχουν καλούς σκοπούς, καί μένα μού 
πρότειναν νά έγγραφώ σ ’ ένα βενιζελικό Σύνδεσμο, πού οργανώνουν, δέ 
θά πάω, θέλω νά είμαι έλεύθερος, νά μήν άποφασίζουν άλλοι γιά μένα, 
γιατί αύτό θά γίνει Δημήτρη μέ τούς «Συνδέσμους» σας: οί άρχηγοί σας 
θ’ άποφασίζουν καί σείς θά τούς ακολουθείτε τυφλά, μήν υποδουλώνεις 
τή σκέψη σου σέ ιδεολογικές πειθαρχίες, έχε τή γνώμη σου, αγάπα τό βα
σιλιά, κανένας δέ θέλει νά τόν διώξει, στό δρόμο τοϋ καθήκοντος άγωνι- 
ζόμαστε νά τόν πείσουμε νά ξαναγυρίσει, τόν θρόνο τόν στηρίζει ό Βε
νιζέλος, μήν άκοϋς τί λένε οί άντίπαλοί του, κοίταξε τήν άλήθεια κατά
ματα, τότε θά καταλάβεις ποιό είναι τό συμφέρον τής Ελλάδας... Ό σα 
άκουγε ό Δημήτρης, άπό τή μιά κλόνιζαν τίς πολιτικές πεποιθήσεις του, 
άλλ’ άπό τήν άλλη άπάλυναν τά συναισθήματα έχθρότητας πού ένοιωθε 
γιά τόν άδερφό του· βέβαια δέν είχε τίποτε μαζί του, μόνο τήν ιδεολογία 
του άποστρεφόταν, ένοιωθε τώρα μετέωρος άπό τήν άντίθεση τών συναι
σθημάτων πού τόν κατέκλυζαν, ή διάθεσή του πάντως έπαψε νά είναι
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έντονα έχθρική απέναντι στούς άλλους, τό έδειξε κι ό τόνος τής φωνής 
του: —Ξέρεις πώς δέ μπορώ νά σέ πιστέψω, Βασίλη, μόνο σ' ένα Θά συμ
φωνήσω: ποτέ οί ιδεολογικές μας διαφορές δέ θά γίνουν αιτία νά γίνουμε 
έχθροί, ή οίκογένειά μας πρέπει νά μείνει ενωμένη γιά νά ξεπεράσει τίς 
δυσκολότερες μέρες πού θάρθουν. Σίγουρα θάρθουν Βασίλη, ό Βενιζέλος 
θά μάς τίς φέρει... Ό  Πέτρος, πού παρακολουθούσε μέ άγωνία τή συζήτηση, 
καθώς καί οί γυναίκες, είχαν μαζευτεί κοντά του μέ κλειστό τό στόμα, 
άφησαν στεναγμό άνακούφισης. Ή  σύγκρουση άνάμεσα στά δυό παιδιά 
είχε άποτραπεϊ. Κάποια στιγμή τό πρόσωπο τού Πέτρου σοβάρεψε πάλι: 
Είχε περάσει ό κίνδυνος όριστικά, ή θά ύποτροπίαζε έπικίνδυνα; Προ
σευχήθηκε σιωπηρά νά κρατηθούν τά παιδιά του μακρυά άπό 
άδελφοκτόνες διαμάχες. Αμφέβαλλε γιαυτό, ήταν καί οί δυό τους άψείς, 
εύκολα ήρεμούσαν, άλλά καί εύκολα έπαιρναν φωτιά, τότε μπορούσαν νά 
χάσουν τόν έλεγχο τοΰ εαυτού τους, νά κάνουν πράξεις πού δέν είχαν 
καμιά σχέση μέ τή λογική...

Γινόταν κάθε μέρα περισσότερο φανερό πώς οί ’Ιταλοί άποτελοΰσαν 
άπειλή γιά δλη τήν Ήπειρο. ’Εγκατεστημένοι στά βόρεια, μέ τή συγκατά
θεση τών Άγγλογάλλων, γιά νά συγκρατήσουν, δήθεν, τήν κάθοδο τών 
Αύστριακών, χρησιμοποιούσαν κάθε μέσο, προπαντός τό ψεΰδος τό ίδιο 
έκαναν πάντοτε, είτε δημοκρατία είχαν, είτε φασισμό, τό Ιδιο κάνουν καί 
σήμερα (οί γραμμές αύτές γράφονται στίς 8 Φεβρουάριου 1992, τήν επο
μένη πού δλοι οί Έλληνες άκουσαν κατάπληκτοι τά δημοσιευόμενα στήν 
έφημερίδα τοΰ Χριστιανοδημοκρατικοΰ κόμματος, άπό τόν πρόεδρο τής 
έπί τών Εξωτερικών έπιτροπής τής ιταλικής βουλής Φλαμίνιο Πίκολι, μέ 
τά όποια ύποστηριζόταν δτι ή ελληνική Μακεδονία πρέπει ν’ αύτονομη- 
θεΐ, γιατί κατοικεΐται άπό Σλαβομακεδόνες!), οί ’Ιταλοί λοιπόν, άφοΰ γέ
μισαν τά Γιάννινα μ’ έμπορικούς άκολούθους, έγκαθιστοΰσαν τώρα άξιω- 
ματικούς κατασκόπους καί σέ πόλεις τής Β. Ηπείρου, τόν Μπόζιο, στούς 
'Αγίους Σαράντα, τόν ’Αναστάσιο, στό Τεπελένι, τόν Γκαλλιάνι στό ’Αργυ
ρόκαστρο- ένεργοΰσαν ώς έκπρόσωποι τών Συμμάχων έπί τοΰ έπισιτισμοΰ, 
μέ τήν άνοχή καί συγκατάθεσή τους, στήν ούσία ήταν πράκτορες έτοιμοι 
νά δράσουν, δταν θάφτανε ή κατάλληλη στιγμή. Συχνά χρησιμοποιούσαν 
καί τήν άφέλεια τών δικών μας δημοσιογράφων καί διοχέτευαν ψεύτικες 
ειδήσεις γιά νά δημιουργήσουν άτμόσφαιρα πού τούς άπέφερε κέρδη. Διέ
δωσαν, λοιπόν, καί δημοσιεύτηκε στήν Πατρίδα τοΰ Σ. Σίμου, δτι οί 
παλαιοκομματικοί στό ’Αργυρόκαστρο κινούνταν γιά νά ύπογραφεΐ άπό 
τούς κατοίκους άναφορά άπευθυνόμενη στούς Αύστριακούς νά καταλά
βουν τή Β. Ή πειρο καί νά διώξουν τούς ’Ιταλούς. Ή  Ήπειρος, καθώς 
καί οί βορειοηπειρωτικές έφημερίδες, χαρακτήρισαν τήν είδηση σατανικό- 
τατον 'ψευδολόγημα καί μηχανορραφία, δόθηκε άπάντηση κι άπό τούς 
ίδιους τούς κατοίκους τοΰ ’Αργυροκάστρου. Ή  πληροφορία προερχόταν 
άπό ιταλική πηγή κι άπέβλεπε στό νά έντυπωσιάσει τούς κατοίκους γιά
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τόν κίνδυνο πού διέτρεχαν άπό τούς Αυστριακούς, τόν όποιο ή Ιταλία 
θά έξουδετέρωνε, μέ τή συναίνεση πάντοτε τής Entente. Άλλη άπόδειξη 
τών κατακτητικών βλέψεων τής Ιταλίας σέ βάρος τής Ηπείρου, ήταν τό 
δτι οί ιταλικοί έμπορικοί οίκοι εξακολουθούσαν νά στέλλουν τά γράμματά 
τους πρός τούς Γιαννιώτες εμπόρους μέ τήν επισήμανση: Jannina-Albanie. 
(Τέτοια γράμματα στέλλουν καί σήμερα στά Γιάννινα «οί δημοκράτες» 
τής Αλβανίας). Τά Γιάννινα γιαυτούς άνήκαν στήν Αλβανία κι όχι στήν 
έλεύθερη ελληνική Ήπειρο. Οί περισσότεροι έμποροι, δπως είχε συστήσει 
ή Ή πειρος άπό καιρό, τά έπέστρεφαν στόν άποστολέα τους. Υπήρχαν 
δμως καί κάποιοι, σίγουρα μ’ έλαστική συνείδηση, πού διαμαρτύρονταν 
δταν οί ταχυδρομικοί ύπάλληλοι δέν τούς παρέδιδαν τά γράμματα καί 
τούς συνιστούσαν νά τά έπιστρέψουν. Έ νας μάλιστα κατέφυγε στό 
διευθυντή τού ταχυδρομείου γιά νά πάρει τό γράμμα πού δέν τού έπέδιδε 
ό ύπάλληλος, τοΰ έκανε μήνυση καί -τό χειρότερο- πήγε καί διαμαρτυρή- 
θηκε καί στόν ίταλό πρόξενο τών Γιαννίνων.

Ά π ό  τά τέλη ’Ιουνίου άρχισε ό έλεγχος τής πώλησης τοϋ καλαμποκιού. Οί χωρικοί, 
σύμφωνα μέ τήν άνακοίνωση, πήγαιναν κατ’ εύθεϊαν στόν Ά γγλο  πρόξενο, παρου
σίαζαν πιστοποιητικά δτι πεινούσαν καί μέ ειδική άδεια έπαιρναν άπό τά μαγαζιά 
δυό έμπορων, πρώτα τοϋ Βέλλη κι άργότερα τοΰ Βέργου, καλαμπόκι γιά 5 μέρες 
πρός 71 λεπτά τήν όκά. Γιά τόν έλεγχο τής διανομής τοϋ καλαμποκιού δημοσίευσαν, 
στό γιαννιώτικο βενιζελικό τύπο, άνακοίνωση τά προξενεία τής Entente· πίσω άπό 
τήν άνακοίνωση, υπογράμμιζε ή Ήπειρος, κρυβόταν ή πανουργία τής Ιταλικής δι
πλωματίας, μέ τό καλαμπόκι άγωνιζόταν νά δημιουργήσει σφαίρα έπιρροής σ’ δλη 
τήν Ή πειρο καί νά επεκτείνει τήν προπαγάνδα της. Γιά νά μή φαίνεται ή ίδια (θά 
έκδηλωνόταν έντονη άντίδραση άπό τούς κατοίκους), έβαζε κι έκαναν τίς άνακοινώ- 
σεις ot πρόξενοι τής Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσίας, κράτη πού δέν είχαν βλέψεις 
στήν Ήπειρο.

Ή  διανομή καλαμποκιού είχε καί πολιτικές επιπτώσεις. Γύρω άπό τή διάθεσή 
του διεξαγόταν άγρια διαπάλη άνάμεσα στίς δυό παρατάξεις, μέ καθημερινή άρθρο- 
γραφία καί σχολιασμό. Οί άντιβενιζελικοί κατηγορούσαν τούς άντίπαλους δτι έκμε- 
ταλλεύονταν τήν πείνα τοΰ κόσμου, ό Βενιζέλος ήταν υπεύθυνος γιαυτά, γιά νά ώφε- 
ληθοΰν πολιτικά. Ή  Σημαία, μάλιστα, άνοιχτά κατήγγειλε δτι τό καλαμπόκι μοιρα
ζόταν μόνο στούς βενιζελικούς καί πώς οι άντιβενιζελικοί πεινοϋσαν. Ό  Ταχυδρόμος 
άπάντησε δτι αυτά δέν ήταν αλήθεια, ή διανομή γινόταν μέ βάση τούς καταρτιζόμε
νους άπό τούς προέδρους κοινοτήτων καταλόγους, κι άκόμα πώς, άν ό Βενιζέλος 
δέ φρόντιζε νά στείλουν οί Σύμμαχοι τρόφιμα, ό κόσμος θά πέθαινε άπό τήν πείνα. 
Κάποια λέσχη, κατά τούς άντιβενιζελικούς, πού μοίραζε καλαμπόκι, είχε μεταβληθεϊ 
σέ προεκλογικό κέντρο τών βενιζελικών σ’ αύτούς πού τό έδιναν έλεγαν: Έχετε τό 
νοϋ σας μήν δέν ψηφίσετε Βενιζέλο, άλλοιώς Θά πεθάνετε άπό τήν πείνα. Καί οί δυό 
παρατάξεις έφτασαν στό θλιβερό κατάντημα νά έχουν γιά κυριότερο έπιχείρημά τους 
τή φτώχεια τοϋ κόσμου, τήν άγωνία του νά έπιζήσει.- Στήν 1η ’Ιουλίου (13 μέ τό 
νέο) οί Γάλλοι γιόρτασαν τήν έθνική τους γιορτή. Πρόξενος τής Γαλλίας στά Γιάννινα 
έξακολουθοΰσε νάναι ό Ντυσσάπ, λυπόταν πολύ γιά τό κατάντημα τής 'Ελλάδας· ό 
Χατζής διατηρούσε σχέσεις μαζί του, δέν είχαν δμως τή θέρμη τής εποχής τής τουρ
κοκρατίας καί τών πρώτων χρόνων τής μεταπελευθερωτικής περιόδου· τά διαφο
ρετικά στρατόπεδα στά όποια άνήκαν, άποτέλεσαν μεγάλη δοκιμασία γιά τή φιλία
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τους, ό φανατισμός θά προξενούσε φθορά καί σέ τέτοιους στενούς δεσμούς· σίγουρα 
μέ πόνο τό έκανε ό Χατζής δταν δημοσίευε κάτι έναντίον τοΰ Ντυσσάπ.

"Οταν έγραφε γιά τήν έθνική γιορτή τους, ό Χατζής έκθείαζε τή γαλλική έπανά- 
σταση, θέλοντας έμμεσα νά υποδηλώσει πώς, καί στήν έποχή πού περνοΰσαν, πρέπει 
νά είχαν έφαρμογή τά Ιδανικά της. Ή  έθνική γιορτή τών Γάλλων, σημείωνε, είναι 
άναμνποτική ύψπλοϋ άγώνος πρός έπικράτησιν τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων καί 
έλευθεριών, έναντίον πάσης καταπατήσεως αυτών. Έμμεσος υπαινιγμός γιά τή στάση 
τής Γαλλίας, πού πρωτοστατούσε στήν καταπάτηση τών κυριαρχικών δικαιωμάτων 
τής Ελλάδας. Κόσμος πολύς είχε συγκεντρωθεί στό γαλλικό προξενείο τή μέρα τής 
γιορτής, κατέστη κυριολεκτικώς προσκύνημα δλου τοϋ λαοϋ τής πόλεως, έγραφε ό 
Ταχυδρόμος. Ή ταν έκεΐ κι δλες ot άρχές καί βέβαια οί πρόξενοι τής ’Αγγλίας καί 
τής ’Ιταλίας. Κατά τή δεξίωση ό έκ Νεγάδων Φ ίλιππος Παπαρούσης, είς ρέουσαν 
καί ώραίαν γαλλικήν προσεφώνηαε τά έξης περίπου εις τόν κ. Πρόξενον: «'Επεθύμονν 
νά ενρίσκωμαι είς Παρισίους, έπί τόν Π ύργον Ά  ΐφελ, Γνα έκεΐθεν άποτείνω θερμόν 
χαιρετισμόν πρός τόν άγωνιζόμενον υπέρ τής έλευθερίας τών λαώ ν γαλλικόν στρα
τόν...». Ό  Ντυσσάπ, δακρυσμένος άπό συγκίνηση, άπάντησε μέ λίγα λόγια, έξαίροντας 
τά προτερήματα τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Σέ λίγες μέρες ό γάλλος πρόξενος υποχρεώθηκε 
σ’ έπίσημη διάψευση τών καταγγελιών τών άντιβενιζελικών έφημερίδων τών Γιαννί
νων, σύμφωνα μέ τίς όποιες ot "Ελληνες άξιωματικοί, πού είχε συλλάβει ό Σαράϊγ 
στή Θεσσαλονίκη, είχαν ύποστεΐ μεγάλες ταλαιπωρίες.

γ ;  τίς άρχές ’Ιουλίου τοΰ 1916, μεγάλη πυρκαϊά άποτέφρωσε τό μεγα
λύτερο μέρος άπό τό δάσος τοΰ Τατοΐου. Στά έκεΐ θερινά άνάκτορα 

παραθέριζε ή βασιλική οικογένεια, πού κινδύνεψε άπό τήν πυρκαγιά, 
ιδιαίτερα ό Κωνσταντίνος, διασώθηκε ύστερα άπό μεγάλες προσπάθειες. 
Τά αίτια τής πυρκαϊάς δέν έγιναν γνωστά. Τίποτε δέν άποκλείει νά όφει- 
λόταν σ’ ένέργειες Άγγλογάλλων πρακτόρων. Φυσικά οί άντιβενιζελικοί 
άπέδωσαν τήν πυρκαϊά στούς άντιπάλους τους καί ή προπαγάνδα τοΰ 
βαρώνου Σέγκ όργίασε. Κακόβουλα είναι δλα τά διαδιδόμενα ύπό τών 
άντιβενιζελικών, άπαντοΰσε ό Ταχυδρόμος. Στήν πρωτεύουσα καί σ’ δλες 
τίς πόλεις τής Ελλάδας έγιναν δοξολογίες εύχαριστήριες γιά τή διάσωση 
τοΰ βασιλιά. Στά Γιάννινα τήν πρωτοβουλία τής όργάνωσης τής δοξολο
γίας στή Μητρόπολη (10 ’Ιουλίου), άνέλαβε ό δήμαρχος Ίωαννίνων Γε
ώργιος Ίωαννίδης. Παραβρέθηκαν δλες οί άρχές καί πολύς κόσμος. Με
γαλειώδης επιβλητική καί πάνδημος υπήρξε ή δοξολογία έπί τή διασώσει 
τού Βασιλέως, έγραφε ή Ήπειρος. Μίλησε ό νομάρχης Άθαν. Σουλιώτης - 
Νικολαΐδης, καθώς κι ό Δωδώνης Πανάρετος, μ’ δσα είπε ύπενθύμισε στό 
έκκλησίασμα δτι τό υπέρ βασιλέων δέεσθαι είναι θρησκευτική έπιταγή. 
Στή δοξολογία χοροστάτησε ό μητροπολίτης Παραμυθιάς. Μετά τό τέλος 
της έγινε καί τό 40ήμερο μνημόσυνο τοΰ Γερβάσιου. Ό  Πανάρετος, πού 
άσκοΰσε καθήκοντα τοποτηρητή, στηριζόταν κατά βάση στούς βενιζελικούς 
γιά ν’ άνεβεΐ στό μητροπολιτικό θρόνο τών Ίωαννίνων, προσπαθούσε δμως 
ν’ άποκτήσει έρείσματα καί στό χώρο τών βασιλικών. Ό  Χατζής, πού 
ήθελε τόν Σπυρίδωνα Βλάχο ώς μητροπολίτη, δέν τόν άφηνε ήσυχο. Τόν 
άποκαλοΰσε έπιβάτη ή έπιβήτορα τοΰ μητροπολιτικοΰ θρόνου, πού δέν
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Εδειχνε καμιά δρεξη νά κατεβεΐ. Τά γκέμια καί τό χαλινάρι γ ι’ αύτή τήν 
έπίβαση κρατούσαν φιλότιμα -πρόσθετε- μερικοί κομματάρχες (εννοώντας 
τούς βενιζελικούς), ό ιππέας τούς χρειαζόταν γιά τή διάδοση τών άρχών 
τοϋ κόμματος στήν έπαρχία, μέσω τών ιερέων καί διακόνων. Καί ό θεο
φιλέστατος Δωδώνης, πανέξυπνα ένεργώντας, επιβαίνει τοϋ μητροπολι- 
τικοϋ θρόνου, καβάλλα στά καπούλια αύτών τών κομματαρχών. Ή  Ιερά  
σύνοδος -κατέληγε- πρέπει νά λάβει σύντομα άποφάσεις. Ή  απάντηση τού 
Πανάρετου στά σχόλια τής ’Ηπείρου, άλλά καί τής Σημαίας, πού κι αύτή 
τόν κατηγορούσε δτι είχε μεταβάλλει τή Μητρόπολη σέ κομματικό κέν
τρο τών Φιλελευθέρων, δόθηκε άπό τόν Ταχυδρόμο. Μένει στή θέση του 
-έγραφε- γιατί έκεΐ τόν έταξε ή προϊσταμένη του αρχή. Ποιά άρχή; ρωτούσε 
ό Χατζής, έμεϊς δέν ξέρουμε καμιά τέτοια άρχή πού νά τόν έταξε ή νά 
τόν διόρισε τοποτηρητή. Ή  προϊσταμένη άρχή τόν άνέχεται, μέχρις δτου 
εύοδωθοϋν τοϋ γνωστοϋ κόμματος αί σχετικαί ένέργειαι καί τά διαβήμα
τα!! Άπάντησε κι ό Ιδιος ό Πανάρετος: Είναι άσέβεια, σημείωνε, νά γρά
φονται έπικριτικά σχόλια γιά τή Μητρόπολη. Γιατί είναι άσέβεια; ρωτούσε 
ό Χατζής. Πώς δηλαδή; Είναι ασέβεια νά όμιλή κανείς τί γίνεται εις μίαν

τά δημοσίςι; Στηριζόταν σ’ έπιχειρήματα ό έλεγχος τού Χατζή, μόνο πού 
ξεχνούσε νά κάνει αύτοέλεγχο, σχετικά μέ τά κίνητρα τών προθέσεών του. 
Πρέπει νά γνώριζε πώς κι άπό τήν πλευρά τών άντιβενιζελικών -καί τών 
Αύστριακών- γίνονταν ένέργειες γιά τήν τοποθέτηση τοΰ Σπυρίδωνα στό 
θρόνο τών Ίωαννίνων. Τίς τελευταίες μέρες τοΰ πρώτου δεκαήμερου τοΰ 
Ιουλίου ό Σπυρίδων κατέβηκε στά Γιάννινα. Ήθελε νά μελετήσει άπό 
κοντά τήν κατάσταση, νά συναντήσει πρόσωπα, νά προωθήσει τά σχέδιά 
του... Στίς επιθέσεις τών άντιβενιζελικών έφημερίδων άπάντησε καί πάλι 
ό Πανάρετος· μ’ έπιστολή του στόν Ταχυδρόμο έξέφραζε τή λύπη του γιά 
τά έπικριτικά σχόλια καί θεωρούσε τό περιεχόμενό τους ώς άνευλαβή 
έκμετάλλευση τών έκκλησιαστικών πραγμάτων. Παρακαλοΰσε, τέλος, τόν 
Ταχυδρόμο νά μήν άπαντάει στίς έναντίον του επικρίσεις.

Ό  πολιτικός άγώνας στά Γιάννινα γινόταν τήν έποχή αύτή άνάμεσα 
στην Ήπειρο  καί τή Σημαία, άπό τό ένα μέρος, καί τόν Ταχυδρόμο, τόν 
Φραγκολεβαντίνο, δπως τόν άποκαλοΰσε ό Χατζής, άπό τό άλλο. Τό δι
ευθυντή του Άλ. Γεωργιάδη, τόν κατηγοροΰσε, δπως άναφέραμε, γιά ά- 
στράτευτο, δέν είχε λοιπόν κανένα δικαίωμα ν’ άσχολεϊται μέ τούς 
Επίστρατους, άφοΰ δέν ύπηρέτησε τήν πατρίδα· άργότερα, δταν άνακάλυψε 
πως είχε πάρει άπό καιρό τήν έλληνική ιθαγένεια, μέ τήν έγγραφή του

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΚ&ΙΔΟΜΕΝΗ ΤΡΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Μητρόπολιν; Κι άν λ.χ. 
κλέφτες μποϋν σέ μία έκ- 
κλησία ή εις τήν Μητρόπο- 
λιν, ή εις ένα μητροπολι- 
τικόν θρόνον, είναι άσέ- 
βεια νά όμιλήση τις δ ι’ αύ-
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στά μητρώα άρρένων Αίγιου, τόν χαρακτήριζε ώς λιποτάκτη. Ό  ’Αλ. Γε- 
ωργιάδης ήταν τό άγαπημένο παιδί τών προξένων τής Entente στά Γιάν
νινα, άπό τά όποια εξασφάλιζε πολλές διευκολύνσεις καί οικονομικές 
ένισχύσεις· αύτό έκανε τό Χατζή πιό έπιθετικό έναντίον του. ’Αργότερα, 
έπιθέσεις όξύτατες θά δεχτεί καί ή άλλη έφημερίδα τών βενιζελικών τό

Ελεύθερον Βήμα, πού διηύθυ- 
νε ό Ν. Ζωνίδης άπό τήν Κα
τσικά. Ό  Ζωνίδης έκανε τήν 
είσοδο στή δημοσιογραφία μέ 
άνοιχτή επιστολή πού ό Ταχυ
δρόμος δημοσίευσε (15-7- 
1916) σέ θέση κύριου άρθρου. 
Ή  έπιστολή τοϋ Ζωνίδη -ήταν 
τότε τελειόφοιτος τής Νομι
κής- κατέληγε: Ά σπρο στό Βε- 
νιζέλο! Διότι μόνον αυτός πο- 
νεΐ διά τήν Ελλάδα καί έν- 
διαφέρεται, ώς γνήσιος Έ λ- 
λην, διά τόν ένδοξον θρόνον 
τοϋ Βασιλέως Κωνσταντίνου. 
Είναι λοιπόν νά μή φωνάζω 
ζήτω ό Σωτήρ; Ζήτω καί πά
λιν  ζήτω! Ό  Ν. Ζωνίδης, ό 
ενθουσιώδης νέος, πού ξεσπά
θωσε γιά τό Βενιζέλο, δέν ή

ταν τυχαίος άνθρωπος. Ό  Γ. Χατζής, δταν σέ λίγο καιρό ό πρώτος άνέλαβε 
τή διεύθυνση τής έφημερίδας Ελεύθερον Βήμα (6 Βήμας τόν άποκαλοϋσε 
ειρωνικά, θέλοντας νά τόν μειώσει), τοϋ φέρθηκε σκληρά· διέγνωσε πώς 
ή πέννα τοϋ νέου δημοσιογράφου μποροϋσε ν’ άντιπαλαίσει τή δική του, 
δέν τόν συγχωρούσε, έπειδή ύποτιμοϋσε τούς άγώνες τής Ηπείρου καί 
έφερνε συχνά στό προσκήνιο τό θέμα τής δωροδοκίας μέ τά μάρκα τοϋ 
βαρώνου Σέγκ. 'ΟΝ. Ζωνίδης, βρήκε τραγικό θάνατο στή Μ. ’Ασία - 
ύπηρετοϋσε, ώς έφεδρος ύπολοχαγός, στό στρατοδικείο τοϋ Β ' Σ. Στρα
τού (άντιεισηγητής)- κατά τήν έκκένωση τοϋ ’Αφιόν Καρά Χισάρ, τό 1922. 
Τό αυτοκίνητο στό όποιο έπέβαινε, μαζί μέ άλλους στρατοδίκες καί τίς 
γυναίκες τους, έπεσε σ’ ένέδρα Τσετών, τούς κατακρεούργησαν. Ή ταν 
τότε 30 χρονών, διδάκτορας τής Νομικής, καί τιμημένος μέ άνώτατες δια
κρίσεις γιά τό θάρρος καί τήν άνδρεία του σέ πολλές μάχες έναντίον τών 
Τούρκων. Θεωρούνταν ώς σημαντικός παράγοντας τοϋ κόμματος τών Φι
λελευθέρων στά Γιάννινα καί ικανός δημοσιογράφος (έκτενής νεκρολογία 
του δημοσιεύεται στόν Κήρυκα Ίωαννίνων τής 7ης Σεπτεμβρίου 1922, μό
λις μαθεύτηκε ό θάνατός του. Τόν Κήρυκα έξέδιδαν τότε ό Ν. Λάππας,

Νικόλαος Ζωνίδης, δημοσιογράφος, διδάκτωρ 
τής Νομικής, έφεδρος ύπολοχαγός.
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τής Σ ψ αίας  τοϋ 1914-1917, πού είχε έπανακάμψει άπό καιρό στή βενιζε- 
λική παράταξη, κι ό Δημοσθένης Πανίδης, γαμπρός τοϋ Γ. Χατζή άπό 
τήν κόρη του Φωτεινή).

Εκείνο πού προξενεί θλίψη, δπως άποδεικνύεται άπό τά άρθρα καί 
σχόλια τών γιαννιώτικων έφημερίδων είναι δτι ό πολιτικός διάλογος 
έκφυλιζόταν έντελώς μέρα μέ τή μέρα, τίποτε δέ σέβονταν οί άντίπαλοι, 
ούτε τούς εθνικούς άγώνες, ούτε τή φιλία πού συνέδεε άνθρώπους στό 
παρελθόν. Οίκτος δέν ύπήρχε γιά κανέναν καί γιά τίποτε. Δυό παραδείγ
ματα: Ό  φιλέλληνας γάλλος πρόξενος Ντυσσάπ, τώρα εξομοιωνόταν μέ 
τόν ψυχρό ύπολογιστή ίταλό πρόξενο, τό ραδιούργο καί έκμαυλιστή συ
νειδήσεων κι άντιμετωπιζόταν μέ τόν ίδιο τρόπο, σά μισητός έχθρός. Κι 
ό ήρωϊκός Σπ. Σπυρομήλιος τής Χιμάρας, πού γιαυτόν ύμνους είχε γράψει 
ή Ήπειρος, επειδή λίγους μήνες άργότερα προσχώρησε στό Κίνημα τής 
Θεσσαλονίκης τοΰ Βενιζέλου, βρέθηκε νά μήν έχει προσφέρει τίποτα στόν 
άγώνα, ένας στρατιωτικός ήταν γεμάτος ελαττώματα, άπό θρύλος κατά
ντησε μιά άσήμαντη ύπαρξη, άξια χλευασμού. ’Ανάλογη τακτική άκολου- 
θοΰσαν καί άπό τήν άντίπερα όχθη, τίποτα κι εκείνοι δέ σέβονταν, είχε 
δημιουργηθεΐ μιά νοσηρή κατάσταση, ίδια μ’ εκείνη πού είχε άκολουθήσει 
τόν έμφύλιο πόλεμο μετά τήν κατοχή, ίσως τήν έποχή τοΰ Διχασμού νά 
ήταν χειρότερη. Ή  λογική εξαφανίστηκε, μόνο τά ένστικτα κυριαρχούσαν, 
αύτά διαμόρφωναν τήν καθημερινότητα...

Ή  ζέστη στίς άρχές ’Ιουλίου ανέβηκε στούς 39°, φούρνος είχαν γίνει τά Γιάννινα. 
Ό  κόσμος έβρισκε λίγη δροσιά κατηφορίζοντας στή λίμνη, μεγάλη κίνηση άρχισε 
τώ()α καί πρός τό Νησί, ό διάπλους της λίμνης άποτελούσε αληθινή μαγεία, συνέπεσε 
νά είναι καί πανσέληνος.- Ό  δήμος Ίωαννιτών ειδοποιούσε δσους ήθελαν ν ’ άναλά- 
βουν τό κατάβρεγμα τών δρόμων γιά τή θερινή περίοδο, νά ενημερώνονται γιά τούς 
δρους άπό τή μηχανική υπηρεσία του.- Ή  πόλη γέμισε άπό χωρικούς, έρχονταν άπό 
τά χωριά τους ν ’ άναγνωρίσουν καί νά πάρουν τά ζώα τους, πού είχαν έπιταχθεΐ 
τόν περασμένο Σεπτέμβριο μέ τήν επιστράτευση.- Μαζί μέ τίς μονάδες τοΰ Ε' Σώ
ματος Στρατού πού έπέστρεφαν στά Γιάννινα, ήρθε καί ή στρατιωτική μουσική -πολύ 
τήν είχαν άγαπήσει οί Γιαννιώτες- κι άρχισε τίς έμφανίσεις της στή νέα πλατεία στά 
Λιθαρίτσια, μέ άρχιμουσικό τόν Εύάγ. Μαθαρίκο.- Έξαιτίας τής έλλειψης κουτιών 
μέ σπίρτα, οί καπνιστές είχαν έφοδιαστεί μέ τσακμάκια καί τσακμακόπετρες.- Τά 
φρούτα πουλιόνταν στήν άγορά πανάκριβα: 80 λεπτά τ’ άχλάδια, 1 δραχμή τά πεπόνια. 
60-70 λ. τά ροδάκινα.- Ά π ό  τή μεγάλη χρήση τής σφραγίδας τής νομαρχιακής υπηρε
σίας πού έξέδιδε τά διαβατήρια, τά γράμματα είχαν σβηστεΐ, ούτε τό σχήμα της δέ 
διακρινόταν, καλό θά ήταν νά φροντίσουν γιά τήν άντικατάστασή της. Τά άδέσποτα 
σκυλιά πλήθαιναν, έγιναν έπικίνδυνα, έπρεπε νά τούς ρίξουν «φόλες» μέ δηλητήριο, 
δπως τά προηγούμενα χρόνια.- Ή  θεατρική κίνηση στά Γιάννινα είχε νεκρωθεί. Μόνο 
Καραγκιόζης παιζόταν καί τίς παραστάσεις του παρακολουθούσαν μικροί καί μεγά
λοι. Ή  έλλειψη ένός καλού θιάσου έγινε αισθητή, δποιος επιχειρηματίας τόν έφερνε 
θά έκανε χρυσές δουλειές.- ’Από τίς 15 ’Ιουλίου τά ρολόγια κινήθηκαν 25 λεπτά 
μπροστά, Ισως γιά νά συγχρονιστούν μέ τό νέο ήμερολόγιο, πού θ’ άργοΰσε άκόμα 
νά έφαρμοστεΐ στήν 'Ελλάδα.- Μυστηριώδεις χαρακτηρίζονταν οί συχνές έπιθέσεις 
άγνώστων κατά τών μεταφορέων ταχυδρομείου καί ή έξαφάνιση τών σάκων, πού
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μόνο γράμματα περιείχαν, φαίνεται πώς κάτι έπιδίωκαν ν ’ άνακαλύψουν οΐ κλέφτες, 
άγνωστο τί.- Δόθηκε στή δημοσιότητα ό άπολογισμός τής διοίκησης τοϋ οικονομικού 
συσσιτίου (πρόεδρος ή ’Αριστέα X. Σακελλαρίου, ταμίας ή Χαρίκλεια Δ. Τζόγια) άπό 
30-8-1915 μέχρι 15-7-1916: έσοδα δρχ. 9.170, 45-έξο<5α 9.514, 45 δρχ.- Ό  Νέστορας 
Γεωργίτσης, συνεργάτης τοϋ Ταχυδρόμου στίς Ιστορικές άναδρομές, δημοσίευε 
πολιτικά άρθρα στήν “Ηπειρο καί τή Σημαία, τίς δυό Γουναρικές έφημερίδες κατά 
τούς βενιζελικούς. Ό  Ταχυδρόμος δέ δίστασε νά τόν κατηγορήσει δτι παραποιούσε 
τίς είδήσεις του γιά νά στηρίξει τά δικά του άρθρα. Ταυτόχρονα άντέκρουε τίς 
αίτιάσεις τών άντιβενιζελικών γιά άνάμιξη τοϋ Βενιζέλου στή διανομή καλαμποκιοϋ.- 
Στίς 17 ’Ιουλίου έγιναν στήν Κάτω Βίτσα τοΰ Ζαγοριοϋ (τό χωριό μου) οί γάμοι 
τοϋ καλλίστου νέου Γ. Τζωΐδου (Ζωΐδη) μεθ' ένός τών καλλίτερων άνϋέων τοϋ Ζα- 
γορίου, τής Μαρίκας Σακελλαρίου... Ή ταν πραγματικά μιά σπάνια όμορφιά ή Μα- 
ρίκα. Ό τα ν έσερνε τό χορό τό Δεκαπενταύγουστο, στό μεσοχώρι, τά όργανα (ό πε
ρίφημος Νίνος μέ τό κλαρίνο, μόνον ό Τάσος Χαλκιάς τόν έφτασε, ό Μπεκάρης μέ 
τό λαούτο κι ό Μανούσης μέ τό ντέφι) έδιναν τόν καλλίτερο έαυτό τους, ό κύρ 
Γιώργης, όρθιος άνάμεσα στά όργανα, κολλούσε χιλιάρικα, -τό άρτοποιεϊο του στήν 
’Αλεξάνδρεια άπέδιδε- καί καμάρωνε τή γυναίκα του, δλος ό κόσμος καμάρωνε τό 
χορό τής Μαρίκας καί τήν όμορφιά της...

Η όργάνωση τών έπιστράτων προχωρούσε μέ γοργούς ρυθμούς σ’ δλη 
τήν "Ηπειρο. Καθημερινά ό Χατζής δημοσίευε άρθρα, σχόλια καί 

χρονογραφήματα γιά νά ύποστηρίξει τήν κίνηση ή ν’ άπαντήσει στίς κα
τηγορίες τών βενιζελικών εφημερί
δω ν έγραφε γιαυτές: Π άρτε τό άνά- 
ποδον άφ' δτι γράφουν καί έχετε τήν 
πραγματικήν εΐδησιν. Εύκαιρίες τοΰ 
έδιναν γιά άντίλογο οί ϊδιοι οί άντί- 
παλοι. Ό  Ταχυδρόμος, δπως σημεί
ωσα, έγραφε δτι οί επίστρατοι τών 
Γιαννίνων άπέτυχαν νά συγκροτή
σουν Σύνδεσμο στήν πόλη, ενώ ήταν 
σ’ δλους γνωστό τό άντίθετο. Πρός 
έπίρρωση ή 'Ήπειρος δημοσίευσε τό 
πρακτικό τής γενικής συνέλευσης 
τών έπιστράτων, κατά τήν όποία 
εκλέχτηκε καί Προσωρινή διοικητική 
έπιτροπή. Τελικά τή διοικούσα έπι- 
τροπή τοΰ Συνδέσμου Ίωαννίνων ά- 
ποτέλεσαν οί: Κ. Δ. Μέρτζιος, πρό- 

Κωνσταντίνος Δ. Μέρτζιος εδρος, μέ συμβούλους τούς: Κων. Καπ-
(1886—1971) jta, 0 . Βούρη, Κυρ. Ξανθό, Κ. Χα-

τζηαλεξίου, Δημ. Τσονίδη, Άναστ. Βλαχόπουλο. Ό  Βενιζέλος χαρακτήριζε 
τούς Συνδέσμους έκθέσμους, έκνόμους, έπαναστατικούς, άγανακτοΰσε 
γιατί τά τηλεγραφήματα τών Συνδέσμων είχαν χαρακτήρα κομματικό καί
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π ρ ο κ α λ ο ϋ σ α ν  όρισμενες Μ. Δυνάμεις, επαινούσε δμως τούς Συνδέσμους 
πού ίδρυε τό κόμμα του.

Τήν εύθύνη τής όργάνωσης τών Συνδέσμων καί τό συντονισμό τών 
Ενεργειών τους στήν ’Ήπειρο άνέλαβε ό Πανηπειρωτικός Σύνδεσμος Έ πι
στράτων, τοΰ όποιου πρόεδρος έκλέχτηκε, δπως σημειώθηκε, ό Κ. Δ. Μέρ- 
τζιος. Πρός αύτόν άπευθύνονταν δλες οί αναφορές, τά αιτήματα, οί δια
μαρτυρίες κι άπ’ αύτόν ζητούσαν πληροφορίες γιά τόν τρόπο δράσης. Οί 
άντιβενιζελικές έφημερίδες έμφάνιζαν τόν πολλαπλασιασμό τών Συνδέ
σμων καί τόν προσανατολισμό τους ώς φυσικό γεγονός, πού δέν άντι- 
μετώπιζε δυσκολίες, ή πραγματικότητα δμως ήταν κάπως διαφορετική. Οί 
βενιζελικοί άντιδροΰσαν μέ πολλούς τρόπους κι ένα δέντρο δέν είναι 
εύκολο νά μεγαλώσει σ’ ένα άφιλόξενο περιβάλλον. "Επειτα δλα γίνονταν 
βιαστικά, γιά νά προβληθεί ένα έντυπωσιακό άποτέλεσμα, χωρίς νά λαμ- 
βάνονται ύπόψη οί συνθήκες τής κάθε περιοχής, πού θά έπέτρεπαν τή 
γρήγορη κι ούσιαστική άνάπτυξη τών Συνδέσμων. "Ενας άπό κείνους, πού 
πρωτοστάτησαν στήν ίδρυση Συνδέσμων στήν περιοχή τής Κόνιτσας, ήταν 
ό γνωστός παιδαγωγός Εύριπίδης Σούρλας, άργότερα διευθυντής τοΰ 5τα- 
ξίου Διδασκαλείου Ίωαννίνων, φανατικός βασιλικός τήν έποχή έκείνη. 
Έγραφε στόν Πανηπειρωτικό Σύνδεσμο, στίς 26-7-1916, άπό τήν Πυρσό- 
γιαννη, χωριό τής καταγωγής του: ...Άγγέλλομεν ύμΐν έπισήμως συγκρό- 
τησιν «Συνδέσμου Έπιστράτων» καί έν τή ήμετέρςι κοινότητι, γνωρίζοντες 
άμα ύμΐν καί λήψιν τής άπό 20 φθίνοντος επιστολής τοϋ κ. Κων. Μέρτζιου. 
Ή  έγκάρδιος έπιθυμία όλων μας διαπνέεται ύπό τών αύτών αισθημάτων, 
έμφορεΐται ύπό τών αύτών ιδεών καί αποβλέπει πρός τόν αύτόν εθνικόν 
σκοπόν πρός δν καί ό ύμέτερος «Σύνδεσμος» (έννοεϊ τόν «Πανηπειρωτι- 
κό»)· πρός τούτο μία τακτική επικοινωνία μετά τοΰ ύμετέρου «Συνδέσμου» 
(ύπέρ ής καί ύμεϊς συνηγορείτε έν τή άπό 20 φθίνοντος άξιοτίμφ έπιστολή 
τοϋ κ. Μέρτζιου) καί μία ένέργεια αύτοϋ, ύποβοηθοϋντος τοϋ ήμετέρου, 
θά εΐχεν κατά τήν ήμετέραν γνώμην καί άντίληψιν ώς εύχάριστον 
άποτέλεσμα τήν έπέκτασιν τής ιδέας ίδρύσεως «Συνδέσμων» καί εις άλλα 
χωρία καί κωμοπόλεις τής ήμετέρας έπαρχίας.

Ή  μή σύμπηξις καί ετέρων «Συνδέσμων Έπιστράτων» όφείλεται εις 
άνεπαρκή πρωτοβουλίαν τών έκασταχοϋ Έπιστράτων, εις έλλειψιν πνεύ
ματος κοινωνικότητος, κεντρικής ιδέας καί γενικού σκοπού, σαφώς κα- 
θορίζοντος καί καταλλήλως έρμηνεύοντος, άποκρυσταλλωθέντος δέ έν τή 
διανοίςι τινών καί όφείλοντος κατά τάς παρούσας στιγμάς νά έπιδείξη 
σχετικόν όργασμόν πρός έπιτέλεσιν τοϋ έπιβαλλομένου- προσθέσατε εις 
ταυτα, τά άνεπαρκή καί πενιχρά μέσα τής συγκοινωνίας έν τή ήμετέρςι 
^ α ρ χ ίρ  κα[ Xq συνατείφ τούτων μή ευκόλως κατορθωτόν τής έπικοι- 
νωνιας τού ήμετέρου «Συνδέσμου» μετά τών Έπιστράτων τών διαφόρων 
κοινοτήτων, ελλείψει τυπογραφείου διά τήν τύπωσιν εκκλήσεων καί προ
κηρύξεων καί πρός αύτούς.
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Ώ ς έκ τούτου φρονοϋμεν δ η  μία έκκλησις τοϋ ύμετέρου «Συνδέσμου» 
πρός τούς Έπιστράτους τών διαφόρων κοινοτήτων τής ήμετέρας επαρχίας, 
έν συνδυασμφ καί πρός τάς ένεργείας τοϋ ήμετέρου «Συνδέσμου», θά 
ήδύνατο νά κεντρίση τήν νπολανθάνουσαν ένέργειαν καί προθυμίαν των 
καί ήθελε προτρέψη καί τούτους είς τήν εύγενή καί ίεράν ιδέαν τής 
ίδρύσεως «Συνδέσμου», διά τής πρωτοβουλίας κάποιου, δστις πάντοτε θά 
ύπάρχη έν έκάστη κοινότητι καί δστις θά δειλιά όχι έλλείψει πεποιθήσεων 
καί γνώμης, άλλά έλλείψει[...] πνεύματος πρωτοβουλίας.

Διά τοιούτου είδους συνδυασμένος ένεργείας φρονοϋμεν δτι θά 
ήλεκτρισθή καί θά άφυπνισθή καί ή άδράνεια έκείνων. Έπί τοϋ παρόντος 
δύνασθε δ ’ ήμών ν ’ άπευθυνθήτε πρός τάς έξής κοινότητας: Κόνιτσαν, 
Βούρμπιανην, Καστάνιανην, Μόλισταν, Σταρίτσανην, Στράτσιανην, Πε- 
κλάρι. Έσωκλείστως πέμπομεν ύμϊν τό πρός τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα σταλέν 
τηλεγράφημα, ώς καί τήν σχετικήν άπάντησιν τής Α.Μ. τοϋ Βασιλέως. 
Εάν εύαρεστήσθε δύνασθε διά τής έφημερίδος «Ήπειρος» νά δημοσιεύσητε 
τ ’ άνωτέρω. Τό τηλεγράφημά μας έδημοσιεύθη καί είς τήν «Ν. Ημέραν 
17 ’Ιουλίου».

Δεχθήτε κλπ.
’Εντολή τής Διοικούσης ’Επιτροπής 

Ε. Σούρλας.
Θά στείλει κι άλλες άναφορές στόν Πανηπειρωτικό Σύνδεσμο ό Εύρ. 

Σούρλας, υποδεικνύοντας τρόπους όργάνωσης νέων Συνδέσμων καί εξη
γώντας τούς λόγους καθυστέρησης σ’ όρισμένα 
χωριά. Ζητούσε άκόμα καί τήν άποστολή τής 
Ηπείρου γιά διανομή στούς έφεδρους.

Ά πό τά γράμματα τοϋ Ε. Σούρλα, πού δέν 
προοιωνίζουν τήν κατοπινή άνέλιξή του, έξά- 
γονται δυό στοιχεία, γνώριμα άπό τήν επιστη
μονική του δραστηριότητα: ό ιδεαλισμός καί ή 
μεθοδολογία. Ό  Σούρλας δέ γίνεται επίστρατος 
γιά ν’ άποκομίσει οφέλη, όπως άρκετοί τό έκα
μαν κι άπό τίς δυό παρατάξεις- πίστευε στήν 
ιερότητα τοϋ άγώνα, έβλεπε στό πρόσωπο τοϋ 

Εύριπίδης Σούρλας διευ βασιλιά-έλευθερωτή τής ’Ηπείρου, τήν Ελλάδα,
θυντής 5/ταξίου Δίδασκα- πσύ τι?'ν καταπατούσαν οί ξένοι, μόνον ό Κων
λείου Ίωαννίνων (1929- σταντΐνος ήταν σέ θέση νά υπερασπίσει τήν
1933)· άκεραιότητα καί έλευθερία της, συμπαραστεκό

ταν στή δοκιμασία πού τοϋ είχαν έπιβάλει οί ξένοι καί οί συνεργάτες 
τους. Ό  Κωνσταντίνος γιά τό Σούρλα άποτελούσε τό ύπέρτατο έθνικό 
άγαθό, γιά τή σωτηρία τοϋ όποιου είχε καθήκον ν’ άγωνιστεΐ. Γιά τή συ
γκρότηση τών Συνδέσμων ’Επιστράτων ύποδείκνυε τρόπους, πού έχουν 
σχέση μέ τήν ψυχολογία τών άνθρώπων κι άπαιτοϋσαν τήν ύπαρξη προ

Μ

I
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σώπων Ικανών γιά νά πρωτοστατήσουν. Καί τά δυό στοιχεία άνιχνεύονται 
ατίς έπιστημονικές έργασίες του καί στήν πρακτική εφαρμογή τών παιδα
γωγικών θεωριών του.

Ή  παρακάτω άναφορά, καί πολλές άλλες, τοϋ Συνδέσμου Επιστράτων 
Δελβινακίου, δίνει τό μέτρο τής σύγκρισης μέ τήν προηγούμενη τοϋ Εύ- 
ριπίδη Σούρλα.

Πρός τόν πρόεδρον τοϋ Πανηπειρωτικοϋ Συνδέσμου Επιστράτων
Οί άφιχθέντες μέχρι τοϋδε έπίστρατοι τής άνθηράς κωμοπόλεως Δελ- 

βινακίου μετ’ άκρατήτου ένθουσιασμοϋ συνελθόντες σήμερον άθρόως καί 
αύθορμήτως συνεκρότησαν τόν Σύλλογον τών ’Επιστράτων τής έν λόγω  
κωμοπόλεως, άποδοκιμάζοντες τελείως τήν προδοτικήν στάσιν τών άργυ- 
ρωνήτων όργάνων άπευθύνοντες δέ εγκάρδιον ένθουσιώδη χαιρετισμόν 
άλληλεγγύης διαδηλοϋμεν τήν ένθερμον ήμών ύποστήριξίν μας πρός τόν 
ύμέτερον Σύνδεσμον, ταχθέντα παρά τό πλευράν τοϋ Μεγαλουργού Βα- 
σιλέως μας, άναμένοντες έν ταύτφ καί τήν ύπόδειξιν τών πλέον τελεσφό
ρων μέσων καί ένεργειών. 10 ’Ιουλίου 1916

Τό Προεδρεΐον 
Άρ. Πατσέλπς, Ν. Δάλλας, Σ. Κοτρώτσιος, Ν. Καμάρας.

Ό  Σύνδεσμος ’Επιστράτων Βήσσανης πού πρωτοστάτησε στήν ίδρυση 
καί τοΰ Συνδέσμου Δελβινακίου, μέ διοικούσα έπιτροπή τούς Δ. X. Δάμπα 
καί Γ. Μέντζιο, σημείωνε σέ άναφορά του πρός τόν Παντρτειρωτικό Σύν
δεσμο (’Ιούλιος 1916), δτι παρά τίς προσπάθειες πού κατέβαλε γιά νά 
ίδρυθοΰν Σύνδεσμοι σ’ δλα τά έκλογικά τμήματα τής έπαρχίας Πωγωνίου, 
μέ σκοπό τήν σύμπυξη ενιαίου Συνδέσμου Έπιστράτων Πωγωνίου, δέν 
τό πέτυχε καί μόνο στό Δελβινάκι καί τά Τσαραπλανά (Βασιλικό) κατορ
θώθηκε ή ίδρυση Συνδέσμων.

Σύμφωνα μέ τό ’Αρχείο τοΰ Κ. Δ. Μέρτζιου, τούς ίδρυθέντες στήν 
Ήπειρο Συνδέσμους (’Ιούλιο κι Αύγουστο) (ορισμένοι άποτελοΰνταν άπό 
έπιστράτους πολλών χωριών) κατηύθυναν οί εξής: 1) Δελβινακίου: Άρ. 
Πατσέλης, Ν. Δάλλας, Ε. Κοτρότσιος, Ν. Καμάρας, Μ. Τζιούμας, 2) Βήσ
σανης: Δ. X. Δάμπας, Γ. Μέντζιος, 3) Δολιανών: Κ. Καλέτσος, Πολυζώης 
(σέ πολλούς σημειώνονται τά όνόματα μόνο τών προέδρων ή τών προέ
δρων καί τών γραμματέων), 4) Συρράκου: Ίω. Γαλανός, Ίω. Κανέλος, 
5) Λάιστας: Μιχ. Παπαθανασίου, Παν. Έξάρχου, 6) ΙΙυρσόγιαννης: Εύρ. 
Σούρλας, 7) Μετσόβου: Β. Τσαούσης, 8) Κάτω Ραβενίων: Β. Μόσχος, Παν. 
Μπάτσος, Έμ. Ζώλας, 9) Ά νω Σουδενών: Α. Φωτιάδης, Ν. Τσιαπάρης, 
Σπ. Λαμπρίδης, Α. Ζωρδούμης, 10) Μόσιορης: X αρ. Χαλδούπης, 11) Κου- 
ρέντων: I. Βέλιος, 12) Παραμυθίας: Γ. Σαμαρτζής, Μ. Φούρκας, Γ. Μαρα
γκός, 13) Φλαμπουραρίου: Χρ. Πουρναρόπουλος, X. Βασιλειάδης, 14) Λο- 
ζετσιοϋ: Χρ. Μαντέλης, Ίω. Σταυρόπουλος, Ν. Γκρέστας, 15) Τσαμαντά: 
Ανδρ. Σκόπας, Γρ. Εύστρατίου, Χρ. Κοντούλης, Εύ. Καλέσης, 16) Πλη- 
νίβιτσας: Κων. Θάνος, Κ. Κοντογιάννης, 17) Αλιζότ τσιφλίκι (Γεροπλά
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τανος): Ίω. Λιάπης, Α. Τζέρμπος, 18) ΙΙάδων: Άθ. Αναγνώστου, 19) Πα- 
πίγκου: Άπ. Διαμαντίδης, Άπ. Γκέγκος, Γ. Σ. Ρωμανελόπουλος, 20) Κό
νιτσας: Θ. Γουσγούνης, Κ. Παπαχρηστίδης, 21) Βούρμπιανης: Μιλτ. 
Δώδος, 22) Σέλτσι: Άνδρ. Κυπαρίσσης, 23) Καπεσόβον: Γρ. Βαρτζώκας, 
Μιχ. Τζούφης, Άλεξ. Τόλογλου, 24) Τσεπελόβον: I. Γιαννακός, Γ. Γκούρης, 
25) Βράβορης: Θ. Τσαμπούλης, Άθ. Γρίβας, Άθ. Γ. Μέρτζιος, 26) Κρι- 
τσούνιστας: Δημ. Φίλης, 27) Τσερχοβίστας: Γεωργ. Άντωνιάδης, 28) Πάρ- 
γας: Π. Παπλωματάς, 29) Κοτόρτζι: Θ. Καραούζας, 30) Σαγιάδας: Λάζα
ρος Τσόγκας, 31) Βοντζαράς: Δημ. Παππάς, 32) Μ. Μπισδοννιοϋ: Δημ. 
Κακαβόπουλος, Παν. Γεωργούλης, 33) Κούτσι: Βασ. Παπαναστασίου, 
Π. Άναγνωστόπουλος.

Δέν ήταν μόνον αύτοί πού άναφέρονται στόν κατάλογο οί ίδρυθέντες 
Σύνδεσμοι, ήταν κι άλλοι, πού έπισημαίνονται άπό τίς άναφορές τους 
στόν Παν ηπειρωτικό, δπως: τών Χουλιαράδων (45 μέλη), Καβαλλαρίου 
κ.ά. Μερικοί Σύνδεσμοι άντιπροσώπευαν περισσότερα άπό ένα χωριά. Στό 
Σύνδεσμο Κουρέντων π.χ. έντάχθηκαν έπίστρατοι άπό τά Κούρεντα (13), 
τή Βουτζαρά (4), τό Γχρίμποβο (7), τή Χίνχα  (16), τή Δραγοψά (17), τά 
Σέλτσινα (3), τή Ζαγόρτσα (15). Στό Σύνδεσμο Δελβινακίου οί έπίστρατοι 
τών χωριών Βομπλού, Αολού, Τεριαχίου, Μέγγουλης καί Κερασόβον, στό 
Σύνδεσμο Πάργας οί επίστρατοι τής Άγνάς καί Ρέπεζας, στό Σύνδεσμο 
Λάιστας οί έπίστρατοι: Λάιστας (57) Δοβρινόβου (24), Λεσινίτσας (5).

Ή  συμμετοχή τών έπιστράτων στούς Συνδέσμους ήταν, κατ’ άρχήν, 
άποτέλεσμα τής άντιπολεμικής ’ιδεολογίας, μέ τήν όποία είχαν έμποτιστεΐ 
κατά τή διάρκεια τής στράτευσής τους άπό τή διαφώτιση άξιωματικών 
μέ φιλοβάσιλική τοποθέτηση, μιά κι ό Κωνσταντίνος, ύποστηρίζοντας τήν 
ούδετερότητα, άπομάκρυνε τόν πόλεμο άπό τήν Ελλάδα. Ή ταν δμως κι 
άλλοι λόγοι πού οδήγησαν τούς έπίστρατους στούς φιλοβασιλικούς Συν
δέσμους, δπως τά οικονομικά ώφελήματα πού είχαν οί οίκογένειές τους· 
άν καί τά βοηθήματα ήταν, κατά κανόνα, άνεπαρκή, τά αιτήματα γιά ένί- 
σχυση ήταν συνεχή. Υπήρχαν καί επίστρατοι πού έτρεφαν άσβηστο μίσος 
έναντίον τού Βενιζέλου. Στήν περίπτωση αύτή, όχι σπάνια, σημειωνόταν 
ύπέρβαση ένεργειών, πού δέν προέρχονταν άπό τήν ιδεολογική τοποθέτηση, 
άλλ’ άπό ξεκαθάρισμα προσωπικών λογαριασμών. Στό Καπέσοβο π.χ. μέ 
τούς 12 όργανωμένους έπίστρατους: Πέτρος Τόλογλου (άρτοποιός), Λά
μπρος Βλάχος (ύπάλληλος), Γρηγόριος Βαρτζώκας (ξενοδόχος), Κωνσταν
τίνος Κοντοδήμος (δάσκαλος), Στέφανος Πετσέλης (ύπάλληλος), Γεώργιος 
Παπαγεωργίου (ύπάλληλος), Άναστ. Διαμαντόπουλος (ύπάλληλος), Α πό
στολος Βογάς (ύπάλληλος), Δημήτριος Βάνας (σανδαλοποιός), Γεώργ. 
Χρονίδης (ύπάλληλος), Μιχ. Τζούφης (έργοδηγός), ’Ιωάννης Βογάς (γρα- 
φέας), ό Σύνδεσμός τους ζητούσε άπό τόν Πανηπειρωτικό, νά ένεργήσει 
ώστε νά ληφθούν μέτρα έναντίον τοΰ δικολάβου, στό ειρηνοδικείο Μπό
γιας, Γεωργίου Σαρηγιάννη, άπό τούς φανατικότερους βενιζελικούς, μέ
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άπομάκρυνσή του άπό τό ειρηνοδικείο καί παύση άπό τή θέση έπιτρόπου 
στό Πασχάλειο κληροδότημα. Άναφερόταν άκόμα πώς ό Γ. Σαρηγιάννης 
ήταν έπί τουρκοκρατίας στενός φίλος τού μουδίρη Τσεπελόβου Έτέμ. Ό  
Ιδιος Σύνδεσμος ζήτησε ν’ άπολυθούν όλοι οί βενιζελικοί οί κατέχοντες 
δημοσίας θέσεις καί στίς θέσεις τους νά διοριστούν έπίστρατοι, πολλοί 
άπό τούς όποιους, μέ τήν έπιστράτευση, είχαν άπολυθεΐ, καί δέ μπόρεσαν 
νά έπανέλθουν στήν ύπηρεσία τους.

Κάποιος έπίστρατος, ό δεκανέας I. Νάκος, άπό τό Ζαγόρι, μ’ έπιστολή 
του άπό τά Τρίκαλα πρός τόν Κ. Μέρτζιο (15-12-1916), ζητούσε σκληρό
τερες ένέργειες, κυρίως έναντίον τών δασκάλων: Ή  Ή πειρός μας -ίγραφε- 
καθ’ δ χώρα όρεινή, πρό παντός έχει άνάγκην γενικής έκκαθαρίσεως τής 
δημοτικής μας έκπαιδεύσεως- κτυπάτε άλύπητα καί κατακέφαλα τούς πε
ρισσοτέρους τών δημοδιδασκάλων μας, έξ αύτών οί πλεΐστοι είναι καί 
αύτού τοϋ άρχισυμμορίτου Βενιζελικώτεροι (είχε γίνει ήδη τό Κίνημα τής 
Θεσσαλονίκης) καί έξ αύτών τά ψευδή νάματα λούονται καί πνίγονται 
οί περισσότεροι τών άθώων χωρικών μας, συμμορφούμενοι τοίς διδάγ- 
μασι τών πλάνων αύτών λειτουργών. Συστήσατε εις κάθε χωρίον «Συν
δέσμους». Μήν υποχωρείτε πρό ούδενός, ή λερναία ύδρα είναι πάντοτε 
έπίφοβος, έάν ήθελε μείνει έστω καί μία κεφαλή της. Ριζική άποκοπή 
λοιπόν καί τελεία έκκαθάρισις. Γρηγορεΐτε! Κωνσταντίνος ό I B ' , ό Μάρ- 
τυς, ό Μέγας Στρατηλάτης, ό Θεόπεμπτος Βασιλεύς μας, τό Ίνδαλμά μας, 
αύτή αύτη ή ψυχή τοϋ σώματός μας, μάς θέλει πάντοτε παρά τό πλευράν 
του, έτοιμους διά νέους θριάμβους. Τό περιεχόμενο τού γράμματος είναι 
άποκαλυπτικό: άπεικονίζει τήν ψυχολογία όχι μόνο τών έπιστράτων τής 
έποχής, άλλά καί τής μεγάλης πλειοψηφίας τών όπαδών τών άντιβενιζε- 
λικών κομμάτων, είτε αύτοί ήταν έπιστήμονες καί λόγιοι, είτε άπλοι 
άνθρωποι τού λαού. Έγραφε π.χ. άπό τόν Τσαμαντά, ό λόγιος καί συγ
γραφέας Ν. Νίτσος πρός τόν Κ. Μέρτζιο: Ό  γράφων τάς γραμμάς ταύτας 
δέν άνήκει εις τήν τάξιν τών στρατευσίμων καί έπιστράτων, λόγψ ήλικίας 
μου. Υποστηρίζω δμως έκθύμως καί παρακολουθώ μετά παλμών πατριω
τικού ένδιαφέροντος τόν άγώνα τών Έπιστράτων, προσπαθούντων ν’ άνα- 
στείλουν τήν μεγάλην έθνικήν συμφοράν, ήν άκολασταίνουσα φιλοδοξία 
καί προσωπικός έγωϊσμός τοϋ βδελυροτέρου ποιοϋ άπεργάζονται κατά 
τής δυστήνου Ελλάδος μας. Ή  αύθάδης δημοκοπία μετέβαλεν σχεδόν εις 
Χεβιδάτον τήν άγαπητήν μας πατρίδα καί ύπονομεύων ό νέος ’Αλκιβιάδης 
(Βενιζέλος) τόν έθνικόν βασιλικόν μας θρόνον, φιλοδοξεί έπί έρειπίων 
νά στήση τήν Ήροστράτειον δόξαν του.

Κάποιος άλλος έπίστρατος στέλλει στόν Κ. Μέρτζιο, χωρίς ύπογραφή, 
(Κοτόρτσι 15-12-16), ενα Κατάλογον Άκαθαρμάτων (προφανώς βενιζελι- 
κών καθαρμάτων) γιά λήψη μέτρων έναντίον τους. Τά άκαθάρματα ήταν: 
Δημ. Τσιούρης, πάρεδρος Λοζετσίου, Κων. Λιανός πάρεδρος Φορτοσίου, 
Ζάχαρής, πάρεδρος Πλέσιας, Νικ. Ζιάβρος, πάρεδρος Σερβιανών, ’Αλέξ.
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Μήτσας, πάρεδρος Ραβενίων, Άλέξ. Δερβέντζας, δάσκαλος Νίστορα, Ίω- 
άν. Πανταζής, δάσκαλος Κωστιτσίου, Παπαευάγγελος, Ιερέας Σκλίβανης, 
ό Ιερέας τής Πλαίσιας, Παν. Φλώρος διανομέας στά Κατσανοχώρια, Ίωάν. 
Οίκονόμου, δικαστικός κλητήρας καί πέντε άλλοι. Αυτοί είναι άνάγκη νά 
παυθώσι, κατέληγε ό άνώνυμος επιστολογράφος.

Σέ μερικούς Συνδέσμους, όπως τών Πάδων, είχαν έγγραφε! έπίστρατοι 
πού ένεργούσαν βενιζελική προπαγάνδα, ένας μάλιστα άνήκε καί στό 
διοικητικό συμβούλιο καί έκανε μεγάλη ζημιά στούς άντιβενιζελικούς. Κα
τέληξαν στό συμπέρασμα ότι ήταν βενιζελικός, γιατί δέ συμμορφωνόταν 
μέ τά έθιμα τού τόπου, σύμφωνα μέ τά όποια, τήν ώρα πού ψαλλόταν 
στήν έκκλησία τό πολυχρόνιο τοϋ βασιλιά, όλοι όσοι ήταν όπαδοί του 
κατέβαιναν άπό τά στασίδια καί τό παρακολουθούσαν μέ προσοχή.

Άκόμα καί γιά τήν ήθική τών γυναικών τών χωριών φρόντιζαν. Οί 
επίστρατοι τοϋ Καβαλλαρίου ζητοϋσαν άπό τόν Κων. Μέρτζιο ν’ άπο- 
μακρύνει άπό τό σταθμό χωροφυλακής Λεσκοβετσίου τόν χωροφύλακα 
Γεώργ. ’Ασπιώτη, γιατί πήγαινε συχνά στό Καβαλλάρι καί είχε άθέμιτες 
σχέσεις μέ τήν Α.Τ. -ό άντρας της ταξίδευε στή Ρουμανία- πράττων τά 
όργια. Ό  άντρας τής έστειλε τά έξοδα γιά νά τήν πάρει στή Ρουμανία, 
αύτή δμως τά κατεσπατάλησε μέ τόν χωροφύλακα, πού είχε συνάψει 
άθέμιτες σχέσεις καί μ’ άλλες γυναίκες τοΰ Καβαλλαρίου καί τής Καμίας...

Θά ύπέθετε κανείς, πώς μέ τή δυναμική παρουσία τους οί έπίστρατοι 
δημιουργούσαν ενα είδος εξουσίας παράλληλο τής κρατικής. Ώ ς ένα ση
μείο ναί, ιδιαίτερα κατά τήν περίοδο τών Νοεμβριανών καί λίγο ύστερα 
άπ’ αύτά. Στήν Ήπειρο, μέ πληθυσμό βενιζελικό στή μεγάλη του πλειο- 
ψηφία, ή δράση τους δέν πήρε τήν έκταση πού σημειώθηκε σ’ άλλες 
περιοχές τής χώρας, κυριότερα στήν Παλαιά Ελλάδα.

Οί δραστηριότητες τών βενιζελικών Συνδέσμων Έπιστράτων στά Γιάν
νινα ήταν άνύπαρκτες, δπως καί στήν ύπόλοιπη Ελλάδα. Οί βενιζελικοί 
τό καλοκαίρι τοΰ 1916, μετά τήν παραίτηση τής κυβέρνησης Σκουλούδη, 
συντόνιζαν τίς ένέργειές τους σύμφωνα μέ τίς έντολές πού έπαιρναν άπό 
τούς προξένους τής Entente, τόν Άγγλο, τό Ρώσο, τό Γάλλο καί τόν ’Ιτα
λό· είχαν άναλάβει τόν επισιτισμό τής ’Ηπείρου καί τό καλαμπόκι είχε 
γίνει τότε, δπως καί έπί γερμανικής κατοχής, ή κυριότερη συναλλακτική 
μονάδα. Ά π ’ δλους τούς πρόξενους ό πιό έπικίνδυνος ήταν ό ’Ιταλός, 
αύτός μέ τό πρόσχημα διανομής καλαμποκιού -τυπικά συντονιζόταν μέ 
τούς άλλους- ΰφαινε τό δίχτυ τής σωβινιστικής πολιτικής τής χώρας του, 
γιά νά τυλίξει μ’ αύτό τήν Ήπειρο, νά τήν άποσπάσει άπό τήν Ελλάδα, 
νά τήν προσαρτήσει στήν Αλβανία.

it οικογένεια τοΰ Πέτρου Κωστίδη τούς δυό τελευταίους μήνες, τόν 
’Ιούνιο καί τόν ’Ιούλιο, ζοΰσε στιγμές άλληλοσυγκρουόμενων συναι

σθημάτων, έξαιτίας τών γεγονότων πού έπηρέαζαν τή ζωή της. Γιά τόν
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Πέτρο μεγάλο πρόβλημα αποτελούσε ό Δημήτρης, μέλος πιά τού Συνδέ
σμου έπιστράτων τής πόλης. Στό σπίτι, μετά τήν τελευταία συζήτηση, πε
ρισσότερο γιά νά μή λυπήσει τήν μητέρα του, ή Λευκή δταν έβλεπε τίς 
έντονες άντιδράσεις του, έπιανε τό στήθος, τά μάτια της βούρκωναν, τά 
έβλεπε δλα ό Δημήτρης, ένοιωθε πώς ή μητέρα του συντριβόταν κάτω 
άπό τό βάρος τής έπιμονής του ν’ άκολουθεΐ μιά πολιτική πού οί άλλοι 
στό σπίτι άποδοκίμαζαν, άλλοι φανερά κι άλλοι με τή σιωπή τους, στό 
σπίτι λοιπόν, ό Δημήτρης έπαψε νά συζητεΐ πολιτικά, προσπαθούσε νά 
κρατάει τήν ψυχραιμία του, δταν οί άλλοι κουβέντιαζαν κάποια είδηση 
σχετική μέ τόν πόλεμο ή τήν έσωτερική κατάσταση τής Ελλάδας· ό Πέτρος 
δμως δέν ξεγελιόταν μέ τήν έπιφανειακή ήρεμία, ήξερε πόσο παθιασμένος 
ήταν ό γυιός του καί μάθαινε τίς πρωτοβουλίες του στίς άποφάσεις πού 
έπαιρνε ό Σύνδεσμος έπιστράτων. Μέ τόν Κ. Δ. Μέρτζιο, ήταν πολύ γνω
στοί, φίλοι πές, τόν συνάντησε μιά μέρα καί τόν παρακάλεσε νάχει στό 
νού του τό Δημήτρη, νά τόν φυλάει άπό κακοτοπιές, νά μετριάζει τήν 
άποκοτιά του, πού έφθανε ώς τήν έξαλλοσύνη. Ό  Μέρτζιος τόν καθησύ
χασε: —Ό  Δημήτρης είναι ό πιο άγνός ίδεολόγος στήν παράταξή μας. 
Πρέπει νά χαίρεσαι τό γυιό σου Πέτρο, είναι έτοιμος νά τά δώσει δλα 
γιά νά υπηρετήσει τά πιστεύω του, πρωτοστατεί σ ’ δλες μας τίς δραστη
ριότητες, δμως μην φοβάσαι, τόν παρακολουθώ καί τόν συμβουλεύω, μ ’ 
άκούει γιατί είναι πειθαρχικός, πολλούς δέ μπορώ νά τούς συγκρατήσω, 
δροϋν άνεξέλεγκτα, άπό κεΐ προέρχονται οί κίνδυνοι, δχι άπό τό Δημήτρη. 
Φρόντιζε μόνο, Πέτρο, στό σπίτι νά μην έρεθίζεται μέ πολιτικούς καυ
γάδες, είναι τρομερά ευαίσθητος κι άντιδράει έντονα. Ά ς  όψεται ό δαί
μονας, πού μάς έφερε σ’ αύτό τό χάλι, ήρθε άπό τό νησί του νά κατα
στρέφει τήν Ελλάδα, χώρισε τούς φίλους, τ ’ άδέρφια, τίς οικογένειες, ή 
δική μας ή άγωνιστική οικογένεια έγινε συντρίμμια Πέτρο, αύτός είναι ό 
αίτιος... Ό  Πέτρος δέ θέλησε νά δώσει συνέχεια στή συζήτηση, έπειτα δ,τι 
κι άν έλεγε ήταν άδύνατο νά πείσει τό Μέρτζιο πώς ή γνώμη του γιά τό 
Βενιζέλο πιθανόν νά μήν ήταν σωστή, θά τόν θύμωνε μόνο καί θά δημι
ουργούσε χάσμα στίς σχέσεις τους, εύχαριστώ κύρ Κώστα, είπε μόνο, δλη 
η οικογένεια σ ’ εύχαριστεί, πρόσθεσε.

Τήν Ιδια έποχή ό Πέτρος άντιμετώπιζε κι άλλο πρόβλημα. "Υστερα 
άπό τό θάνατο τού Γερβάσιου είχαν διακοπεί οί έπαφές του μέ τή Μη
τρόπολη. Ό χ ι γιατί δέν τά είχε καλά μέ τόν άγιο Δωδώνης, τόν Πανάρετο, 
στό παρελθόν κουβέντιαζαν συχνά, τόν έβρισκε μετρημένο στίς σκέψεις 
καί στίς πράξεις του. Τόν τελευταίο, δμως, καιρό, πολλά άπ’ δσα πίστευε 
γιά τό θεοφιλέστατο, άνατράπηκαν κι έρχονταν νά δικαιώσουν τόν Χατζή. 
Ό  Πανάρετος, μέ τίς διαβεβαιώσεις κάποιων έπιτρόπων, δροϋσαν στή 
Μητρόπολη πάντοτε παρασκηνιακά, προπαντός δμως σημαντικών στε
λεχών τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων, πολλοί έλεγαν πώς τόν ύπο- 
στήριζε κι ό ϊδιος ό Δαγκλής, πίστεψε δτι θά μποροϋσε νά διαδεχτεί τό
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Γερβάσιο. Θεμιτή ή φιλοδοξία του, δμως ό τρόπος που χρησιμοποίησε 
γιά νά τήν κάνει πραγματικότητα, δέν άρεσε στόν Πέτρο. Είχε δίκιο ό 
Χατζής δταν έγραφε πώς ό Πανάρετος μετέτρεψε τή Μητρόπολη σέ 
έκλογικό κέντρο τών βενιζελικών. Τό διαπίστωσε μόνος του, δταν άπο- 
φάσισε νά κατεβεΐ μιά μέρα στή Μητρόπολη. Πριν άκόμα μπει στίς αίθου
σες τοϋ μεγάρου, κατάλαβε τί γινόταν. Γνωστοί βενιζελικοί κατηχοΰσαν 
τούς παπάδες πού έρχονταν άπό τά χωριά γιά νά φιλήσουν τό χέρι τοΰ 
τοποτηρητή καί νά πάρουν όδηγίες, τούς μιλοΰσαν γιά τίς έκλογές, ζη- 
τοΰσαν τήν υποστήριξή τους. Δέν τοΰ άρεσε ή άνάμιξη τών πολιτικών 
στήν έκλογή τοΰ νέου δεσπότη. Ή ταν έπίσης βέβαιος, πώς ό Πανάρετος 
δέν ήταν ό κατάλληλος μητροπολίτης γιά τά Γιάννινα, οί άπαιτήσεις τοΰ 
θρόνου αύτοΰ ήταν μεγαλύτερες άπό τίς ίκανότητές του, δέ θά τάβγαζε 
πέρα, θά γινόταν όργανο έκείνων πού τώρα τόν βοηθούσαν. Έφυγε άπό 
τή Μητρόπολη πριν μπεϊ μέσα, καί δέν ξαναπάτησε. Στό δρόμο, καθώς 
γύριζε στό μαγαζί, ό νοΰς του γυρόφερνε στό θέμα τοΰ δεσπότη πού 
έπρεπε ν’ άποκτήσουν τά Γιάννινα. Οί φήμες συνεχίζονταν γιά τίς ένέρ- 
γειες πού γίνονταν ώστε νά διοριστεί μητροπολίτης ό Βελλάς καί Κονί- 
τσης Σπυρίδων. Ή ταν άγωνιστής, ικανός, Ήπειρώτης, είχε δώσει δείγματα 
τής άξίας του μ’ δσα είχε κάνει στή μητρόπολη του, τό ιεροδιδασκαλείο 
Βελλάς ήταν ενα μεγάλο έπίτευγμα, κι άλλα άκόμα, ώστόσο ό Πέτρος 
ένοιωθε πώς κάτι στό βάθος τόν άνησυχοΰσε. Δέν είχε προσωπική άντί- 
ληψη, άκουε δμως άπό άλλους, άξιόπιστους, δτι ήταν υπερβολικά αύταρ- 
χικός, δέ δεχόταν άντίλογο σ’ έκεϊνα πού άποφάσιζε, πώς θά μπορούσαν 
νά συνεργαστούν οί έπίτροποι μαζί του; Δέν τοΰ άρεσαν άκόμα οί πλη
ροφορίες πώς ύποστηριζόταν στήν έκλογή του άπό τούς βασιλικούς, ήταν 
έπόμενο νά γίνει όργανό τους, δπως ό Πανάρετος τών βενιζελικών, τέ
τοιους δεσποτάδες δέν τούς ήθελε ό Πέτρος. Θ’ άκουγε τη γνώμη καί τοΰ 
κύρ Γιώργη, ώς τώρα χτυπούσε τόν Πανάρετο, δέν πρόβαλε δμως άκόμα 
άλλον γιά άντικαταστάτη τοΰ Γερβάσιου.

Οί έγνοιες τοΰ Πέτρου δέν τελείωναν σ’ αύτά. Τόν άπασχολοΰσε κι ό 
μικρότερος γυιός του, ό Νίκος· είχε άριστες έπιδόσεις στό σχολαρχείο τής 
Ζωσιμαίας, μελετούσε πολύ, κλεινόταν στό δωμάτιό του, στούς τέσσερες 
τοίχους, οί κλειστοί όρίζοντες τοΰ δημιουργούσαν έμπνεύσεις, παράξενο 
αύτό τό παιδί, συλλογιζόταν ό Πέτρος, δέν είχε δείξει καμιά κλίση γιά 
κανένα έπάγγελμα· είναι νωρίς άκόμα, άπαντοΰσε σοβαρά ό μικρός Νίκος, 
Ιχω καιρό γιά ν ’ άποφασίσω. ’Επιφανειακά δέν έβλεπε τίποτα τό μεμπτό 
στή στάση του ό Πέτρος, κάποια δμως άνησυχία είχε φωλιάσει στήν καρδιά 
του, γιά ποιό λόγο δέ μποροϋσε νά τήν προσδιορίσει.

Ή ταν, τέλος, καί ή Χριστίνα. Δεκαεννιά χρονών τώρα, βρισκόταν σ’ 
δλη τήν άνθηση τής όμορφιάς της. Είχε πάρει πολλά άπό τή μητέρα της, 
τή Λευκή, κάτι άπό τή γιαγιά της, τή μητέρα τοΰ Πέτρου, μιάν αίσθηση 
άλλου είδους όμορφιάς, ήταν έκείνη ή μαγική σταγόνα, πού δίνει τό
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Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στά πολυτελή άρώματα, έτσι έγινε καί μέ τή 
Χριστίνα: νάτη τώρα γυναίκα όλόκληρη, μεστωμένη, μ’ δλα τά θέλγητρα 
τής ήλικίας καί τής ιδιαιτερότητας τής μοναδικής παρουσίας, δσοι τήν 
έβλεπαν δύσκολα τήν ξεχνούσαν. Τή χρονιά αύτή τά προξενειά δέν έλεγαν 
νά σταματήσουν. Πολλές καλές οικογένειες τή ζητούσαν, άποφάσιζαν 
άκόμα οί γονείς γιά τήν τύχη τών παιδιών τους, ή Χριστίνα δέν ήθελε ν’ 
άκούσει τίποτα- είμαι μικρή άκόμα, μητέρα, δέ μπορώ νά κάνω οικογένεια, 
διώξε τους. Οί προξενήτρες έφευγαν άπρακτες, άπελπισμένες γιά τήν 
άποτυχία τους, έχαναν πολλά χρήματα, έξακολουθούσαν δμως νά είναι 
σ’ επιφυλακή, έτοιμες νά φέρουν σέ πέρας τήν άποστολή τους, χαμένος 
κόπος, ή Χριστίνα ήταν άποφασισμένη νά μήν άκούσει τίποτα. Αύτή ή 
έπιμονή, νά μή δέχεται άκόμα καί τά προξενειά πού έρχονταν άπό τά 
καλλίτερα σπίτια τών Γιαννίνων, δέν ήταν τής άράδας, είχαν άρχοντιά 
καί βιός, οί ύποψήφιοι γαμπροί ήταν έπιστήμονες, γιατροί καί δικηγόροι, 
-οί καθηγητές έρχονταν σέ δεύτερη μοίρα-, νέοι άνθρωποι, καλοφτιαγμέ- 
νοι, σπάνια θ’ απορρίπτονταν άπό άλλες κοπέλες τής παντρειάς, μέ προί
κες τρανταχτές· ό Πέτρος καί ή Λευκή, λοιπόν, έβρισκαν στήν άρνηση 
τής κόρης τους μιάν άντίδραση κάπως παράξενη, άνησυχοΰσαν. Ό  Πέτρος 
κουβέντιασε μιά μέρα τό θέμα μέ τήν Χριστίνα, χωρίς τήν παρουσία τής 
Λευκής, προσπαθούσε νά βρει μιά έξήγηση πίσω άπό τά συνεχή όχι τής 
κόρης του· μή βασανίζεσαι πατέρα, δέν έχω τίποτα, Θέλω νά διαλέξω μόνη 
μου τόν άντρα πού θά κάνω σύντροφο στή ζωή μου, τά προξενειά είναι 
γιά μένα ξεπερασμένα, έγώ θ’ άγαπήσω καί θά παντρευτώ, ή άγάπη δέ 
θέλει μεσολαβητές, διώξτε δσες έρχονται σπίτι μας, πριν τίς άκούσετε, 
γιά νά μή φορτώνεστε στενοχώριες. Ό  Πέτρος ξαφνιάστηκε μέ τά λόγια 
τής κόρης του, σιγά-σιγά δμως συνειδητοποίησε πώς είχε δίκιο, έτσι τήν 
άφησε ήσυχη, μίλησε καί στή Λευκή, τό σπίτι έκλεισε γιά τίς προξενήτρες.

Η έγκατάσταση ’Ιταλών στά Γιάννινα καί σέ πόλεις τής Β. ’Ηπείρου 
δημιούργησε έντονες άνησυχίες στούς Ήπειρώτες, άκόμα καί στούς 

βενιζελικούς, πού συνεργάζονταν μέ τούς προξένους. Ό  κοινός κίνδυνος, 
δλοι τόν διαισθάνονταν κι άς μή τό όμολογούσαν, μόνον οί φανατικοί 
έπέμεναν ν’ άγνοούν τήν έπεκτατική πολιτική τής ’Ιταλίας, ό κίνδυνος 
αύτός άμβλυνε τά πάθη καί ένωνε τούς άνθρώπους. Ό  δικηγόρος Νέστο- 
ρας Γεωργίτσης, έκφράζοντας τό γενικότερο αίσθημα, δημοσίευσε στήν 
Ήπειρο  (13-7-1916) ένα τεκμηριωμένο, ήπιο σ’ έκφραση καί έπιχειρήματα 
άρθρο (τό κατέκρινε ό Ταχυδρόμος), μέ τίτλο: Ώ μεν νηφάλιοι. Χωρίς 
νά εϊμεθα έμπόλεμοι ύφιστάμεθα δλα τά δεινά τοϋ πολέμου. Φρονιμα- 
τισθώμεν. Οί Φράγκοι δέν έλληνίζουσιν, άς μή φραγκίζωμεν οί "Ελληνες. 
Πιό σαφής ήταν ό Ν. Γεωργίτσης σέ δεύτερο άρθρο, δημοσιευμένο στήν 
ίδια έφημερίδα (26-7-1916), μέ τίτλο «ΤΙΜΕΟ DANAOS. Φοβοϋ τούς 
’Ιταλούς καί δώρα φέροντας: Οί ’Ιταλοί -σημείωνε- θεωρούν τήν Ή πειρο
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δική τους (Τerra nostra) δπως καί τήν Κέρκυρα δικό τους νησί (Isola 
nostra). Ύ ποπτα  είδαν οί Γιαννιώτες τήν άφιξη τών Ιταλικών αυτο
κινήτων στήν πόλη, πού θά χρησιμοποιούνταν, δπως έλεγαν, γιά τήν υπη
ρεσία τοϋ προξενείου τους. Λνσφορεΐ ό Ηπειρωτικός λαός γιά τήν εγκα
τάσταση Ιταλών στούς Α γίους Σαράντα, τό ’Αργυρόκαστρο, τήν Πρεμετή, 
μέ πρόσχημα τή φροντίδα γιά τόν επισιτισμό τοϋ τόπου μέ καλαμπόκι. 
Υποψιάζονται οί Ήπειρώτες τίς προθέσεις τών ’Ιταλών καί πίστευαν δτι 
δέν θά βρίσκονταν συμπατριώτες τους, πού άπό επιπολαιότητα ή 
ύπερβάλλοντα ζήλο πρός τό κόμμα ή άγάπη πρός τήν Entente, θά 
έξυπηρετοϋσαν αύτά τά άνόσια σχέδια. Προσοχή λοιπόν! Τά παθήματα 
τών Αωδεκανησίων μάς δίδαξαν. Σέ μεταγενέστερα άρθρα του, τόν 
Αύγουστο, ό Χατζής υποστήριζε πώς στήν Κορυτσά, στό ’Αργυρόκαστρο 
κι άλλες πόλεις τής Β. ’Ηπείρου, βενιζελικοί ήταν μόνον οί άλβανιστές, 
οί Βορειοηπειρώτες συνεπώς δέν έπρεπε νά έχουν καμιά σχέση μέ τό κόμ
μα ποΰ έξυπηρετοϋσε έμμεσα τά ιταλικά συμφέροντα. Αρκεί σήμερον 
—έγραφε— νά ληφθή ύπ’ δψιν τό άναντίρρητον γεγονός δτι καί οί ’Ιταλοί 
κάμουν εις τήν Β. Ή πειρον προπαγάνδαν ύπέρ τοϋ Βενιζέλου, διά νά 
σκεφθή καί ό μωρότερος τών Ήπειρωτών δτι ό βενιζελισμός κατήντησε 
καί διά τούς ’Ιταλούς έ θ ν ι κ ή  τ ω ν  ι δ έ α . . .  Κι δταν ό βενιζελισμός 
είναι ’Ιταλική έθνική ιδέα, πώς είμπορεί νά είναι καί ’Ηπειρωτική καί 
Βορειοηπειρωτική τοιαύτη; Αυτά, βέβαια, γράφονταν άπό τόν Χατζή, γιά 
άντιπολιτευτικοΰς λόγους, οί εκλογές θά γίνονταν σέ λίγο καιρό καί 
τέτοια θέματα έπηρέαζαν τοΰς ψηφοφόρους. Ωστόσο ή συλλογιστική τοΰ 
Χατζή στηριζόταν σέ δεδομένα ποΰ δέν επιδέχονταν άμφισβήτηση. Κι αΰτά 
ήταν πώς οί ’Ιταλοί, κάτω άπό τήν έγκριση καί τήν βοήθεια τών προξένων 
τών συμμάχων στά Γιάννινα, έργάζονταν γιά ν’ άρπάξουν τήν Ήπειρο.

Γιά έπηρεασμό τοϋ κοινοΰ ό Χατζής δέ δίσταζε νά χρησιμοποιεί καί 
τό λογοτεχνικό του ταλέντο. Είχε γράψει ενα έπικολυρικό ποίημα, τιτλο
φορούμενο Διονύσιος ό Σκυλόσοφος, έμπνευσμένο άπό τό μαρτύριο τοΰ 
έπαναστάτη δεσπότη, μέ τό τραγικό τέλος. Τό άπόσπασμα έφερε τίτλο: τό 
τραγούδι τοϋ άντρα καί δημοσιεύτηκε στήν τελευταία σελίδα τής ’Ηπείρου, 
στίς 26 ’Ιουλίου. Ό  σκοπός ήταν προφανής: νά τονώσει τό πατριωτικό 
φρόνημα τών Ήπειρωτών καί νά τούς ύποχρεώσει νά συνειδητοποιήσουν 
τούς κινδύνους πού τούς άπειλοΰσαν. Τό άπόσπασμα κατέληγε μέ τούς 
έξής στίχους:

Τώπα άρχοντες καί προεστοί μου 
καί δέ διπλώνω δεύτερο λόγο:
Πρώτα ά π’ δλα 'λεύθερτις χώρας 
πρέπει πολίτης νάναι ό άνδρας...

Στό δημοσιευμένο άπόσπασμα ό Χατζής έχει επιφέρει μεταγενέστερα 
πολλές διορθώσεις μέ μολύβι. Ένεργοϋσε ώς λογοτέχνης, ποτέ δέν έμενε 
ικανοποιημένος άπό τό δημιούργημά του. Τό ποιητικό κείμενό του έκανε
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στράτων είχε ταχθεί μέ τό 
βασιλιά, στίς διαταγές του

αίσθηση στά Γιάννινα, άπόδειξη πώς έσπευσε νά τό άναδημοσιεύσει καί 
ή Σημαία- Ό  Χατζής ευχαρίστησε θερμά τόν Ν. Λάππα γιά τή χειρονομία 
του.

Καθημερινά ή Ή πειρος κατακλυζόταν άπό τηλεγραφήματα τών έπι
στράτων πρός τόν Κωνσταντίνο, άπό άπαντητικές ευχαριστίες τοϋ τελευ
ταίου καί ειδήσεις γιά ίδρυση νέων Συνδέσμων. Τά δημοσιεύματα προ- 
καλοϋσαν τήν έντονη άντίδραση τών βενιζελικών, οί όποιοι συνέχιζαν τήν 
προσπάθεια δημιουργίας δικών τους Συνδέσμων, μέ μικρή έπιτυχία, ή με

γάλη πλειοψηφία τών έπι-

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ*
ΤΩΝ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν  καί μόνο ήταν άπος>ασισμέ-

| | νοι νά ύπακούσουν. Στίς
~ 22-7-16 δημοσιεύτηκε στήν

Ή πειρο  έκκληση τοΰ Πα- 
νηπειρωτικοϋ Συνδέσμου ’Επιστράτων, πρός τούς έπιστράτους τής Η πεί
ρου, νά πυκνώσουν τίς τάξεις του. Ή  έκκληση κατέληγε: Μέ αυτές τίς 
ιδέες, μέ αυτές τές σκέψεις άπεφασίσαμεν νά ίδρύσωμεν τόν «Σύνδεσμον» 
ημείς έδώ οί έπίστρατοι. Καί διά τηλεγραφήματος διεδηλώσαμεν εις τόν 
λατρευτόν μας Κουμπάρον τήν άφοσίωσιν καί τήν λατρείαν μας πρός 
Αύτόν καί δτι εϊμεθα παρά τό πλευρόν του, άμα μάς χρειασθή. (Κουμπάρο 
έλεγαν τόν Κωνσταντίνο). Ό  Ταχυδρόμος, καθημερινά σχεδόν, δημοσίευε 
έπικριτικά σχόλια έναντίον τών έπιστράτων, σ’ ένα φύλλο του μάλιστα 
τούς χαρακτήρισε άνάνδρους. Άκουσε άπό τούς άντιβενιζελικούς πολύ 
χειρότερα. Άπό τήν πλευρά τους οί βενιζελικοί άγωνίζονταν νά έξιδανι- 
κεύσουν τό δικό τους είδωλο καί νά χρεώσουν όλες τίς εύθύνες τής διά
λυσης τοΰ κράτους στούς άντιπάλους τους. Τούς κατηγορούσαν άκόμα 
γιά έλλειψη επιχειρημάτων καί τίς ύβρεις πού χρησιμοποιούσαν, λησμο
νώντας πώς τό ίδιο έκαναν καί αύτοί. Σταύρωσον, σταύρωσον αύτόν! 
ήταν ό τίτλος άρθρου τοΰ Γ. Βλαχλείδη (Ταχυδρόμος, 24-7-1916), μέ τό 
όποιο κατέκρινε τόν τρόπο πού άντιμετώπιζαν οί άντιβενιζελικοί τό με
γάλο πολιτικό, δέ δίσταζαν νά έπιδιώκουν καί τό θάνατό του, νά τόν 
σταυρώσουν. Αύτήν τήν μυσαράν άράν (σταύρωσον, σταύρωσον!) έξεμούν 
καθ’ έκάστην ώς έπωδόν κατά τοϋ κ. ’Ελευθερίου Βενιζέλου οί έν ύβρεομα- 
νίφ ώρυόμενοι πρό τής ύπερτάτης λαϊκής Δικαιοσύνης άλλόφρονες Γραμ
ματείς καί Φαρισαίοι τοϋ Παλιοκομματισμοϋ. Πάντως τά άρθρα τοΰ Τα
χυδρόμου, άλλά καί τής ’Ηπείρου καί τής Σημαίας, ήταν άκόμα δλα προ
εκλογικά, κανείς δέν πίστευε πώς τίς έκλογές πού ζήτησε ή Entente ή Ιδια 
θά τίς ματαίωνε.

Στίς διενέξεις άνάμεσα στούς πολίτες, έξαιτίας τών κομματικών διαφο
ρών, άρχισαν νά παίρνουν ενεργό μέρος καί οί παπάδες καί οί δάσκαλοι, 
παρά τίς άπαγορεύσεις πού ύπήρχαν. Καί γιά μέν τούς δασκάλους τό



—  192 —

■υπουργείο παιδείας πήρε μέτρα, άπαγορεύοντάς τους, δπως σ’ εγκύκλιο 
τού επιθεωρητή δημοτικών σχολείων Ίωαννίνων Βασιλ. Παπαγεωργίου 
άναφερόταν, τή συμμετοχή σέ πολιτικές συζητήσεις, μέ άπειλή παραπο
μπής τών παραβατών στόν εισαγγελέα· οί παπάδες, δμως, δέ διέτρεχαν 
αύτή τήν έποχή κίνδυνο άπό τή Μητρόπολη, γιατί ό Πανάρετος ήταν 
άπασχολημένος μέ τήν έκλογή του ώς μητροπολίτη. Οί παραβάτες άνήκαν 
στό βενιζελικό στρατόπεδο καί είχαν τήν άνοχή τοϋ Πανάρετου, τόξεραν 
οί παπάδες πώς ό Πανάρετος ήταν ό έκλεκτός τών βενιζελικών. Τέτοιες 
άναμίξεις ιερωμένων σέ πολιτικές διενέξεις γίνονταν αιτία δημιουργίας 
έπεισοδίων, δπως έκεϊνο τής 17ης Ιουλίου, στό Δεμάτι, δταν ό παπάς 
τοΰ χωριού Εύθύμιος Σακελλαρίου, μετά άπό τό Πολυχρόνιον, ζητωκραύ
γασε ύπέρ τοΰ Βενιζέλου, άπό τήν Ωραία Πύλη. Μέσα στήν έκκλησία 
δμως ήταν καί επίστρατοι, ενας δέν κρατήθηκε καί φώναξε σκασμός παπά, 
άμέσως τό έπανέλαβαν πολλοί. Ό  Διχασμός έφερε τήν κομματικοποίηση 
καί στά μυστήρια τής εκκλησίας. Οί άντίπαλες έφημερίδες, δταν πληρο
φορούνταν τέτοια περιστατικά, έσπευδαν νά τά δημοσιεύσουν, μέ άνάλογο 
σχολιασμό καί αίτημα επιβολής ποινών στούς παραβάτες. Τούς δασκάλους, 
στό νησί, δέν τούς άφηναν σέ χλωρό κλαδί, ήταν καί οί δυό βενιζελικοί.

Μέ τό Διχασμό, τήν άνάμιξη τών ξένων στά έσωτερικά ζητήματα, τήν 
άνασφάλεια πού αισθάνονταν οί υπάλληλοι, τή δυσφορία πού προκαλοΰσε 
ή παρουσία τών Ιταλών στήν ’Ήπειρο καί τή διαφαινόμενη άπειλή άπό 
τήν πλευρά τους, ή διάλυση τής διοικητικής μηχανής ήταν έμφανής: Κα
ταλύουν τό κράτος οί ξένοι ή ημείς οί Ιδιοι άναγνωρίζομεν καί προάγομεν 
την κατάλυσίν του; άναρωτιόταν μέ παράπονο ό Χατζής. Γιά νά τεκμη
ριώσει τήν άποψή του άνέφερε ενα χτυπητό παράδειγμα. Οί χωρικοί, άντί 
νά πάνε στίς άρμόδιες ύπηρεσίες νά ποΰν τά παράπονά τους, κατέφευγαν 
στούς προξένους τής Entente. "Ενας άπ’ αύτούς πήγε μιά μέρα στή νο
μαρχία γιά νά διαβιβάσει στό νομαρχεύοντα παράπονα κατά άξιωματικών, 
οί όποιοι δέν έπέστρεφαν στούς κατόχους τους τά έπιταγμένα ζώα. Ό  
πρόξενος δέν άρκέσθηκε στήν παράσταση, τηλεγράφησε καί στήν πρεσβεία 
του στήν ’Αθήνα, ζητώντας νά πιέσει τήν κυβέρνηση γιά τήν επιστροφή 
τών ζώων. Τό επίσημο κράτος, μέ τίς ενέργειες αύτές, είχε καταλυθει. 
Αύτό διαισθάνονταν καί οί χωρικοί, γιαυτό καί ζητούσαν τήν έπέμβαση 
τών προξένων κι δχι τών ελληνικών άρχών.

Κάτω άπό τέτοιες προϋποθέσεις, επίλυση τών μικρών καί μεγάλων προβλημάτων 
τής περιοχής, ήταν άδΰνατο νά επιτευχθεί, μέ συνέπεια οί εφημερίδες νά κατακλύ
ζονται άπό διαμαρτυρίες πολιτών.- Ή  άποστράτευση είχε τελειώσει, ή τηλεφωνική 
δμως επικοινωνία τών Γιαννίνων καί τής Πρέβεζας δέν είχε άποκατασταθεϊ.- Παρά 
τΙς ποσότητες καλαμποκιού πού διανεμήθηκαν άπό τά προξενεία τής Entente, ό κό
σμος πεινούσε καί διαμαρτυρόταν, άφού ό έλεγχος μοίραζε τό καλαμπόκι, δπως τό 
κινίνο.- Τό ταχυδρομείο καί τό δημόσιο ταμείο δέν έδιναν πιά γραμματόσημα τών 
5, 10, καί 5 λεπτών, είχαν τελειώσει. Μέ τά μονόλεπτα, δίλεπτα καί τρίλεπτα πού 
έμειναν, υποχρεώνονταν οί Γιαννιώτες νά γεμίζουν όλόκληρη τήν έπιφάνεια τοΰ φα-
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κέλου γιά νά στείλουν ένα γράμμα.- Στις 21 ’Ιουλίου μετά πόσης έπισημότητος ή 
φρουρά Ίωαννίνων γιόρτασε τά γενέθλια τοϋ Κωνσταντίνου, μέ δοξολογία στήν πλα
τεία στρατώνων. ΟΙ έπίστρατοι κάλυψαν τίς στάλες τών έφημερίδων μ’ ευχετήρια τη
λεγραφήματα.- Ή  έργολαβία γιά τό κατάβρεγμα τών δρόμων τής πόλης είχε κατα
κυρωθεί, δμως στήν πραγματικότητα, κατάβρεγμα, πού κόστιζε άρκετές χιλιάδες στό 
δήμο, δέ γινόταν. "Ενα άργοκίνητο κάρο, φορτωμένο τό βοντσέλι, γεμάτο νερό, γύριζε 
άργά-άργά τούς κεντρικούς δρόμους χύνοντας λίγες σταγόνες νερού, πάντοτε μέ 
οίκονομία, γιατί τό βοντσέλι άδειαζε γρήγορα. Οί Τούρκοι είχαν λύσει καλλίτερα τό 
πρόβλημα. Μ’ Ινα άλογάκι -10 παράδες δξιζε- κατόρθωσαν, κάτω άπό τήν επίβλεψη 
ξένου μηχανικού, ν’ άνεβάσουν, μέ άπορροφητικό μηχάνημα, νερό άπό τή λίμνη καί 
νά καταβρέχουν καλά τούς δρόμους.- Κάποιοι καλοί άνθρωποι πού άγαπούσαν τό 
πράσινο, φύτευαν δεντράκια στήν όδό Δωδώνης, τή λεωφόρο πού σήμερα ξεκινάει 
άπό τό δικαστικό μέγαρο, τό δημαρχείο στήριζε τά δεντράκια μέ ξύλα καί φρόντιζε 
γιά τήν άνάπτυξή τους, οί βάνδαλοι δμως, οί σκοτεινοί άνθρωποι τής νύχτας, περ
νούσαν καί τά τσάκιζαν. Τό Ιδιο γίνεται καί σήμερα. Ή  έσωτερική καλλιέργεια τοΰ 
άνθρώπου άπό τότε ώς τίς μέρες μας, δέ σημείωσε καμμιά βελτίωση.- Ή  στάθμευση 
καί διακίνηση τών άμαξιών στήν πλατεία, πού τό καλοκαίρι γέμιζε άπό καρέκλες 
τών καφενείων, δημιουργοΰσε κινδύνους. 'Υποδεικνυόταν στήν άστυνομία νά όρίσει 
ώς χώρο στάθμευσης τών άμαξιών τήν τοποθεσία, δπου κάθε Σάββατο γινόταν ή 
άγοραπωλησία τών ζώων (*Ατ παζάρ) κι ένός άριθμοΰ τήν πλατεία Γεωργίου Σταύρον, 
δπως και παλαιότερα. Αύτό θά διευκόλυνε καί τούς πολίτες στήν άνεύρεση μεταφο
ρικού μέσου. Ή  πλατεία, τελικά, δέ γλύτωσε άπό τό ξάφνιασμα καί τόν πανικό. Στίς 
4 Αύγούστου, τό βράδυ, Ινα αυτοκίνητο πού έρχόταν άπό τήν ΙΙρέβεζα, άνέτρεψε, 
στά σκοτεινά τοΰ δρόμου, μπροστά στό κέντρο 'Αβέρωφ ένα σαραβαλιασμένο κάρο 
τής δημαρχίας. ’Ακούστηκε δυνατός κρότος, Ινα ωχ μιας κυρίας καί τό τί έγινεν  
έπειτα δέν περιγράφεται. Οί πελάτες τών έκατό τραπέζιών -τόσα είχε τοποθετημένα 
ό ’Αβέρωφ  στήν πλατεία- μή ξέροντας τί συμβαίνει, έτρεχαν, πατεϊς με πατώ σε, νά 
σωθούν πρός κάθε κατεύθυνση, άναποδογυρίζοντας καρέκλες καί τραπέζια, σπάζο
ντας γαράφες καί ποτήρια, πετώντας καπέλα καί μπαστούνια, χαθήκαμε, φώναζε ό 
ένας, βόμβα έπεσε, έσκουζε ό άλλος, άεροπλάνο, ζέπελιν, κομπούρια, γενικός πανικός. 
Τό μυστήριο δέν άργησε νά λυθεί κι δλοι ξαναγύρισαν γελώντας στίς θέσεις τους, 
μόνο τά γκαρσόνια τραβούσαν τά μαλλιά τους. Τό έπεισόδιο ήταν ένδεικτικό τής 
ψυχολογίας τοΰ κόσμου, φοβόταν τόν πόλεμο καί τούς κινδύνους πού έκρυβε.

Ή  μουσική τής φρουράς έπαιζε τακτικά στόν Κονραμπά  κλασικά κομάτια, συ
γκέντρωνε πολύ κόσμο, οί περισσότεροι κάθονταν δρθιοι, ήταν άδύνατο νά 
έξυπηρετηθοΰν.- Νέο πρακτορείο τής Ε ταιρείας Ε λληνικόν Τύπον Ιδρύθηκε στά Γιάν
νινα, έγκαταστάθηκε στό χαρτοπωλείο τού Γ. Κοράκη. Τό παλαιό δέν έπαρκοΰσε, οί 
ντόπιες έφημερίδες διαμαρτύρονταν γιατί δέν τίς φρόντιζε, έρριχνε τό βάρος του 
στίς άθηναϊκές.- Τά γράμματα πού έρχονταν άπό τή Θεσσαλονίκη ήταν λογοκριμένα, 
ό γαλλικός έλεγχος δέν άφηνε τίποτα νά μήν τό δεί.- Οί μικροί έφημεριδοπώλες βρί
σκονταν δλη τή μέρα σ’ επιφυλακή, τό πλήθος τών γεγονότων, έσωτερικών καί 
έξωτερικών, εύνοοΰσε τήν έκδοση παραρτημάτων, τάρπαζαν οί μικροί γαβριάδες, 
έτρεχαν παντοΰ κι άναστάτωναν τήν πόλη μέ τίς φωνές, άλλά καί τούς τίτλους τών 
είδήσεων πού τούς έλεγαν νά έκφωνοΰν συχνά σκόρπιζαν τόν τρόμο, γιατί πολλές 
ειδήσεις ήταν ψεύτικες κι άλλες μεγαλοποιημένες. Τά περισσότερα τηλεγραφήματα 
στά παραρτήματα τά είχε ό Ταχυδρόμος. Γιατί νά μήν έχει; παρατηροΰσε ό Χατζής, 
τά παίρνει δωρεάν άπό τό πρακτορείο «Ράδιο» τής γαλλικής πρεσβείας, ή «Ή πειρος»  
δέν μπορεί νά γεμίζει όλόκληρη σελίδα μέ τηλεγραφήματα, γιατί τά πληρώνει, δπως
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καί τόν άνταποκριτή ποΰ τά στέλνει.- Ό  κτηνίατρος Ά θ. Τζώνης, γνωστός άπό τή 
μονομαχία του μέ Ιταλό δημοσιογράφο, διοικητικός έπίτροπος στό Μέτσοβο, χτύπησε 
στήν 'Ομόνοια τής ’Αθήνας τό βουλευτή ’Ιωαννίνων Κ. Καζαντζή, τόν θεώρησε 
υπεύθυνο γιά τήν άπόλυση άπό τή θέση του. Λαμπρός κτηνίατρος, σχολίασε ό Χατζής, 
δχι δμως κατάλληλος γιά τή θέση πού τόν είχε διορίσει ό Β ενιζέλος- Τήν έποχή 
αύτή παρατηρεΐται όργασμός στήν έκδοση σατιρικών έντύπων, άληθινή έπιδημία, τή 
χαρακτήριζε ή Ήπειρος. Τό 1916, συμπληρώνουμε δσα άναφέραμε, έκδίδονταν στά 
Γιάννινα τά έξης φύλλα: Πολιτικά: Ή πειρος, Σημαία, Ταχυδρόμος, Ελεύθερον Βήμα, 
τούς τελευταίους μήνες. Πολιτικοσατιρικά καί σατιρικοφιλολογικά: Καραβίδα, Κατής, 
Παπαγάλος, Τσεκούρι (έκδότες οί ’Αν. Τριτσιμπίδας καί Κ. Βελόνας). Τά περισσότερα 
άπό τά έντυπα, διαφημιζόμενα άλλα ώς σοβαρά, κι άλλα ώς άστεϊα, ήταν βενιζελικά, 
άκόμα καί ή φιλολογική Δάφνη τοϋ (κατά τό Χρ. Σούλη) Α. Λεύκοβιτς πουλιόταν 
μαζί μέ τήν έφημερίδα τοϋ Βενιζέλου Κήρυξ, βραχύβια δμως. (Ή  Δάφνη  κυκλοφόρησε 
στίς 18-7-1916. Ό  Ταχυδρόμος άναφέρει ώς έκδότες τοϋ «έγκυκλοπαιδικοϋ έβδομα- 
διαίου περιοδικού», έτσι τή χαρακτήριζε, τούς Δημοσθένη Πανίδη καί ’Ιωάννη Τσίπη). 
’Αλλα έκλειναν, γιά νά έκδοθοϋν πάλι γιά λίγο, άλλα έρχονταν νά πάρουν τή θέση 
τους, γιά νά κλείσουν κι αύτά, νάναι τάχα ό όργασμός στήν κατανάλωση χαρτιών, 
μελάνης καί κυττάρων, βήμα πρός πρόοδον; άναρωτιόταν ή Ή πειρος. - Στά Γιάννινα 
είχαν άνοίξει 2-3 καταστήματα πού νοίκιαζαν ποδήλατα. Ό  κάθε πιτσιρίκας, δταν 
πίστευε πώς μπορούσε νά στηρίξει τά πόδια του στό ποδήλατο, ύστερα άπό ένα-δυό 
μαθήματα, τό έπαιρνε κι έτρεχε στούς δρόμους, όχι όπου αυτός ήθελε, άλλά δπου

τόν πήγαινε τό ποδήλατο, κι δποιον έπαιρνε ό 
χάρος.- Νά καί ό κατάλογος τών φαρμακείων 
πού λειτουργούσαν τότε στά Γιάννινα: 1) Γεωρ. 
Γκιούνη, όδός Άβέρωφ, 2) Χρ. Γερογιάννη, Άβέ- 
ρωφ, 3) ’Αλεξίου Γκαραλάνη, ’Αβέρωφ, 4) ’Επ. 
Τσάντη, ’Ανεξαρτησίας, 5) ’Επ. ΟΙκονομίδη, 'Ανε
ξαρτησίας, 6) Ζώη Παπανικολάου, ’Ανεξαρτη
σίας, 7) Μ. Μαλαμίδα, ’Ανεξαρτησίας, 8) Ίω. 
Τζαβέλλα, ’Ανεξαρτησίας, 9) Κων. Ίωαννίδη, 
’Ανεξαρτησίας, 10) Έμ. Γεωργάτη, 'Ανεξαρτη
σίας, 11) Μαρίας Βασιλειάδου. 21ης Φεβρουα- 
ρίου, 12) Σπ. Χαρισιάδη, πλατεία ’Ελευθερίας, 
13) I. Λεβή, Καλλάρη, 14) ’Αν. Μπαμπασίκα, 
Μητροπόλεως.- ’Από τόν ούλαμό άξιωματικών 
Κορίνθου, άποφοίτησαν, ώς έφεδροι άνθυπολο- 
χαγοί, τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ ’Ιουλίου οί: Δημ. 
Παπαθανασίου, ’Αν. Χατζής, Χρ. Σούλης, Σωτ. 
Παπαβασιλείου, Νικ. Ζωνίδης, Βασ. Βάης, Χαρ. 
Παππάς, Ίω. Μ ίσιος, Χρ. Στάμος, Ά ρ. Δημη- 
τριάδης, άνθυπασπιστής, Ίω. Χρηστοβασίλης, 
άπό τήν Ά ρτα, Γρ. Παναγιωτίδης, Τιμ. Δημη- 

τριάδης.- Μέ τή λήξη τοΰ σχολικού έτους, ό γυμνασιάρχης Γ. Καλούδης, στήν έκθεση 
πεπραγμένων (σχολική γιορτή τής 9ης ’Ιουλίου) άναφέρθηκε στό μαθητικό δυναμικό 
τής σχολής. Τό σχολικό έτος 1915-16 είχαν έγγραφεΐ συνολικά 687 μαθητές, 412 στό 
γυμνάσιο καί 275 στό Ελληνικό σχολείο (σχολαρχείο). Πήραν άπολυτήριο 38, 
προαγωγή στό γυμνάσιο 246, στό σχολαρχείο 184. Παραπέμφθηκαν γιά συμπλη
ρωματικές έξετάσεις τό Σεπτέμβριο 30 τοΰ γυμνασίου καί 15 τοΰ σχολαρχείου καί
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γιά έξέταση όλική 5 τοϋ γυμνασίου καί 4 τοΰ σχολαρχείου. Στάσιμοι Εμειναν 48 στό 
γυμνάσιο καί 50 στό σχολαρχείο. Δέ φοίτησαν ή έφυγαν 44 καί 23 άντίστοιχα.- ’Από 
τίς 29 ’Ιουλίου ό Ταχυδρόμος άρχισε νά κυκλοφορεί στίς 5 τό άπόγευμα. Σέ σχόλιό 
του καταφερόταν κατά τοΰ νομάρχη Α. Σουλιώτη-Νικολαΐδη, γιατί, έλεγε, έργαζόταν 
γιά τό κόμμα τοΰ Γούναρη -θά ήταν μάλιστα υποψήφιος τών άντιβενιζελικών στό 
νομό Ίωαννίνων- ξεχνώντας τούς ύμνους πού έγραφε πρώτα γιαυτόν.- Στήν όδό Σου- 
λίου Ιδρυσε άριστον κατάστημα (φωτογραφεΐον), ό καλλιτέχνης, προσωπογράφος, 
άγιογράφος κι αριστος φωτογράφος Πέτρος Π. Πουλίδης. Είχε έρθει άπό τήν ’Αθήνα 
κι άργότερα ξαναγύρισε έκεΐ. Τό φωτογραφικό άρχεΐο του είναι πολύτιμο γιά τήν 
Ιστορία τΑς νεότερης 'Ελλάδας.- Ή  πείνα περπατούσε στούς δρόμους, όσοι δμως είχαν 
χρήματα γλεντούσαν. Έγραφε κάποιος στόν Ταχυδρόμο. Τά Γιάννινα, λένε, είναι ήσυχη 
πόλις, χωρίς διασκεδάσεις, χωρίς τέρψεις. Έτσι είναι. Ά ν  δμως μεταβή κανείς είς τόν 
Μ ύλον, έκεΐ θά δη, κατά τάς νυκτερινός ώρας, μιά τρελλή ζωή, ένα κομμάτι Παρισιού, 
ριγμένο πλησίον τής λίμνης τοϋ 'Αλή πασά. Έκεΐ ή νιότη όργιάζει, άλλά πολύ συχνά 
καί τά ...θαλερά γεράματα!- Στά τέλη ’Ιουλίου ένα άγριο έγκλημα άναστάτωσε τά Γιάν
νινα. Στήν όδό Σουλίου άδερφός σκότωσε τήν άδερφή του, είχε παραστρατήσει, έλεγε, 
τά έφτιασε μέ νεαρό λοχία κι αύτό θεωρήθηκε έγκλημα.- Στίς 2 Αύγουστου ή Ή πειρος 
συμπλήρωνε 7 χρόνια έκδοσης, έμπαινε στό όγδοο. Υπενθύμιζε στούς άναγνώστες της 
πώς έκδιδόταν συνεχώς αύτό τό διάστημα, εκτός άπό έξάμηνη διακοπή-ποινή τοΰ τουρ
κικού στρατοδικείου, πριν άπό τήν έκρηξη τοΰ πολέμου, τότε πού σφράγισε τά τυπο
γραφεία καί φυλάκισε τό διευθυντή της. Υπογράμμιζε άκόμα πώς άγωνίστηκε μέ συ
νέπεια γιά τήν έξυπηρέτηση τών ’Ηπειρωτικών συμφερόντων, βάσει τοΰ προγράμματός 
της, τό είχε έξαγγείλει στό πρώτο φύλλο, τό 1909. Βασικό της σύνθημα καί σκοπός 
ήταν: Ή  Ή πειρος ήταν μία καί ένιαία καί άδιαίρετη, άπό τόν 'Άραχθο ώς τό Γενοϋσο.- 
Στίς 3 Αύγούστου πέθανε ένας πολύ γνωστός κι άγαπητός στόν έμπορικό κόσμο 
Γιαννιώτης, ό ’Ιωάννης Καππάς, νέος, κατόπιν μακρας καί άμειλίκτου νόσου.- Πλήθος 
Γιαννιωτών τόν συνόδευσαν στήν τελευταία κατοικία του.
Ή  έγκατάσταση τών Σέρβων στήν Κορυτσά καί ή συνεχιζόμενη προ

σπάθεια τών ’Ιταλών νά έγκατασταθοϋν στήν Ήπειρο, άποτελοϋσαν τά 
κύρια σημεία τής σφοδρής πολεμικής τών άντιβενιζελικών έφημερίδων, 
έναντίον τής πολιτικής τοϋ Βενιζέλου, τά δημοσιογραφικά όργανα τοϋ 
όποιου δέν άντιδροΰσαν στούς διαφαινόμενους άπό τήν ιταλική πλευρά 
κινδύνους, μέ τήν αιτιολογία δτι καί οί ’Ιταλοί ηταν σύμμαχοι. Τί είδους 
σύμμαχοι ήταν φάνηκε τά έπόμενα χρόνια. Ή  Ήπειρος πάντως, δημοσίευε 
άπό τά τέλη ’Ιουλίου έκτενεϊς ταχυδρομικές άνταποκρίσεις άπό τήν Κο
ρυτσά -τά τηλεγραφήματα δέν τά έπέτρεπαν οί Γάλλοι- σέ πολλές συνέ
χειες, πού διεκτραγωδούσαν τήν κατάσταση, καί τούς κινδύνους πού δια
γράφονταν. Ό  Ταχυδρόμος άμφισβήτησε τό περιεχόμενο τών άνταποκρί- 
σεων, είναι χειρότερη ή κατάσταση άπ’ ότι την περιέγραψε ό ανταποκριτής 
μας, άπαντούσε ή Ήπειρος, άς τό λάβουν αύτό υπόψη τους οί ιδιοκτήτες 
τοϋ «Ταχυδρόμου», συμπλήρωνε, κι άς μήν άφήνουν τόν διευθυντή του 
’Λλ. Γεωργιάδη νά γράφει δ,τι θέλει.

Ο  προεκλογικός πυρετός άνέβαινε κι άς άμφέβαλλαν πολλοί γιά τή 
διεξαγωγή τών έκλογών ή κυβέρνηση Ζαΐμη είχε άποφασίσει τή διε

ξαγωγή τους κατά τήν τελευταία Κυριακή τοϋ Σεπτεμβρίου 1916. Έπικε-



φαλής τών συνδυασμών θά ήταν πάλι ό Π. Δαγκλής, στούς Φιλελεύθερους, 
κι ό Γ. Δούμας στούς άντιβενιζελικούς. Ελληνικόν είχαν άποφασίσει οί 
τελευταίοι νά ονομάσουν τό συνδυασμό τους, οί βενιζελικοί άπορούσαν, 
στήν πραγματικότητα ένοχλοΰνταν, γιατί ό δικός μας δέν είναι Ελληνικός;

άντέτειναν. Περισσότερο μαχητικός έμ- 
φανιζόταν άπό τήν πλευρά τών βενιζε- 
λικών ό Κ. Μελάς, Κοκό τόν άποκα- 
λούσαν οί άντίπαλοί του, άπό τήν ’Αθήνα 
πού βρισκόταν έστελνε φλογερά άρθρα 
στόν Ταχυδρόμο. Οί άντίθετοι -έγραφε σέ 
άρθρο πού άναφέρθηκε- διαφθείρουν συ
νειδήσεις διά χρημάτων καί όσον τάχι
στα, θά κατέβαινε άπό τήν Αθήνα γιά νά 
τούς συντρίψει. Άλλο πού δέν ήθελε ό 
Χατζής γιά ν’ άρχίσει τά ειρωνικά σχό
λια: Ό  κ. Μελάς μέ έτήσιον εισόδημα 
120.000 δρχ. καί ό Δαγκλής μέ εισόδημα 
τριών έκατομμυρίων μπορούν νά εξα
γοράσουν ψήφους κι όχι βέβαια ό Τσό- 
γκας μέ τήν κάπα του καί ό Ζαούσης μέ 
τά γιδοπρόβατά του, ώς υποψήφιοι τοϋ 
άντιβενιζελικοϋ συνδυασμού. Μετά τήν 
άντικατάσταση τοΰ νομάρχη Α. Σουλιώ- 

τη-Νικολαΐδη, ύστερα άπό άπαίτηση τής Entente καί ύπόδειξη τών βενιζε- 
λικών παραγόντων τών Γιαννίνων (ό γιατρός Γ. Κ. Σταυρίδης έγραφε 
στόν Π. Δαγκλή στίς 10-7-1916: Ή  διαγωγή τοϋ στρατηγοϋ Παπούλα άπε- 
δείχθη οϋχί άρμόζουσα εις τό άξίωμα αύτοϋ, πρέπει δέ νά απομακρυνθεί 
έντεϋθεν δ,τι τάχιστα. ’Επίσης δέ καί ό νομάρχης Σουλιώτης πρέπει νά 
άπομακρυνθή ταχέως τά αυτά πράττων. Ή  ταχεία έλευσίς σας είναι 
άναγκαιοτάτη ένταϋθα. Οί βενιζελικοί βουλευταί έχουσιν άνάγκην τής πα
ρουσίας σας Υμών. Άδρανοϋσι μακαρίως) τή νομαρχία Ίωαννίνων διη- 
ύθυνε ό Ε. Ποντικάκης, ένθερμος όπαδός τοΰ Βενιζέλου, άσκώντας πολι
τική έντονα προκλητική γιά τούς κομματικούς άντιπάλους του. Οί άντι- 
βενιζελικοί Γιαννιώτες διαμαρτυρήθηκαν καί ή κυβέρνηση Ζαΐμη άπο- 
φάσισε νά τόν άντικαταστήσει- ή επέμβαση τοΰ άγγλου πρεσβευτή ματαίωσε 
τήν άπόφαση. Ή  συνεργασία τοϋ τοποτηρητή Πανάρετου μέ τούς βενι- 
ζελικούς γινόταν στενότερη καί φανερή, χωρίς προσχήματα κάποτε. Ό  
Πανάρετος άλληλογραφοϋσε τακτικά μέ τήν άγγλική πρεσβεία, καθώς καί 
μέ τό στρατηγό Δαγκλή. "Ενα μάλιστα γράμμα του, στίς 19-9-1916, έξέ- 
φραζε τή βαθύτατη άνησυχία γιά τήν κατάληψη τής Β. ’Ηπείρου άπό τούς 
Ιταλούς καί τήν έκδίωξη τοϋ μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως Βασιλείου άπό 
τό Αργυρόκαστρο.

—  196 —



—  197 —

Ό  στρατηγός Α. Παπούλας, πού έργάστηκε έντατικά γιά τήν όργάνωση 
τών έπιστράτων, δταν πληροφορήθηκε δτι τόν μετακινούσαν, ζήτησε άναρ- 
ρωτική άδεια. Τήν ίδια έποχή, τελευταίο δεκαήμερο τοΰ Ιουλίου, ό στρα
τηγός Π. Δαγκλής, ύπέβαλε αίτηση στά άνάκτορα ν’ άπαλλαγεΐ άπό τά 
καθήκοντα τοΰ γενικοΰ ύπασπιστή, ήθελε νά προλάβει άπόφαση τοΰ βα
σιλιά νά τόν άπολύσει, λόγω τής άνάμιξής του στήν κίνηση τής όργάνω- 
σης τοΰ ’Εθνικού Συνδέσμου Ελλήνων ’Επιστράτων, άντίπαλη όργάνω
ση τών βασιλικών έπιστράτων. Τά άνάκτορα τόν άπέλυσαν, χωρίς νά κά
νουν μνεία δτι ό Ιδιος τό είχε ζητήσει, γιά νά φανεί ή άπόλυση ώς ποινή. 
Ή  δικαιολογία πού πρόβαλλαν ήταν: Παρεσύρθη καί αυτός εις πολιτικός 
ένεργείας άντικειμένας εις τά καλώς εννοούμενα εθνικά συμφέροντα καί 
στρεφομένας έμμέσως κατά τοϋ Βασιλέως.

Μιά σειρά ένοπλων ληστειών καί φόνων στήν ύπαιθρο, τό καλοκαίρι 
τοΰ 1916, κυρίως στή Β. Ήπειρο, δημιούργησε τήν έντύπωση στούς άντι- 
βενιζελικούς πώς κάτι τό ύποπτο συνέβαινε. Στό Λυκόστομο είχαν λη- 
στευθεϊ καί σκοτωθεί δυό άπό τό ’Αργυρόκαστρο, στό Ζουλιάτι καί στό 
δρόμο Γεωργουτσάδων-Δελβίνου σκοτώθηκαν δυό χωροφύλακες καί στίς 
31 ’Ιουλίου άπόπειρα ληστείας, κοντά στό Δελβινάκι, ματαιώθηκε, έξαι- 
τίας τοΰ δτι ή άμαξα, μέ τήν όποια ταξίδευε ό τέως νομάρχης Άργυρο- 
κάστρου Χαλκοκονδύλης, άπολυμένος κι αύτός άπό τήν Entente, είχε συ
νοδό χωροφύλακα, πού άμύνθηκε, δταν έγινε άντιληπτή ή ένέδρα. Τό πε
ρίεργο δέν ήταν μόνον οί φόνοι καί οί ληστείες, άλλά καί τό γεγονός δτι, 
μετά τή διάπραξή τους, οί δράστες δέν άπομακρύνονταν άπό τόν τόπο 
τοΰ έγκλήματος, άλλά παρέμειναν έκεΐ, έτοιμοι γιά τή διάπραξη νέων 
ληστειών. Τό ίδιο έγινε καί στό Δελβινάκι. "Εμειναν καί λήστεψαν όσους 
πέρασαν άργότερα άπό τόν ίδιο δρόμο. Α ί θρασύταται ληστεϊαι -σχολίαζε 
ή Ήπειρος- υπάρχει υπόνοια δτι δέν έγιναν μόνο διά τήν ληστείαν... 
Ίσως (οί ληστές) άποτελοϋν όργάνωσιν άποβλέπουσαν εις τήν δυσφήμησιν 
τής έπαρκείας τών ελληνικών άρχών... διά νά εϋρουν οί ξένοι (εννοεί 
προφανώς τούς ’Ιταλούς) εύλογοφανή δικαιολογίαν διά τήν άνάληψιν τής 
άποκαταστάσεως τής άσφαλείας άπό τούς ίδιους καί μάλιστα εις τούς 
δρόμους όπου κυκλοφορούν αύτοκίνητα καί τά έξ Αγίω ν Σαράντα σιτηρά. 
Ό  συλλογισμός είχε τή βάση του. Σέ λίγο καιρό οί ’Ιταλοί θά έφταναν 
ως τά Γιάννινα καί θά έκαναν άπόπειρα νά προχωρήσουν ώς τήν Πρέβεζα.

Ό  Ταχυδρόμος θρηνούσε άπό τίς στήλες του τήν άθρόα μετανάστευση τών Ήπει- 
ρωτών. Κρυφή χαρά αίσθάνεται, άντέτεινε ή Ή πειρος, οί έπίστρατοι πού μετανά
στευαν ήταν άντιβενιζελικοί ψήφοι. Δ έν μπορούν νά ζήσουν στόν τόπο τους, πρόσθετε, 
και δέν θέλουν νά πέσουν στά πόδια τοϋ Ά γγ λ ο υ  προξένου γιά νά τούς δώσει λ ίγο  
καλαμπόκι, πρός 70 λεπτά μάλιστα τήν όκά, ένώ κόστιζε μόλις 40 λ. Τό σίγουρο 
είναι, δτι άνεξάρτητα άπό τό πολιτικό χάος πού επικρατούσε έκείνη τήν έποχή στήν 
'Ελλάδα, οΐ Ήπειρώτες, δπως κι άλλοι "Ελληνες, θ’ άναζητοϋσαν στά ξένα ένα καλ
λίτερο τρόπο ζωής. Ή  φτωχή Ή πειρος δέ μπορούσε νά τούς κρατήσει. Οί δυό πρώτες 
δεκαετίες τού 20ού αΙώνα, ήταν ή περίοδος τών μεγάλων μεταναστεύσεων τών
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Ήπειρωτών -γνώριμος ηταν γιαυτούς ό δρόμος τής ξενητειάς- πρός πλούσιες χώρες 
καί προπαντός πρός tfjv ’Αμερική. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία τής νομαρχίας Ίωαννίνων 
τό μήνα ’Ιούλιο πήραν διαβατήρια γιά μετανάστευση 503. ’Α π’ αυτούς 52 ταξίδεψαν 
γιά τήν Αίγυπτο, 25 γιά τή Ρουμανία, 7 γιά τή Γαλλία, 3 γιά τήν Ελβετία, 1 γιά τήν 
'Αβησσυνία, 1 γιά τή Βουλγαρία καί 414 γιά τΙς 'Ηνωμένες Πολιτείες.
Ή  άποχώρηση τών Σέρβων άπό τήν Κορυτσά καί ή μετακίνησή τους 

πρός τή Φλώρινα, θεωρήθηκε ώς δεύτερη άπελευθέρωση τής πόλης. Τρα
γικό δμως ήταν τό σχόλιο τής Ηπείρου πού άκολούθησε τήν άποχώρηση, 
ένδεικτικό τοϋ πόσο χαμηλά ερριχναν τήν κρίση οί κομματικές έμπάθειες, 
καί πόσο είχε άμβλυνθεΐ τό εθνικό φρόνημα. Έγραφε: Τό εσπέρας 
είσήλθον οί Σέρβοι, τίς προάλλες, εις Φλώριναν, ώς φιλοξενούμενοι τάχα, 
καί τό βράδυ έδιωξαν τόν έλληνα νομάρχην. ΧΟές (6-8-1916) είσηλθαν 
ν ι κ η τ α ί  οί Γερμανοί (οί Γερμανοβούλγαροι ήταν τό σωστό) εις Φλώ
ριναν καί έφέρθησαν μ ε τ ά  π ά σ η ς  λ ε π τ ό τ η τ ο ς ,  ώς τηλεγραφοϋσιν 
έκ Κορυτσάς, πρός τόν έλληνικόν στρατόν καί τάς άρχάς. Σχόλια είναι 
περιττά. Μπορεί τότε νά ήταν περιττά τά σχόλια γιά τούς φανατισμένους 
όπαδούς, όχι δμως γιά τήν κρίση τής ιστορίας, δταν είναι γνωστά τά γε
γονότα πού Επακολούθησαν καί τά παρασκήνιά τους. Ό  Χατζής έκανε τό 
μεγάλο λάθος νά ξεχνάει τόν ά γ ω ν ι σ τ ή  τών προηγούμενων χρόνων, 
ύποχρεώθηκε ν’ άμβλύνει τήν κρίση του γιά νά πορεύεται σύμφωνα μέ τή 
θέληση τοΰ βασιλιά, νά καταφέρεται κατά τών Σέρβων καί νά έπαινε! 
τούς Γερμανοβούλγαρους. Μόνο άπέναντι στούς ’Ιταλούς κράτησε τή σω
στή, άγωνιστική, άντρίκια στάση. Οί βενιζελικοί είχαν πάθει ψύχωση μέ 
τήν έξοδο τής Ρουμανίας στόν πόλεμο. Μήνες ό Ταχυδρόμος τήν προα
νήγγειλε σέ παραρτήματα, κάθε μέρα έπεφτε έξω. Ή  Ή πειρος εκμεταλ
λευόταν τίς διαψευδόμενες ελπίδες τής βενιζελικής έφημερίδας, μέ τή δη
μοσίευση ειρωνικών σχολίων. Ή  έξοδος τής Ρουμανίας στό πλευρό τής 
Entente βοηθούσε στή δικαίωση τής πολιτικής τοϋ Βενιζέλου, γιαυτό οί 
όπαδοί του περίμεναν πώς καί πώς αύτό τό βήμα, θά δημιουργούσε νέα 
κατάσταση στά Βαλκάνια. Ή  Ρουμανία μπήκε στόν πόλεμο, γρήγορα δμως 
οί βενιζελικοί άπογοητεύτηκαν, γιατί δέν άντεξε στήν πίεση τών Γερμανο- 
αυστριακών καί νικήθηκε.

"Ενα τραπέζι πού παρατέθηκε στό Νησί, κατά τό πανηγύρι τής Σωτήρας (Μετα
μόρφωση τοϋ Σωτήρος, 6 Αύγουστου), άπό τό δεύτερο έπίσκοπο τής Μητρόπολης 
Ίωαννίνων, τόν Περιστεράς Μελέτιο, έγινε αίτία νέων σχολίων έπικριτικών γιά τήν 
πολιτεία τών δυό επισκόπων Δωδώνης. Στό έπίσημο τραπέζι είχαν καθίσει πρόσωπα 
γνωστά γιά τήν πολιτική τους τοποθέτηση: ό Δωδώνης Πανάρετος, ό άγγλος υποπρό
ξενος στά Γιάννινα, ό διευθυντής τής νομαρχίας Ε. Ποντικάκης κι ό δικηγόρος 
Γ. Κιαγιάς, άπό τά πρωτοπαλλήκαρα τοΰ Βενιζέλου. Τό σχόλιο τοΰ Χατζή γιά τήν 
παρουσία του, στό τραπέζι προκάλεσε τήν άντίδραση τοΰ Μελετίου καί τήν έγγραφη 
διαμαρτυρία του. Δ έν ηταν πολιτικό τό γεϋμα, Ισχυριζόταν, ή Μονή κάθε χρόνο  
έτοίμαζε τραπέζι γιά  40-60 πρόσωπα. Έ χει ό Περιστεράς —πρόσθετε— στοιχειώδεις 
τουλάχιστον γνώσεις τών άρχών τοϋ ίεροϋ Ευαγγελίου, δι' ών κανονίζονται α ΐ σχέσεις 
τής ’Εκκλησίας πρός τήν Πολιτείαν. Ή  άπάντηση τοΰ Χατζή στό περιεχόμενο τής
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έπιστολής ήταν περισσότερο καυστικό άπό τό προηγούμενο σχόλιό του: Π ερί τοΰ σε- 
βασμιωτάτου Περιστεράς τρέφομεν τάς πλέον ευλαβείς άντιλήψεις καί διά τό ηθος 
καί διά τήν σύνεσίν του. Δ ι' αύτό καί ένομίσαμεν δτι τό γεϋμα, δπως τό δοθέν, 
ήδύνατο νά νομιοθϋ άπό οίονδήποτε γνωρίζοντα τήν έμβρίθειαν τοϋ άγιον Π ερι
στεράς, ώς μή δλως τυχαίως συναπαρτιαθέν. Εις τό γεϋμα παρεκάθτισαν ό άγιος Δω
δώνης, ό άγγλος υποπρόξενος, ό νομαρχιακός Ποντικάκης καί ό κ. Γ. Κιαγιάς. Ά ν  
τόσον χρώμα εις τό γεϋμα δέν ήδύνατο νά τό χρωματίση, τότε ζητοϋμεν συγγνώμην 
διά την τυφλότητά μας. Ό  Περιστεράς, πάντως, πολιτεύτηκε μέ σύνεση, γιαυτό καί 
παρέμεινε στή θέση του μετά τήν έκλογή τοϋ Σπυρίδωνα ώς μητροπολίτη Ίωαννίνων.

_  χΐς ίο Αύγουστου, μέ πρωτοβουλία τών βενιζελικών, συγκροτήθηκε 
^  σύσκεψη, στά γραφεία τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων γιά τή λήψη 

άποφάσεων έπί έθνικοϋ ζητήματος, σύμφωνα μέ τήν πρόσκληση. Οί βενι- 
ζελικοί δέν κινοΰνταν χωρίς έντολές κι αύτές είχαν δοθεί άπό τόν ίδιο 
τό Βενιζέλο: Στίς 14 Αύγούστου έπρεπε νά όργανωθοΰν συλλαλητήρια σ’ 
δλη τήν Ελλάδα, γιά νά διαμαρτυρηθεΐ ό λαός κατά τής εισβολής τών 
Βουλγάρων στή Μακεδονία. Ή  βαθύτερη επιδίωξη τοΰ Βενιζέλου ήταν νά 
ύποχρεωθεΐ ό βασιλιάς, έστω καί τήν τελευταία στιγμή, ν’ άλλάξει στάση 
άπέναντι στήν Entente καί ν’ άκολουθήσει τή δική του πολιτική. Στή σύ
σκεψη τών Γιαννίνων παρευρέθηκαν 24, άπό τούς οποίους οί 17 βενιζε- 
λικοί καί οί 7 άντιθέτων φρονημάτων. ’Από τούς βενιζελικούς παρόντες 
ήταν οί: Γ. Κιαγιάς, Γ. Γκάλγκος, Γ. Βλαχλείδης, Γ. Σταυρίδης, I. Πι- 
σπιρης, Σταύρος Τσονίδης, Παπαμιχαήλ, Ε. Βέλλης, Α. Γεωργιάδης, Στ. 
Τρικαλλινός, Π. Γεωργίτσης, Σταύρος Γερομίχας, Πέτσικος, Τζών Κώστας,
I. Βαδαλούκας, Κ. Γκλίναβος, ’Αναστ. Μπαμπασίκας. Άπό τούς άντιθέτων 
φρονημάτων (άντιβενιζελικοί ή τουλάχιστον μή άνήκοντες τυφλώς είς τό 
βενιζελικόν κόμμα) πήραν μέρος οί: Γ. Χατζής, διευθυντής τής Ήπειρον, 
Ν. Λάππας, διευθυντής τής Σημαίας, Γ. Τζαβέλλας, Δ. Κούτσικος, έκδότης 
τής Ηπείρου, Α. Τσατσάνης, Όρ. Βάλλας, Γ. Λάππας. Είχαν προσκληθεί 
κι άλλοι, δπως ό τέως βουλευτής Δ. Κίγκος, άλλά δέν πήγαν, γιά διάφο
ρους λόγους. Ό  Δ. Κίγκος, πάντως, άπό τά σημαντικά στελέχη τοΰ κόμ
ματος τών Φιλελευθέρων, ήταν άντίθετος πρός τή συγκρότηση συλλαλη
τηρίου, δπως φαίνεται άπό άνακοίνωσή του πρός τή Σημαία (14-8-1916), 
σύμφωνα μέ τήν όποία, είχε πάρει πρόσκληση, άλλά δέ θέλησε νά παραστεΐ. 
Α ί δηλώσεις αύταί -έγραφε ή Σημαία- έπροξένησαν μεγάλην έντύπωσιν. 
Είναι προφανές δτι ό Λ. Κίγκος ήθέλησε νά έκδηλώση δλην τήν άποόο- 
Μμασίαν του κατά τής συγκροτήσεως συλλαλητηρίου. Τήν εισήγηση στή 
συγκέντρωση τής 10ης Αύγούστου έκανε ό Γ. Κιαγιάς· τόνισε τήν άνάγκη 
τής συγκρότησης συλλαλητηρίου, ώς έκφραση τής διαμαρτυρίας τοΰ λαού 
γιά τήν εισβολή τών Βουλγάρων στή Μακεδονία. Ό  Γ. Τζαβέλλας διατύ- 
πωσε τήν άποψη, ότι πριν άπό τούς Βουλγάρους άλλοι έπιδρομεΐς είχαν 
εισβάλλει στήν Ελλάδα (έννοοϋσε τήν άπόβαση τών Άγγλογάλλων στή 
Θεσσαλονίκη), χωρίς κανένας νά διαμαρτυρηθεΐ γιαυτό. Ή ταν φυσικό,
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ύστερα άπό αυτές τίς τοποθετήσεις, ή συζήτηση νά έκτραπεϊ σέ πολιτική 
άντιπαράθεση, μέ τούς 17 νά έπιμένουν στή συγκρότηση τοϋ συλλαλητη
ρίου καί τούς άλλους νά έχουν άντίθετη γνώμη. Έ τσι ή συγκέντρωση δια
λύθηκε, χωρίς νά ληφθεΐ άπόφαση. Οί βενιζελικοί πάντως ήταν άποφα- 
σισμένοι νά όργανώσουν τό συλλαλητήριο, σύμφωνα μέ τίς έντολές τών 
’Αθηνών, γιαυτό κι ό Ταχυδρόμος σέ κύριο άρθρο του μέ τίτλο: Τό Έθνος 
άναμένει τήν γνώμην τών Ήπειρωτών, πρότρεπε τούς Γιαννιώτες νά λά
βουν μέρος στό συλλαλητήριο, γιά νά έκδηλώσουν τήν άγανάκτησή τους 
γιά τά έγκλήματα τών Βουλγάρων στή Μακεδονία.

Πέτυχε ή δέν πέτυχε τό συλλαλητήριο τής 14ης Αύγούστου; Ά ν  στη
ριχτεί κανένας στά δημοσιεύματα τών τοπικών έφημερίδων, άδύνατο νά 
σχηματίσει γνώμη. Ό  βενιζελικός Ταχυδρόμος μιλούσε γιά τεράστια έπιτυ- 
χία, ή Σημαία καί προπαντός ή Ήπειρος, έγραφαν γιά παταγώδη άποτυ- 
χία. Άξιοδακρύτως πενιχρά ύπήρξεν ή συγκέντρωσις, τόνιζε ή Ήπειρος- 
250 άνθρωποι, δλοι κι δλοι, είχαν συγκεντρωθεί, είς βραχύτάτην άκτΐνα, 
γύρω άπό τό βάθρο τοϋ Ωρολογίου (έξακολουθοΰσε άκόμα νά βρίσκεται 
στήν παλιά του θέση), χωρίς παλμόν καί ένθουσιασμόν. Καί παρακάτω: 
Τό έμβρυο ν όγκώδους συλλαλητηρίου, δπερ έκυοφορεϊτο είς τάς κοιλίας 
τών ηγετών τοϋ βενιζελισμοϋ, ύπέστη άληθινήν έκτρωσιν τήν Κυριακήν, 
άπό τούς μαιευτήρας του. Διότι τό συλλαλητήριον ητο μηδαμινόν καί πε- 
νιχρότατον. Καί θά έτριβαν άσφαλώς τά μάτια των δσοι έδιάβασαν τήν 
φαντασιώδη περιγραφήν τοϋ βενιζελικοϋ όργάνου. Ό  Ταχυδρόμος είχε 
γράψει πώς όλόκληρος ό χώρος μπροστά άπό τά καφενεία ’Αβέρωφ καί 
Μ  Βρεταννία είχε καταληφθεί έγκαίρως, άπ’ δ,τι καλόν έχει νά έπιδείξη 
ή Ίωαννιτική κοινωνία καί άπό πλήθη λαού. Λόγο έκφώνησε, άπό χει
ρογράφου, ό γιατρός Γ. Σταυρίδης καί ό Ε. Βέλλης διάβασε τό ψήφισμα, 
μέ τό όποιο έκφραζόταν ή διαμαρτυρία δχι μόνον έναντίον τής εισβολής 
τών Βουλγάρων στή Μακεδονία, άλλά καί τών ’Ιταλών στή Χιμάρα, στήν 
περίπτωση πού ήταν κατακτητικές οί προθέσεις τής ’Ιταλίας. Ήξεραν καί 
οί βενιζελικοί τί άκριβώς έπιδίωκε ή ’Ιταλία, δέν ήθελαν δμως νά δυσα- 
ρεστήσουν τή σύμμαχο, μιλώντας άνοιχτά γιά τίς βλέψεις της. Οί ’Ιταλοί 
πάντως, μετά τήν κατάληψη τής Χιμάρας, άρχισαν νά έφαρμόζουν τό σχέ
διο τής άλβανοποίησης τής περιοχής. Κατέλυσαν τίς έλληνικές άρχές καί 
διόρισαν δήμαρχο τόν άλβανό Σεφκέτ Γκιολέκα, άπό τό Κούτσι, άπόγονο 
τοΰ έπαναστάτη Γκιολέκα τοΰ 1847. Τόν άδερφό του τόν διόρισαν άρχηγό 
τής σχηματιζόμενης άλβανικής χωροφυλακής.

Τό συλλαλητήριο μάλλον δέν πέτυχε. ”Οχι γιατί δέν ύπήρχαν άνθρωποι 
νά προστρέξουν στό κάλεσμα τών βενιζελικών, άφοΰ ή μεγάλη πλειοψηφία 
τών Γιαννιωτών ήταν μέ τό μέρος τους, άλλά γιατί ό κόσμος είχε μου
διάσει, κι ώς ένα σημείο είχε πανικοβληθεΐ, έξαιτίας τής εισβολής τών 
’Ιταλών δυό μέρες πριν στή Χιμάρα καί τών φημών δτι γίνονταν φονικές 
συγκρούσεις γιά άπόκρουση τών εισβολέων. Ή  ιταλική εισβολή έπηρέασε
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τούς Γιαννιώτες, δπως καί ή άρθρογραφία μερίδας τού τύπου. Τήν παρα
μονή τού συλλαλητηρίου ή 'Ήπειρος τόνιζε: Θά ήμπορέση άραγε κανείς 
έν Ήπείρφ -έκτος εννοείται τών περαστικών έπήλυδων στοιχείων, τά όποια 
θεωροϋσι τό έδαφος ίσως κατάλληλον διά πάσαν τυχοδιωκτικήν έφήμερον 
διαμονήν- θά ήμπορέση άραγε κανείς γνήσιος Ήπειρώτης έγγενής κάτοι
κος τής πατρίδος αυτής, θά ήμπορέση νά εΰρη θάρρος διά τήν συγκρότησιν 
άλλων οίωνδήποτε πολεμικών ή διαμαρτυρητικών συλλαλητηρίων, δταν 
ή Χειμάρρα ή ήρωϊκή πάλλεται άπό τόν κρότον τών όπλων κατά τών 
είσβαλόντων ’Ιταλών;.. Τή μέρα τής συγκρότησης τοΰ συλλαλητηρίου ή 
Ήπειρος ζητούσε άποχή τών κατοίκων καί έπισήμαινε τόν κίνδυνο 
έπεισοδίων. Συνιστούσε μεγάλη προσοχή σ’ δσους θ’ άποφάσιζαν νά συ
γκεντρωθούν νά μή δημιουργηθεΐ κανένα ά π ο λ ύ τ ω ς  έπεισόδιο, γιατί 
θά έσπευδαν νά τό έκμεταλλευθοϋν άλλοι, ύπονοώντας σίγουρα τούς ’Ιτα
λούς. Διά τήν Ή πειρον  -τόνιζε,- τήν μίαν καί ελληνικήν, τό γεγονός έχει 
τήν σημασίαν δολοφονικού στραγγαλισμού. Τί δικαιολογία θά βρείτε - 
κραύγαζε άπευθυνόμενος στούς βενιζελικούς- γιά νά δικαιολογήσετε τήν 
εισβολήν; Μήπως στρατιωτικούς λόγους; Μ ’ αύτοί δέν ύπάρχουν, γιατί 
κανένας δέν άπειλούσε τούς ’Ιταλούς στήν Αύλώνα... Τό δτι τό συλλαλη
τήριο δέν ήταν τό άναμενόμενο άπό τούς βενιζελικούς, συμπεραίνεται κι 
άπό τά σχόλια τού Ταχυδρόμου. Οί άντιβενιζελικοί, έγραφε, είχαν δια- 
σπείρει φήμες δτι θά γίνονταν επεισόδια, γιά νά φοβηθεί ό κόσμος καί 
νά μήν πάει. Παρατηρήθηκε, πρόσθετε, καί παντελής άπουσία τών μου
σουλμάνων, μιά άκόμα άπόδειξη τής σύμπνοιας Τούρκων καί άντιβενιζελι- 
κών.

Ή  φράση πού ειπώθηκε άπό τό Βενιζέλο στό συλλαλητήριο τών ’Αθη
νών, δτι δηλαδή: Ά ν  ό βασιλεύς δέν είσακούση τούς πόθους τοϋ λαοϋ, 
έχομεν τά μέσα νά έπιβάλωμεν τήν θέλησίν μας, χαρακτηρίστηκε καί σχο
λιάστηκε άπό τήν Ήπειρο  ώς κήρυξη έπανάστασης έναντίον τοΰ κράτους. 
Τά συλλαλητήρια, οί έκφωνηθέντες λόγοι καί τά ψηφίσματα —κατά τήν 
Ήπειρο—ήταν ένέργειες στασιαστικές, άπέβλεπαν στήν ταπείνωση τοΰ 
θρόνου καί στήν έκπτωση τοΰ βασιλιά, σέ περίπτωση πού δέν άκολουθοΰσε 
τήν πολιτική τοΰ Βενιζέλου. Μέ άνάλογους τίτλους δπως: Ή  έπανάστασις 
έκηρύχθη άλλ’ ό Ηπειρωτικός λαός δέν θά συνεργήση, κυκλοφόρησε πα
ράρτημα τής Ηπείρου. Τό βράδυ τής 14ης Αύγούστου ή άστυνομία κάλεσε 
τόν Χατζή νά δικαιολογήσει τούς τίτλους καί τούς χαρακτηρισμούς γύρω 
άπό τήν περικοπή τοΰ λόγου τοΰ Βενιζέλου, έλεγε πώς ό κόσμος άνησύχησε 
άπό τά κείμενα, ό Χατζής δμως έπέμενε πώς όρθώς τά έρμήνευε. Κατά 
τήν άνταλλαγή άπόψεων άποκαλύφθηκε καί μιά άλλη πτυχή τής κατάστα
σης πού έπικρατοΰσε. Τό άντιβενιζελικό κράτος, πού δημιουργήθηκε κατά 
τήν περίοδο τής κυβέρνησης Σκουλούδη, διαβρώθηκε σ’ δλους τούς άρμούς 
του, κυρίως έπειτα άπό τό σχηματισμό τής κυβέρνησης Ζαΐμη, άπό πα
ράγοντες (ύπάλληλους) βενιζελικούς ή ύποστηρικτές τής Entente. Κάποιος,
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λοιπόν, άπό τό τηλεγραφείο, ειδοποίησε τήν άστυνομία, δτι τηλεγράφημα 
τό βράδυ τής Κυριακής (14 Αύγουστου) μέ περικοπές τού λόγου τοϋ Βε
νιζέλου δέν είχε πάρει ή Ήπειρος, συνεπώς τά σχόλιά της στηρίζονταν 
σέ ψεύτικες ειδήσεις. "Οταν ζητήθηκε άπό τήν άστυνομία τό τηλεγράφημα 
τοϋ άνταποκριτή, άποκαλύφτηκε δτι αύτό είχε σταλεί στή Σημαία κι δχι 
στήν Ήπειρο. ’Επειδή δμως ή Σημαία δέν είχε δικά της τυπογραφεία καί 
δέ μπορούσε νά έκδώσει παράρτημα, ό διευθυντής της Ν. Λάππας τό έδωσε 
στό Γ. Χατζή γιά νά τό χρησιμοποιήσει. Ό  Χατζής δικαιώθηκε βέβαια, ό 
τρόπος δμως πού ένήργησε ή άστυνομία τόν πλήγωσε. Έβλεπε πίσω άπό 
τή συμπεριφορά της τίς προθέσεις τών άντιπάλων του. Προφητικός δμως 
στάθηκε καί στίς δυό κρίσεις του. Άπό καιρό ύψωνε φωνή άφύπνισης 
τοϋ κράτους καί τών Ήπειρωτών γιά ν’ άποτραποϋν τά σχέδια τών 
’Ιταλών, είχε τό θλιβερό προνόμιο νά δει τήν επαλήθευση τών προβλέψεών 
του. Οί ’Ιταλοί έφτασαν ώς τά Γιάννινα, κι ό βασιλιάς, ύστερα άπό λίγους 
μήνες, έκθρονίστηκε.

Στά συλλαλητήρια πού διοργανώθηκαν άπό τούς βενιζελικούς δημι- 
ουργήθηκαν παντού καί κυρίως στήν Αθήνα, σοβαρά επεισόδια. Τά προ- 
κάλεσαν καί οί δυό παρατάξεις: άπό τούς βενιζελικούς οί πράκτορες τής 
Entente κι άπό τούς βασιλικούς οί όμάδες κρούσης τών έπιστράτων, σέ 
συνεργασία μέ όργανα τής άστυνομίας. ’Επεισόδια στά Γιάννινα ήταν 
έτοιμοι νά προκαλέσουν οί επίστρατοι, πού παρακολούθησαν τό συλλα
λητήριο. Δέν προχώρησαν, ό όγκος τής συγκέντρωσης ήταν μικρός, κι 
αύτό φαίνεται τούς ικανοποίησε. Τί είδους κριτική γινόταν άπό τούς 
άντιπάλους γιά τίς έκδηλώσεις, μέσω τών δημοσιογραφικών στηλών, μαρ
τυρεί ή περιγραφή τοϋ συλλαλητηρίου άπό τήν Ήπειρο. Ή  πρόθεση νά 
γελοιοποιήσει τά πάντα είναι διάχυτη σ’ δλο τό κείμενο:

Ή  κίνησις εις τήν πλατείαν ή συνήθης, πού είναι κάθε Κυριακήν. Όμάδες πολιτώ ν 
φοφώντων τόν πρω ινόν καφέν είς τά πέριξ καφενεία καταγίνονται είς τάς άπεράντους 
καί συνήθεις συζητήσεις. Κάμποσοι χωρικοί, οί όποιοι έκρατήθησαν επίτηδες, μέ τά 
σακκίδια στό χέρι, κάθηνται ατά πεζοδρόμια τοϋ Στρατηγείου άναμένοντες έναγωνίως 
τήν διανομήν τοϋ καλαμποκιού... °Ωρα 10 καί 2 5 ' π.μ. Τά μέλη τής όργανωτικής 
έπιτροπής Γ. Κ ιαγιδς, Ε. Βέλλης, Τρικαλινός, Γ. Λάππας, Στ. Γκάλγκος, Ε. Γερομίχας 
καί Γ. Σταυρίδης, άπογοητενμένα άπό τήν ψυχραιμίαν τοϋ ’Ηπειρωτικού λαοϋ, άπο- 
φασίζουν ν' άναρριχηθοϋν είς τό Ώ ρολόγιον. (Στό Ώ ρολόγιον  οί ομιλητές άνέβαιναν, 
άπό τήν έσωτερική σκάλα, στόν κυκλικό έξώστη πού τό περιέβαλε κι άπό έκεΐ μι
λούσαν στόν κόσμο. Μετά τή μεταφορά τού ρολογιού, ύστερα άπό πολλά χρόνια, 
στή σημερινή του θέση, οί ομιλητές μιλούσαν συνήθως άπό τόν εξώστη τοϋ 'Αβέρωφ, 
πρός τό συγκεντρωμένο στήν κάτω πλατεία πλήθος). Κάμποσοι έγείρονται άπό τά 
καφενεία καί άλλοι φιλοπερίεργοι πλησιάζουν... Ώ ρα  10 καί 4 0 '. Μ όλις κατορθώθη 
νά γέμιση ή μία πλευρά τοϋ Ω ρολογίου, μέχρι τοϋ καφενείου τής «Μεγάλης Βρετ- 
τανίας». "Ενα παραλληλόγραμμο, δηλαδή, μέ έμβαδόν δχι πλέον τών 60 τετραγωνικών 
μέτρων. Κατά τούς πλέον ρηξικέλευθους υπολογισμούς, δχι πλέον τών 200-250, έν  
οζς ο ί πλεϊστοι άγυιόπαιδες. Περισσότερος κόσμος κάθονταν στά καφενεία άπό 
έκείνους πού πήραν μέρος στό συλλαλητήριον. 10 καί 5 0 '. Οί τής έπιτροπής θεώμενοι
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άφ ’ ύψηλοϋ τήν εικόνα τής άποτυχίας, φαίνονται μάλλον ώχροί άπό τήν ταραχήν... 
Ά ρχεται ή άνάγνωσις άπό χειρογράφου τοϋ λόγον  τοϋ κ. Σ τα νρ ίδον ο ί τοϋ 
άριοτεροϋ μονρμονρίζουν συνεχώς. Φθάνει είς τό σημείο ν τοϋ λόγου ποΰ όμιλεΐ περί 
τοϋ μεγαλοφυεστάτου καί θεοπροβλήτον Μεσαίου (τοΰ Βενιζέλου). Ό  κ. Καβάλλας, 
έπιδιορθωτής στεγών, [...] δίδει τό σύνθημα της ζητωκραυγής. 'Ακούονται καί άλλαι 
50 φωναί άσθενεϊς, σάν φωναί βεβιασμένοι, παγεραί, ξεψυχισμέναι. Ό  κ. Σταυρίδης 
τρέμων άπό φόβον φθάνει εις τό τέλος τοϋ λόγον  τον καί καταλαμβάνεται υπό νεν- 
ρικον σπασμοϋ... Μ εθ’ δ άναγιγνώσκεται τό ψήφισμα ύπό τοϋ κ. Βέλλη  (ηταν άπό 
τούς έμπόρους στούς όποί,ους είχε άνατεθει άπό τούς προξένους ή διανομή καλα
μποκιού), πρώτην φοράν άνελθόντος εις βήματα ρητορικά. Ή  φωνή του μονότονος 
καί όξεία, φωνή πρωτοπείρου καί αύτοσχεδίου ρήτορος, ομοιάζει μέ φωνήν παιδιού  
τοϋ χωριού, τό όποιον διά πρώτην φοράν άπαγγέλει τόν ’Απόστολον. Φτάνει καί 
αυτός είς τό τέλος άνενόχλητος..., όπότε άκούγεται μία φωνή:

— Καλαμπόκι!!
— Καλαμπόκι, ναι καλαμπόκι, έπαναλαμβάνονν καί άλλοι, ένώ άλλος ευφυής 

έπίστρατος προσθέτει: Ή  παροιμία λέγει: «Πάτησε τ’ αύγό κι έφτασε στόν ουρανό». 
Ό  Βέλλης πάτησε σ’ ένα σακκί καλαμπόκι κι έφτασε στό βήμα.

— Καλαμπόκι!! έπαναλαμβάνεται έντονώτερον. Ό κ . Βέλλης, κάτωχρος άπό 
έντροπή καί φόβο, κοιτάζει διαρκώς χαμηλά, έρευνών τήν σκάλαν γιά νά κατεβή μιά  
ώρα άρχήτερα. Α ί φωναί συνεχίζονται. ’Ακολουθούν άποδοκιμασίαι «’Αέρα!», « Α έ
ρα!», άπό τήν δεξιάν πλευράν άποτελουμένην άπό φιλοπεριέργους άντιθέτων φρο
νημάτων. Κατά κακήν σνμπτωσιν ό κ. Δουσάπ, ό πρόξενος τής Γαλλίας, καθήμενος 
εις τό ύπόστεγον τοϋ «Άβέρωφ», θεάται περίλυπος τήν όλιγάριθμον σνγκέντρωσιν, 
τήν όποιαν είχαν διαφημίσει ώς «πάνδημον καί μεγαλοπρεπή»...
Είναι φανερό άπό τά αποσπάσματα, πώς ό συντάκτης της περιγραφής, 

χρησιμοποίησε δλα τά μέσα γιά νά γελοιοποιήσει τή συγκέντρωση, σ’ δλες 
τίς φάσεις της. Δέν άφησε τίποτα άχρησιμοποίητο. Περιόρισε τόν άριθμό 
τών συγκεντρωθέντων στό ελάχιστο, μίλησε μέ περιφρόνηση γιά τό ποιόν 
τών άνθρώπων, έκανε ψυχολογικές περιγραφές, γιά νά παρουσιάσει τοΰς 
όργανωτές κι όμιλητές, ώς πανικόβλητα καί τρέμοντα άνθρωπάκια, έμ- 
φάνισε τούς έπίστρατους, πού επίτηδες είχαν πάει έκεϊ, νά εύτελίζουν τό 
περιεχόμενο τών όμιλιών μέ φωνές καλαμπόκι, αέρα κ.ά. Ό λα αύτά ήταν 
άφορμές γιά δημιουργία έπεισοδίων, ευτυχώς δέν έγιναν. Ό  διασυρμός 
πάντως τοΰ συλλαλητηρίου στά μάτια τών άντιβενιζελικών πέτυχε, άσχετα 
άν ή περιγραφή δέν είχε μεγάλη σχέση μέ τήν πραγματικότητα.

^  τίς άρχές τοΰ δεύτερου δεκαήμερου τοΰ Αύγούστου, έφτασε στό Μέ
τσοβο ό στρατηγός Π. Δαγκλής, μέσω Καλαμπάκας, τόν συνόδευε ό 

τέως βουλευτής Κ. Μελάς. Έκεΐ τούς περίμενε καί τούς ύποδέχτηκε, μέ 
όμάδα Μετσοβιτών, ό Ν. Βλαχλείδης, κάτω άπό τήν έκκλησία τοΰ 'Αγίου 
Γεωργίου. Στήν είσοδο δμως τοΰ Άβερωφείου κήπου είχαν συγκεντρωθεί 
έπίστρατοι, τοΰ Μετσόβου καί τής περιοχής, μαζί μέ Μετσοβίτες καί, κατά 
τήν Ήπειρο, τούς άποδοκίμασαν, τό ίδιο έγινε καί στό πανηγύρι τής Χρυ- 
σοβίτσας, δπου πήγε ό στρατηγός. Οί έπίστρατοι τούς άκολουθοΰσαν άπό 
κοντά. ’Αντίθετα ό Ταχυδρόμος υποστήριζε πώς στό στρατηγό Δαγκλή, τόν
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Κ. Μελά καί στούς συνοδούς τους Ν. Βλαχλείδη καί I. Πισπιρή, τόσο στό 
Μέτσοβο, όσο καί στά χωριά Γρεβενήτι, Δρεστενίκο, Προσγόλι, Γότιστα 
καί Συρράκο, πού έπισκέφθηκαν, τούς έπιφυλάχτηκε άποθεωτική υποδοχή.

Στίς 17 ό Δαγκλής κατέβηκε στά Γιάννινα. Οί όπαδοί βγήκαν στήν 
Κατσικά νά τόν ύποδεχτούν. Σ’ όλη τή διαδρομή καί στήν πλατεία κόσμος 
πολύς περίμενε νά τόν δει καί νά τόν έπευφημίσει. Ό  Δαγκλής κατευ- 
θύνθηκε στό σπίτι του, στή λεωφόρο Γεωργίου Α ' , ό κόσμος έκανε δια
δήλωση καί ζητωκραύγαζε. Διαλύθηκε μόνον όταν ό Δαγκλής βγήκε στόν 
έξώστη καί μίλησε στό πλήθος. Γιά τήν Ήπειρο, φυσικά, ή υποδοχή ήταν 
άποτυχημένη.

Ή  διοίκηση, έξαιτίας τού Διχασμού, βρισκόταν ύπό διάλυση. Στήν ύπαι
θρο έπικρατούσε άνασφάλεια, οί παρακρατικές όργανώσεις τών έπι
στράτων άπό τή μιά καί τών πρακτόρων τής Entente άπό τήν άλλη, έπέ- 
τειναν τήν άποσύνθεση. Ό  νέος νομάρχης Ίωαννίνων Α. Ροντήρης άνέ- 
λαβε καθήκοντα στίς 11 Αύγούστου, δέν είχε πολλά περιθώρια άνάληψης 
πρωτοβουλιών γιά επίλυση τών πολλαπλών προβλημάτων. Κάποιος Ζα- 
γορίσιος έγραφε στόν άνταποκριτή τής Ηπείρου στήν ’Αθήνα: Πίστευσέ 
με δτι ό λαός ένταϋθα, έν Ζαγορίφ (καί γνωρίζετε τί θά πη Ζαγόρι), γογ
γύζει κατά τής Αιοικήσεως έν γένει. Ποϋ είναι ή διοίκησις ή έλκυστική; 
Ποϋ είναι τά σχολεία μας, ών ένθυμούμενοι τήν έπί Τουρκίας λειτουργίαν 
πενΟοϋμεν, διότι κατεδικάσθημεν εις τοιαύτην τύφλωσιν; Ό  άνταποκριτής 
δέν παρέλειψε εύκαιρία γιά κομματική προπαγάνδα. Ά πό τό 1913-1915, 
άπαντούσε, κυβερνήτης τής Ελλάδας ήταν ό Βενιζέλος κι άρχιστράτηγος 
στήν Ή πειρο ό Π. Δαγκλής, αύτοί δημιούργησαν τήν κακοδαιμονία. Ξε
χνούσε, βέβαια, ό άνταποκριτής ότι άπό τό Φεβρουάριο τού 1915 τή χώρα 
κυβερνούσε ή άντιβενιζελική παράταξη, στίς μέρες τής όποιας ή διοίκηση 
έπαθε μεγαλύτερη καθίζηση.

Στά Γιάννινα οί βενιζελικοί περιέφεραν γιά υπογραφή άπό τούς όπλαρ- 
χηγούς έγγραφο, άπευθυνόμενο πρός τό Βενιζέλο, άπό τόν όποιο περίμε- 
ναν τή σωτηρία τής πατρίδας. Παρά τίς προσπάθειες πού καταβλήθηκαν, 
κατά τήν Ή πειρο  μόνο τρεις όπλαρχηγοί ύπέγραψαν καί κάτω άπό τίς 
ύπογραφές τους προστέθηκε τό συνηθισμένο: έπονται πλεΐσται ύπογραφαί, 
δηλαδή καμμιά, σχολίαζε ή έφημερίδα. Οί περισσότεροι όπλαρχηγοί, πού 
είχαν πολεμήσει γιά τή Β. Ήπειρο, ήταν άφοσιωμένοι στό βασιλιά, ύπήρ- 
χαν, δμως, κι άρκετοί φιλοβενιζελικοί.

Στά μέσα τοΰ δεύτερου δεκαήμερου τοΰ Αύγούστου ή Ρουμανία μπήκε 
στόν πόλεμο. Λέγανε πώς οί σύμμαχοι τής είχαν ύποσχεθεϊ πολλά, άκόμα 
καί έξοδο στό Αιγαίο άπό τό λιμάνι τοΰ Δεδεαγάτς (Αλεξανδρούπολη). 
Ή  ευφορία τών βενιζελικών, πού περίμεναν μέ άγωνία αύτήν τήν έξοδο, 
ήταν φανερή. Ό  Ταχυδρόμος δημοσίευε τακτικά άρθρα, μέ τά όποια υπο
γράμμιζε τή σημασία τής έξόδου τής Ρουμανίας στήν όλη έκβαση τοΰ πο
λέμου, άνώνυμα καί επώνυμα άρθρα, δπως τών Γ. Βλαχλείδη καί Γ. Κια-
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γιά, ό τελευταίος έπλεκε τόν ϋμνο τοϋ βασιλιά τής Ρουμανίας, πού πήρε 
τέτοια άπόφαση γιά τό λαό του, σ’ άντίθεση μέ τή στάση τοϋ Κωνστα
ντίνου. Ό  ένθουσιασμός όμως τών Φιλελευθέρων, παρά τά άνακοινωθέντα 
πού δημοσιεύονταν κάθε μέρα στόν Ταχυδρόμο, γεμάτα άπό άνύπαρκτες 
νίκες τής Ρουμανίας, δέν κράτησε πολύ. Γρήγορα ή Ρουμανία έξουδετερώ- 
θηκε άπό τούς Γερμανοαυστριακούς. Άρθρα γιά τή Ρουμανία, άπό τή 
δική της φυσικά σκοπιά, στό βάθος έπικριτικά γιά τήν άπόφασή της, δη
μοσίευε καί ή ’Ηπειρος. Σ’ ενα δικό του ό Χρ. Χρηστοβασίλης έπισήμανε 
άνακρίβειες ώς πρός τά γραφόμενα, κι έκανε τις παρατηρήσεις του. Αέν 
είναι άλήθεια, σημείωνε, ότι υπήρχε ανομοιογένεια στό ρουμανικό στρατό, 
έξαιτίας τοϋ δτι οί άξιωματικοί του ήταν εύγενεϊς αστοί καί οί στρατιώτες 
χωρικοί, οϋτε ό αγροτικός πληθυσμός ήταν άμαχος.

Ά π ό  τίς 16 Αύγουστου μεγάλη κίνηση παρατηρήθηκε στούς στρατώνες. Στά δυό 
συντάγματα πού ύπήρχαν στήν πόλη άρχισαν νά κατατάσσονται οί κληρωτοί τοΰ 
1915.- Ή  Κεντρική 'Επιτροπή τροφίμων άποφάσισε τόν εφοδιασμό ορισμένων όρει- 
νών καί δυσπρόσιτων χωριών τής ’Ηπείρου μέ σιτάρι. Ό  τύπος υπέβαλε τήν παρά
κληση νά έπεκταθεϊ τό μέτρο σέ περισσότερα χωριά (τοΰ Ζαγοριού καί τοΰ Μαλα- 
κασίου) γιά ν ’ απαλλαγεί ό κόσμος άπό τό μαρτύριο νά κατεβαίνει στά Γιάννινα γιά 
λίγο καλαμπόκι.- Τό δημοτικό συμβούλιο Ίωαννίνων (τό αποτελούσαν: Γ. Ίωαννίδης, 
δήμαρχος καί οί: Γ. Βλαχλείδης, Σέχης Ρεζής, Ν. Καζαντζής, I. Τζαβέλλας, Γ. Γκάνιος, 
Γ. Ράδος, Άδ. Τσατσάνης καί Ματταθίας Λεβή, μέλη), στή συνεδρίασή του στίς 16 
Αύγούστου, άποφάσισε ομόφωνα νά ζητήσει άπό τήν κυβέρνηση νά μή παραδοθεϊ τό 
δημοτικό ταμείο στόν έπαρχιακό ταμία Ίωαννίνων, σύμφωνα μέ τούς νόμους πού 
είχαν ψηφιστεί, άλλά ν’ άναβληθεϊ ή παράδοση, γιά λόγους ουσιαστικούς καί σπου
δαίους, πού άναλύονταν στήν άπόφαση. Έ ντονα άρθρογράφησε γιά τό θέμα αύτό 
καί ό Γ. Βλαχλείδης στόν Ταχυδρόμο (19-8-1916), έκφράζοντας τήν άντίθεσή του.- 
Ή μετανάστευση τών Ήπειρωτών συνεχιζόταν μ’ έντονους ρυθμούς. Ή  νομαρχία γέ
μιζε άπό κόσμο πού ζητούσε τήν έκδοση διαβατηρίων. Τά χωριά καί οί πόλεις τής 
’Ηπείρου άδειαζαν, κινδύνευε νά μείνει χωρίς φαντάρους κι ό στρατός, αύτό άνάγκασε 
τό ύπουργεΧο ν’ άπαγορεύσει τήν μετανάστευση τών στρατεύσιμων.- Ή  πλατεία τών 
στρατώνων, στίς 22 Αύγούστου, τό άπόγευμα, γέμισε άπό Γιαννιώτες· είχαν συγκεν- 
τρωθεΧ έκεΧ γιά νά παρακολουθήσουν τό θλιβερό θέαμα τής στρατιωτικής καθαίρεσης 
ένός λοχία άπό τήν Π. Ελλάδα, Π. Ξανθάκης λεγόταν. Είχε λιποτακτήσει τήν ώρα 
τής μάχης, διέφυγε στό εξωτερικό, ξαναγύρισε στήν 'Ελλάδα, άγνωστο γιά ποιούς 
λόγους, παραδόθηκε καί δικάστηκε άπό στρατοδικείο σέ 5 χρόνια ειρκτή καί 
στρατιωτική καθαίρεση. Σύμφωνα μέ τούς κανονισμούς όργανώθηκε στρατιωτική πα
ράταξη, δόθηκαν τά παραγγέλματα καί ή φωνή ένός λοχαγού άκούστηκε: Λ οχία Ξαν- 
θάκη Παναγιώτη είσαι άνάξιος νά φέρης τά δπλα. Έ ν όνόματι τοϋ *Εθνους καί τοϋ 
Βασιλέως σέ καθαιρώ. Ρ ίγος διέτρεξε τά μέλη απάντων τών θεατών, σημείωνε ό συ
ντάκτης τής είδησης, ήταν άποτυπωμένη ή άγωνία στά πρόσωπα τών στρατιωτών, 
τών νεοσύλλεκτων Ιδίως, πού παρακολούθησαν ύποχρεωτικά τήν καθαίρεση- ένας 
υπενωμοτάρχης ξήλωσε τό στέμμα καί τά γαλόνια τοΰ λοχία, τό πρόσωπό του είχε 
γίνει άσπρο σάν τό πανί, τόν έβαλαν έπειτα σ’ ένα αμάξι πού έφυγε γιά τίς φυλακές 
'Αβέρωφ. Τήν άλλη μέρα έγινε στούς στρατώνες ή όρκωμοσία τών νεοσυλλέκτων. 
’Ανάμεσά τους ήταν καί 20 Εβραίοι, τούς όρκισε ό άρχιραβίνος, μέ ξεχωριστή τελετή. - 
Τό θέμα τών μάρκων τοΰ βαρώνου Σέγκ ήρθε πάλι στήν έπικαιρότητα κι άπό τίς
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στήλες τοϋ Ταχυδρόμον, γιά πολλές μέρες, μέ άρθρα καί σχόλια, γινόταν, άόριστα, 
λόγος γιά όσους χρηματίστηκαν. Ή ταν φανερό πρός ποιά κατεύθυνση ρίχνονταν τά 
βέλη. Έ ναντίον τής 'Ηπείρου, κατά κύριο λόγο, άλλά καί της Σημαίας, τής όποίας 
ή άλλαγή πολιτικής θέσης σχολιαζόταν δριμύτατα άπό τούς Φιλελεύθερους. Ή  
Ή πειρος, δπως πάντα, άντέκρουε μέ σθένος τίς κατηγορίες, τίς όποιες άντέστρεφε 
σέ βάρος τών άντιπάλων της, διακηρύσσοντας, χωρίς έπιφυλάξεις, δτι χρηματίζονταν 
μέ άγγλικές λίρες καί γαλλικά φράγκα, γιαυτό καί είχαν μεγάλη οίκονομική ευχέρεια. - 
Ή  γιορτή τοΰ 'Αγίου Κοσμά γιορτάστηκε, καί τή χρονιά αύτή, χωρίς έπίσημες 
έκδηλώσεις, άλλά μέ τή συρροή χιλιάδων πιστών άρχισε κι ό πάτερ Κοσμάς νά 
μιλάει στίς καρδιές τών άνθρώπων, δπως ό πολιούχος τών Γιαννίνων. Κάποιοι 
έλεγαν πώς, δσα γίνονταν άποτελοΰσαν έπαλήθευση τών προφητειών του.- Θέατρο 
είχαν νά δοϋν καιρό τά Γιάννινα. Μέ τήν κατάσταση πού είχε δημιουργηθεΐ καί τήν 
προοπτική χειροτέρευσης, οί θίασοι δέν Εφευγαν άπό τήν ’Αθήνα γιά τήν έπαρχία, 
προπαντός γιά τά άκριτικά κι άνήσυχα Γιάννινα. Στά χωριά όργανώνονταν δμιλοι 
έρασιτεχνών κι άνέβαζαν τά έργα τού Σ. Περεσιάδη, δίνοντας κάποια διέξοδο στήν 
άγωνία τοϋ κόσμου. Στό Φορτόσι τών Κατσανοχωρίων, έλεγε μιά άνταπόκριση, ό 
Ό μ ιλο ς  Ερασιτεχνών τοϋ χωριού άνέβασε μέ μεγάλη έπιτυχία τήν άθάνατη Γκόλφω, 
τό Δεκαπενταύγουστο.
Στή Β. Ή πειρο οί Ιταλοί, μέ τή συναίνεση καί τών άλλων δυνάμεων 

τής Entente, συνέχιζαν άργά, άλλά σταθερά, τήν όλοκλήρωση τής κατά
ληψης τής περιοχής. Οί Βορειοηπειρώτες διαμαρτύρονταν, στούς 'Αγίους 
Σαράντα έγινε πάνδημο συλλαλητήριο, στίς 21 Αύγούστου, έγκρίθηκε 
όμόφωνα ψήφισμα διαμαρτυρίας γιά τήν ιταλική εισβολή (τό ύπέγραψαν 
οί: Οικονόμος Παπαχρήστος, Άλέξ. Κέντρος, Χαραλ. Λέζος, Θωμάς Ζώγ- 
κος, Λάζαρος Λαμπρίδης) καί στάλθηκε στό βασιλιά, στόν πρωθυπουργό 
καί τούς πρεσβευτές Γαλλίας, Αγγλίας καί Ρωσίας, ποιός τούς άκουγε; 
Οί Σύμμαχοι είχαν τά δικά τους σχέδια, κανένας δέ σκεφτόταν τότε τούς 
Βορειοηπειρώτες, άλλά καί πότε τούς σκέφτηκαν; Συλλαλητήριο έγινε καί 
στό Λεσκοβίκι, άλλο στό ’Αργυρόκαστρο, δέν έμεινε κέντρο τής Β. ’Ηπεί
ρου, έλεύθερο άκόμα, νά μή ξεσηκωθεί, όλα μάταια. Θρασύτατοι οί ’Ιταλοί 
προχωρούσαν, ξεσπούσαν τό πολεμικό μένος τους στήν Ήπειρο, στίς μά
χες μέ τούς Αυστριακούς οί ήττες τους ήταν συντριπτικές, πιάνονταν 
αιχμάλωτοι κατά δεκάδες χιλιάδες κι είχαν μεταβληθεί σέ δρομείς στίς 
ύποχωρήσεις, στήν “Ήπειρο έκαναν καί έπιδείξεις άεροπορικής δύναμης, 
στίς 23 Αύγούστου ιταλικό άεροπλάνο κατόπτευσε τό Ζαγόρι, έκανε κύ
κλους πάνω άπό τά χωριά Μπάγια, Δοβρά καί Σουδενά, ποιός ξέρει τί 
ζητούσαν ν’ άνακαλύψουν.

’Από τίς 20 Αύγούστου ή κατάσταση έγινε δυσκολότερη γιά τήν Ελλά
δα. Στήν έπιμονή τους οί σύμμαχοι νά ύποχρεώσουν τόν Κωνσταντίνο ν’ 
άπαγγιστρωθεΐ άπό τή Γερμανία άξίωσαν, μέ νέα διακοίνωση, ν’ άναλά- 
βουν τόν έλεγχο τών ταχυδρομείων, τηλεγραφείων, τοΰ άσυρμάτου καί 
τήν άπομάκρυνση άπό τήν Ελλάδα τών έχθρικών πρακτόρων τής δια
φθοράς καί τής κατασκοπείας. Γιά νά ύποχρεώσουν τήν κυβέρνηση νά 
συμμορφωθεί μέ τίς άπαιτήσεις τους, διέταξαν μοίρα τοΰ στόλου νά κα-



ταπλεύσει στόν Πειραιά, κάνοντας έτσι στενότερο τόν αποκλεισμό. Ή  
πείνα γινόταν τώρα απειλητικότερη. Ό  έλεγχος τών τηλεγραφείων έγινε 
άμέσως αισθητός στά Γιάννινα. Ή  'Ήπειρος άναγκάστηκε νά έκδοθεϊ στίς 
24 Αύγούστου, χωρίς τά τηλεγραφήματα τοΰ άνταποκριτοϋ της, έπί 36 
ώρες δέν είχε καμιά έπικοινωνία μέ τήν ’Αθήνα. "Ολα είχαν γίνει δύσκολα, 
έρχονταν κι άλλα χειρότερα. Οί βενιζελικοί πανηγύριζαν γιά τίς νέες πιέ
σεις τής Entente πρός τήν Ελλάδα καί γιά τήν εκδίωξη τών γερμανών 
πρακτόρων. Μέ τήν σνλλτγψιν καί άπέλασιν τον Σέγκ καί τών άλλων οπα
δών τον έκ τής χώρας μας, επανέρχεται ή τιμή τής Ελλάδος, ήτις έθίγη 
τά μέγιστα, έγραφε ό Ταχνδρόμος (26-8-1916). ’Ακολουθούσε καί πάλι 
δριμύ κατηγορητήριο έναντίον έκείνων πού είχαν δωροδοκηθεί.

Στό μεταξύ, άπό τά μέσα τοΰ τρίτου δεκαήμερου τού Αύγούστου. ό καιρός χάλασε. 
Ό  συντάκτης τής Ή πειρον έγραφε: Τό θέρος ηρχισε νά ξεψυχά μέ άλματα πρό τοϋ 
φθινοπώρου, ν υγρασία είναι περισσότερον διαπεραστική τώρα, έθεάθνσαν δέ καί τά 
πρώτα έπανοχρόρια άποπνέοντα ναφθαλίνην. "Ολα αύτά πριν άπό τίς 10 Σεπτεμβρίου 
μέ τό νέο ημερολόγιο. Ά π ό  τότε ό καιρός έχει αλλάξει πολύ. Ό  Σεπτέμβριος είναι 
ζεστός, καλοκαίρι, τό κλίμα βελτιώθηκε άπό τήν έποχή πού άναδασώθηκαν οί λόφοι 
τής πόλης.

^  τόν Πέτρο Κωστίδη, όλα αύτά τά τελευταία γεγονότα, θανάσιμες πλη
γές γιά τήν Ελλάδα, άσκησαν καταλυτική επίδραση. Ένοιωθε νά πλη

σιάζει ό μεγάλος κίνδυνος, ύπουλο άρπακτικό πού ένέδρευε άπό καιρό 
νά κατασπαράξει τή χώρα, έβλεπε τόν άφανισμό νά έρχεται μέ τή νομο
τέλεια τών όραματισμών τοΰ Εύαγγελιστή στήν ’Αποκάλυψη, πώς χώρισαν 
έτσι οί Έλληνες κι έγινε συντρίμμια ή έθνική τους συνείδηση, πότε άκού- 
στηκε οί μισοί νά στέκονται στό πλευρό τών Βουλγάρων καί οί άλλοι 
μισοί νά συμπαθούν τούς ’Ιταλούς, πώς χάθηκαν έκεϊνες οί μεγαλουργές 
μέρες τοϋ 1912-13, ή ίδια καρδιά χτυπούσε στά στήθεια όλων, τώρα τά 
παιδιά του κόντευαν νά σκοτωθούν άπό τό νοσηρό φανατισμό. Ό  Πέτρος, 
πού πρώτα διάλεγε μέ προσοχή τούς συνομιλητές, τώρα άρχισε νά κου
βεντιάζει μ’ όλους τούς πελάτες τοϋ μαγαζιού, μ’ όποιον γνωστό συναν
τούσε στό δρόμο, άκόμα καί μ’ άγνωστους, ήθελε νά τούς κάνει κοινωνούς 
τοϋ άβάσταχτου πόνου πού τούτρωγε τά σωθικά, όφελος θάταν γιά τόν 
τόπο, άκόμα κι έναν νά κέρδιζε μέ τή γνώμη του. Λίγα νόμιζε πώς ζητούσε, 
εύκολα καί κατορθωτά, νά διώξουν τό μίσος, νά ξεχάσουν τά κόμματα 
καί νά σκεφτούν τό Έθνος, τήν έποχή δμως έκείνη ήταν τά πιό δυσκο
λότερα. Έρχονταν στιγμές πού έπεφτε σέ άπελπισία, δταν σκεφτόταν πώς 
ούτε τά παιδιά του δέν κατόρθωνε νά νουθετήσει, πώς νά πείσει τούς 
άλλους; Κάτι είχαν πάθει οί άνθρωποι, έπρεπε νά βρεθούν όδηγοί καλοί, 
νά τούς βγάλουν άπό τό άδιέξοδο.

Ή  λαχτάρα πού ένοιωθε πριν, δταν κάθε πρωΐ έπαιρνε τίς γιαννιώτικες 
έφημερίδες στά χέρια του, είχε έξαφανιστεϊ άπό καιρό. Τώρα ένοιωθε 
άποστροφή δταν τίς άγγιζε. Άκόμα κι ό ίδιος ό Χατζής, δέν τόν συγκι-
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νοϋσε δπως πρώτα. Είχε νοθεύσει τήν πατριωτική του γραμμή, τή λευτεριά 
τής Ηπείρου τήν ύποστήριζε μ’ δλες τις δυνάμεις του, δμως ή φωνή του 
δέν είχε τήν ίδια άπήχηση, δπως παλιά: δλα τά συνέδεε μέ τό βασιλιά 
καί τήν αύλή του, ό άλλος, ό δαίμονας, ό τρισκατάρατος, ήταν ό κατα- 
στροφέας καί οί πολιτικοί πού τόν άκολουθούσαν συνεργοί του. Ό  Τα
χυδρόμος ήταν ή άλλη δψη τού Χατζή. Κάθε μέρα έκαιγε λιβανωτό στό 
Μεσαία, δικαιολογούσε τούς Ιταλούς, δπως οί άλλοι τούς Γερμανοβούλ- 
γαρους, έβριζε τούς άντίπαλους, ξενυχτοΰσε έξω άπό τά προξενεία τών 
συμμάχων, νά συγκεντρώνει ειδήσεις, άλλες σωστές, άλλες ψεύτικες, ό 
Χατζής διαμαρτυρόταν γιατί τού λογόκριναν οί Γάλλοι τόν άνταποκριτή, 
άράδιαζε κι αύτός τά γερμανοαυστριακά άνακοινωθέντα, δπως τά έδινε 
τό αύστριακό προξενείο, καμιά άπό τίς δυό έφημερίδες δέν ένημέρωνε 
άντικειμενικά τό άναγνωστικό της κοινό. Ά π’ αύτές δέν περίμενε προκοπή 
ό Πέτρος, έρριχναν λάδι στή φωτιά άντί νά τή σβήσουν, μόνον οί πολι
τικοί, μέ τό παράδειγμα καί τό λόγο, μπορούσαν νά καταλαγιάσουν τά 
πάθη, δχι οί κεφαλές, ό βασιλιάς ή ό Βενιζέλος, αύτοί έκαναν βαθύτερο 
τό Διχασμό μέ τή στάση τους, έπρεπε νά μπούν στή μέση οί μετριοπαθείς, 
νά γεφυρώσουν τό χάσμα. Νά, ό Δαγκλής, σκέφτηκε ό Πέτρος, ήταν συ
νετός, δεμένος βέβαια μέ τό Βενιζέλο, πίστευε πώς ή πολιτική του 
έξυπηρετούσε καλλίτερα τά εθνικά συμφέροντα, χωρίς δμως ν’ άρνεΐται 
καί τόν Κωνσταντίνο, παρότι ό τελευταίος τοΰ είχε φερθεί σκληρά 
άπολύοντάς τον άπό γενικό ύπασπιστή. Τέτοιοι πολιτικοί, δπως ό Δα
γκλής, ίιταν κι άλλοι στό κόμμα τών Φιλελευθέρων, δπως καί στήν 
άντίπαλη παράταξη, άν διαφώτιζαν τόν κόσμο, Ισως έδινε τά χέρια, ήταν 
καιρός άκόμα ν’ άνθίσει τό γέλιο στά χείλη τών Ελλήνων. Ό  Δαγκλής, 
λοιπόν. Τόν σκεφτόταν ό Πέτρος κι άποροΰσε πώς τόσον καιρό δέν είχε 
ξανακουβεντιάσει μαζί του, κι άς ήταν ψηφοφόρος του, δπως τοΰ είχε 
ύποσχεθεϊ στήν πρώτη τους συνάντηση. Ό  Δαγκλής βρισκόταν στά Γιάν
νινα, ήρθε νά προετοιμάσει τήν προεκλογική έκστρατεία, οί μέρες τών 
έκλογών πλησίαζαν, θά γινόταν τό Σεπτέμβριο, έπρεπε νά τόν δει. Ό  Πέ
τρος ένοιωθε πώς οί έκλογές ήταν άποφασιστικής σημασίας, έκρυβαν 
δμως πολλούς κινδύνους, ό φανατισμός είναι κακός σύμβουλος, όδηγεϊ 
σέ πράξεις άποτρόπαιες. Γιά τήν Ήπειρο, τουλάχιστο, ό τόνος πού θά 
έδινε ό Δαγκλής στίς έκλογές, θά καθόριζε σέ μεγάλο βαθμό καί τήν όμαλή 
διεξαγωγή τους. Οί έκλογές! Πράγμα παράξενο: "Ολοι προετοιμάζονταν 
γιαυτές καί σ’ δλους ύπήρχε ή άμφιβολία άν θά γίνονταν. Καί δέν έγιναν. 
Πειστική άπάντηση γιατί ματαιώθηκαν δέν έχει διατυπωθεί άπό τούς 
ιστορικούς, πού έχουν μελετήσει πολλά άρχεΐα πρωταγωνιστών. Θά 
έκφράσω μιάν άποψη, δέ βρίσκεται δμως έξω άπό τά πλαίσια τής δημι- 
ουργημένης κατάστασης. ’Εκλογές είχαν ζητήσει οί πρεσβευτές τής Entente 
μέ τή διακοίνωση τής 8/21 ’Ιουνίου πρός τήν ελληνική κυβέρνηση. Οί ίδιοι 
δμως πρεσβευτές, μέ μεγαλύτερη επιμονή τοΰ γάλλου Γκιγεμέν, τίς μα
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ταίωσαν. Γιατί; Πιστεύω πώς αιτία ήταν ό φόβος μήπως τίς χάσει ό Βε
νιζέλος, έξαιτίας τού άντιπολεμικού κλίματος πού έπικρατούσε σ’ όλη 
τήν Ελλάδα, καί τής έντονης δραστηριότητας τών έπιστράτων, άσκούσαν 
έπιρροή σέ μεγάλες μάζες πληθυσμού, δέν ήταν εύκολες, λοιπόν, γιά τό 
Βενιζέλο οί έκλογές. Τά στελέχη έστελναν στό Δαγκλή σήματα κινδύνου, 
άναφέρθηκε πιό πάνω ή έπιστολή τού γιατρού Γ. Σταυρίδη, οί βενιζελικοί 
βουλευταί... άδρανοϋσι μακαρίως, έγραφε, τούς είχαν άφαιρέσει τήν πρω
τοβουλία οί έπίστρατοι, ήταν πανταχού παρόντες, άρκετοί τούς φοβούνταν 
μάλιστα. Έ να άρθρο τοΰ Χατζή στήν Ήπειρο  (24-8-1916), ένισχύει τήν 
άποψή μου. Σ’ αύτό ύπογραμμιζόταν ή άνάγκη τής διεξαγωγής τών έκλο- 
γών, οί όποιες θά ήταν καί ή μόνη έθνική διέξοδος εις τάς παρούσας 
στιγμάς. Γιά νά ζητάει έκλογές ό Χατζής, πού ζοΰσε στό περιβάλλον τής 
βενιζελικής ’Ηπείρου, κάπου θά στηριζόταν. Ή  δράση τών έπιστράτων, 
πού δημοσιευόταν κάθε μέρα στίς στήλες τής έφημερίδας του, τοΰ δημι
ουργούσε αισιοδοξία πώς δλα θά πήγαιναν καλά...

Ό  Δαγκλής τίς περισσότερες ώρες, δταν δέ μιλούσε στόν κόσμο τών 
συνοικιών ή δέν έκστράτευε στά χωριά μέ τούς συνοδούς του -άρκετοί 
πολιτευόμενοι τόν άκολούθησαν άπό τήν ’Αθήνα καί ήταν μαζί του- τίς 
περνούσε στά γραφεία τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων. Ό  έκλογικός 
άγώνας ήταν δύσκολος, είχε έμπιστοσύνη στούς Ήπειρώτες, άντιλαμ- 
βανόταν δμως τή δυσφορία τού κόσμου, έξαιτίας τής έπιθετικής πολιτικής 
τοΰ Βενιζέλου καί τής συνεχιζόμενης πείνας, φανερά πιά πώς εύθύνονταν 
οί Σύμμαχοι, μέ τόν άποκλεισμό πού έπέβαλλαν. Ό  Δαγκλής ταυτόχρονα 
συναισθανόταν πώς ύπήρχε άκόμα καιρός, έστω έλάχιστος, στίς δώδεκα 
παρά πέντε είχε φτάσει ή κρισιμότητα τής κατάστασης, μέ μιά ύστατη 
προσπάθεια, μπορούσε ό τόπος νά σωθεί. Οί ίδιες σκέψεις κυριαρχούσαν 
καί στό μυαλό τοΰ Πέτρου, δταν έκεϊνο τό πρωΐ τοϋ Αύγούστου, πήγαινε 
νά συναντήσει τό στρατηγό στά γραφεία τοΰ κόμματος, άλλος χώρος γιά 
νά κουβεντιάσει μαζί του δέν ύπήρχε. Στόν προθάλαμο περίμεναν πολλοί, 
ό Πέτρος όπλίστηκε μ’ έπιμονή καί περίμενε. Ήξερε πώς δέ μπορούσε ν’ 
άπασχολήσει τό στρατηγό γιά πολύ, ή ώρα του ήταν πολύτιμη, λίγα πράγ
ματα θά τοΰ έλεγε, πίστευε πώς θ’ άγγιζαν τήν καρδιά του, δέν ήταν άπλή 
διαίσθηση δσα σκέφτονταν, ή ώς τότε πολιτεία τοΰ Δαγκλή τοΰ έδινε 
έλπίδες γιά κατανόηση. Ήρθε ή σειρά του, μπήκε στό γραφείο, ό Δαγκλής 
σηκώθηκε άπό τήν πολυθρόνα καί τοΰ έδωσε τό χέρι, συνηθισμένη χει
ρονομία πολιτικού, δέν ήταν σίγουρος ποιόν είχε άπέναντι του, τό φα
νέρωνε καί τό έρευνητικό βλέμμα πού έρριξε στόν Πέτρο, προσπαθούσε 
νά τό ν θυμηθεί. —Είμαι ό Πέτρος Κωστίδης, βιάστηκε νά συστηθεϊ ό Πέ- 
τρος γιά νά τόν διευκολύνει, φίλος καί όπαδός σας, μόνο πού δέν μέ 
βλέπε τε συχνά σέ τέτοιους χώρους, προτιμώ νά μή μπερδεύομαι στά πόδια 
οας. Ή ρθα νά σάς δώ γιατί μόνο έσάς εμπιστεύομαι πιά, κανένα άλλο, 
ούτε χαί τόν άρχηγό μας. Ό  Δαγκλής τόν θυμήθηκε, καθώς καί τήν πρώτη



—  210 —

τους συνάντηση, στή δεξίωση τής Ελένης Μελά. Είχε άκούσει καί τόσα 
καλά λόγια γιά τό άγωνιστικό του παρελθόν καί τή μεγάλη κοινωνική 
του προσφορά -δλα τά Γιάννινα μιλούσαν γιαυτή- είχε μάθει καί γιά τή 
συνετή συμπεριφορά του στή διαχείριση τών ’Ελεών, ήταν άπό τούς λίγους 
έπιτρόπους πού τό όνομά του άκουγόταν μέ σεβασμό στήν πόλη. Ό  Δα
γκλής χάρηκε πού τόν ξανάβλεπε, ήταν σοβαρό πρόσωπο ό Κωστίδης, 
σκεφτόταν ό στρατηγός, καθώς τού έσφιγγε τό χέρι: —Είμαι στή διάθεσή 
σας, τού είπε, ποϋ μπορώ νά σάς φανώ χρήσιμος; —Σέ μένα δχι, στρατηγέ, 
έγώ, δόξα τφ  Θεφ, δέν έχω ανάγκη άπό τίποτα, γιά τόν τόπο νοιάζομαι, 
γιά τήν πατρίδα... καί γιά τήν οίκογένειά μου, συμπλήρωσε ό Πέτρος. 
Μόνο έσεΐς μπορείτε ίσως νά βρείτε διέξοδο, ν ’ άνοίξετε δρόμο σωτηρίας 
άνάμεσα άπό τά χαλάσματα πού σωριάστηκαν πάνω μας... Ό  Δαγκλής 
τόν κοίταξε μέ προσοχή, αύτός ό άνθρωπος δέν είναι τυχαίος, συλλογί
στηκε, μπήκε στό βάθος τών συλλογισμών μου, ένίσχυσε τίς έλπίδες μου. 
Δέν μπορεί, κι άλλοι Ήπειρώτες, κι άλλοι "Ελληνες θά σκέπτονται τά 
ΐδια, είναι μιά δύναμη πού πρέπει νά χρησιμοποιηθεί γιά νά πραγματο
ποιηθεί ή συναίνεση άνάμεσα στίς δυό παρατάξεις. Τέτοιες σκέψεις περ
νούσαν άπό τό μυαλό τοΰ στρατηγού, καθώς εξακολουθούσε νά κοιτάζει 
τόν έπισκέπτη, χωρίς νά μιλάει. Ό  Πέτρος νόμισε πώς ό στρατηγός δυ- 
σφόρησε μ’ δσα τού είπε, πίστεψε πώς καθώς σηκώθηκε όρθιος ήταν έτοι
μος νά τόν διώξει μ’ εύσχημο τρόπο, σηκώθηκε κι ό Πέτρος, κι έμεινε 
κατάπληκτος δταν ό Δαγκλής τοΰ έσφιξε πάλι τό χέρι καί τοΰ μίλησε: 
—Κύριε Κωστίδη, πρέπει νά σάς συγχαρώ, σπάνια άκούω τέτοια λόγια 
σ ’ αύτό τό γραφείο, δλοι γιά τό κόμμα φροντίζουν, δέν λέω τό κόμμα κι 
ό άρχηγός του είναι σέ θέση νά σώσουν τήν Ελλάδα, τί σωτηρία δμως 
θάναι, δταν οί μισοί Έλληνες έχθρεύονται τούς άλλους μισούς, πώς θά 
πάει μπροστά ό τόπος; Ά ς  πούμε πώς σήμερα τελειώνει ό πόλεμος, άν 
έμεΐς δέ βγάλουμε τό μίσος άπό τήν καρδιά, άν ξεχάσουμε τούς έχθρούς, 
καί κάνουμε έχθρό τό συμπολίτη, τό συγχωριανό, τόν άδελφό μας, τί 
Ελλάδα θάναι αύτή, μέ τά παιδιά της έτοιμα νά άλληλοεξοντωθοϋν; Μέ 
βασανίζουν καθημερινά, δλα δσα γίνονται, κύριε Κωστίδη, γιαυτό κι 
άγωνίζομαι νά βρώ τρόπο νά συμβιβάσω τά διεστώτα, χαίρομαι πού καί 
σεϊς τό ίδιο θέλετε. Θά σάς έξομολογηθώ πώς φεύγοντας άπό τήν ’Αθήνα, 
έγραιρα ένα άρθρο, μέ τό πνεύμα αυτών πού τώρα κουβεντιάζουμε. «’Ανά
γκη σύμπνοιας» τό τιτλοφόρησα, τόδωσα στόν Κλέαρχο Μαρκαντωνάκη, 
τόν ιδιαίτερο γραμματέα καί φίλο τοϋ άρχηγοϋ νά τό δώσει γιά δημοσί
ευση σέ μιά άπό τίς έφημερίδες μας, πιστεύω νά τό διαβάσετε αυτές τίς 
μέρες. —Νά φιλήσω τό χέρι σας, στρατηγέ, άπάντησε ένθουσιασμένος ό 
Πέτρος, εύαγγέλιο θά κάνω τό άρθρο σας, ελπίζω νά κατηχήσω πολλούς 
μέ τά έπιχειρήματά σας. —Λέω πολλά στό άρθρο, προσπαθώ νά καταμε
ρίσω εύθύνες, νά ύπογραμμίσω ύποχρεώσεις, έλπίζω νάχει απήχηση... — Ό  
θεός νά φωτίσει δλους νά κάνουν τό καθήκον τους..., μουρμούρισε ό Πέ



τρος. 'Ο στρατηγός δέν τόν ακούσε, θά σοϋ πώ μερικά, άπ' αύτά πού 
έγραψα, δσα θυμάμαι, συνέχισε: Τά εθνικά μας ζητήματα βρίσκονται στήν 
χειρότερη θέση πού μπορεί νά φανταστεί κανένας, έτσι άρχίζω, είπε ό 
Δαγκλής, φτάσαμε στό άπροχώρητο έξωτερικά καί έσωτερικά, ούτε ό Θεός 
δέ μπορεί νά μάς βοηθήσει άν δέν συνεργαστούμε. 'Επικαλούμαι πρώτα 
τή φιλοπατρία καί τή μεγαλοψυχία τοϋ βασιλιά, θυμούμαι άκριβώς καί 
τά λόγια πού έγραψα γιαυτόν «γεννηθείς Έλλην, άνατραφείς έλληνικώς 
ύπό τοϋ φιλοσόφου πατρός του, ζυμωθείς μέ τήν έλληνικήν ψυχήν καί 
άξιωθείς ύπό τής θείας Προνοίας νά καταγάγη νίκας είς δύο ενδόξους 
πολέμους, ηγούμενος τοϋ έλληνικοϋ στρατοϋ, δέν δύναμαι ποτέ νά πι- 
στεύσω δτι ξεχωρίζει τό μεγαλεΐον τοϋ θρόνου του άπό τό μεγαλεΐον τής 
Πατρίδος καί δτι δέν επιθυμεί τήν μεγάλυνσιν αύτής». Αύτά γιά τό βα
σιλιά, πού δυστυχώς έπηρεάζεται άπό κακούς συμβούλους, δέν τόν 
άφήνουν νά ίδεΐ τήν άλήθεια. Γιά τό Βενιζέλο, έγραψα τά έξης, θυμάμαι 
κι αύτή τήν παράγραφο: «....δέν διστάζω σήμερον, βλέπων έπικειμένους 
μεγάλους έσωτερικούς καί έξωτερικούς κινδύνους, νά εϊπω πρός τόν 
’Αρχηγόν τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέρων, είς δ άνήκω, δτι όφείλει χάριν 
τοϋ συμφέροντος τής Πατρίδος, νά μετριάση τήν άκραν καί τραχείαν 
αύτοϋ πολεμικήν, παραβλέπων έτι καί τάς κατ’ αύτοϋ παντοίας διαβολάς, 
καί νά δώση είς τήν φιλαντατικήν αύτοϋ πολιτικήν τήν ύπό τών σημερινών 
συνθηκών έπιβαλλομένην κατεύθυνσιν, νά έπιζητήση δέ νά ελθη είς συ- 
νεννόησιν μετά τοϋ Βασιλέως καί μετά τών πολιτικών άνδρών τής χώρας 
μας, καί τών άντιπάλων του έστω, πρός έξεύρεσιν τών έπί τών έπικειμέ- 
νων κινδύνων μέσων σωτηρίας». Ό  Δαγκλής σώπασε, γιά νά προσθέσει 
υστέρα άπό λίγο. —Μή σέ παραξενεύει κύριε Κωστίδη, τό δτι θυμάμαι 
σχεδόν, άκριβώς τίς παραγράφους τοϋ άρθρου μου. Βασάνισα πολύ τό 
κείμενο έως δτου φτάσω στήν επιθυμητή διατύπωση, έτσι άποτυπώθηκαν 
στή μνήμη μου. —Στρατηγέ, τόν πρόλαβε ό Πέτρος, αύτά πού γράφετε 
είναι έθνικό εύαγγέλιο, άμποτε νά σάς άκουαν καί οί δυό τους... — Θέλω 
νά είμαι δίκαιος κύριε Κωστίδη, γιαυτό προσθέτω κι άλλα πού μπορεί 
νά μήν άρέσουν σέ κάποιους άπό τούς δικούς μας. Γράφω βέβαια πώς 
πρώτο καθήκον μας είναι ν’ άπαλλαγοϋμε άπό τούς Βουλγάρους, πού 
άρπαξαν τά έδάφη μας, προσθέτω δμως πώς καί ή παρουσία τών δυνά
μεων τής Entente άποτελεΐ μείωση τής κυριαρχίας τοϋ έλληνικοϋ κράτους. 
Τά τοϋ Καίσαρος τφ  Καίσαρι λοιπόν, θέλω νά πιστεύω πώς ή κραυγή 
τής άγωνίας μου θά εισακουστεί... —Μακάρι, έπανέλαβε ό Πέτρος, δ,τι 
έπιθυμοϋσα ν ' άκούσω μοϋ τό είπατε, δέν θέλω νά σάς άπασχολήσω άλλο, 
θά γίνω κήρυκας τών ιδεών σας, σάς όρκίζομαι... —Βασίζομαι σέ σένα 
κύριε Κωστίδη, έκτιμώ τήν είλικρίνειά σας, νά πάτε στό καλό. Δυστυχώς 
ουτε ό Δαγκλής οΰτε ό Πέτρος δικαιώθηκαν στίς προβλέψεις τους. Ά λλοι 
κινούσαν τά νήματα, άπό τό παρασκήνιο, αύτοί δέν επιθυμούσαν κανένα 
ουμβιβασμό, ήθελαν τό κράτος όλο δικό τους, τό άρθρο έμεινε στά συρ
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τάρια τοϋ στρατηγού, ό Μαρκαντωνάκης δέν τό έδωσε γιά δημοσίευση, ό 
έπιμελητής τής έκδοσης τοΰ ’Αρχείου Δαγκλή σημείωνε τά παρακάτω γιά 
τό θέμα: Δέν είναι περίεργο δτι ό Μαρκαντωνάκης έκρινε προτιμότερο 
νά μή δημοσιευθεΐ τό άρθρο τοϋ στρατηγού. Παντοϋ καί πάντα, τοϋτο 
φροντίζουν οί παρακοιμώμενοι: νά μή φθάνουν μερικές άλήθειες στ’ αυτιά 
τοϋ άφεντικοϋ.

Ό  Πέτρος έφυγε άπό τό γραφείο τοΰ Δαγκλή μέ τήν καρδιά γεμάτη 
άνάμικτα συναισθήματα. Ναί, ό στρατηγός ήταν σωστός πατριώτης, μι
λούσε χωρίς προκατάληψη, έρριχνε τίς εύθύνες σ’ αύτούς πού τούς άνήκαν, 
δέν χαριζόταν ούτε στόν άρχηγό του, δμως θά τόν άκουγαν; Θά τούς συγ- 
κινοΰσε ή έκκλησή του νά μονιάσουν, ή τό παρασκήνιο, οί αυλές -είχε κι 
ό Βενιζέλος τή δική του- οί άνθρωποι πού κρυφάκουγαν πίσω άπό τίς 
κουρτίνες, θά ύψωναν τείχη άνάμεσα στούς δυό μεγάλους, θά τούς έμ- 
πόδιζαν νά δώσουν τά χέρια, άν έκριναν δτι αύτό ήταν τό συμφέρον 
τους; Έτσι, δπως έβλεπε τήν κατάσταση νά έξελίσσεται, μέ ραγδαίες 
έναλλαγές κάθε μέρα, πολύ τό φοβόταν ό Πέτρος. 'Ωστόσο υπήρχαν κά
ποιες έλπίδες· ό Δαγκλής ήταν άπό τά πρώτα στελέχη τοΰ Βενιζέλου, δέν 
ήταν τυχαία αύτά πού έλεγε, μπορεί νά γινόταν είσακουστός καί νά στα
ματούσε τό κακό. Γύρισε στό μαγαζί μέ άναπτερωμένο τό ήθικό. Στό νοΰ 
του στριφογύριζαν τά λόγια τοΰ Δαγκλή: πρέπει νά μονιάσουν οί Έ λλη
νες...

Τό μεσημέρι τήν ώρα τοΰ φαγητοΰ, άρχισε πάλι ή κουβέντα γύρω άπό 
τήν κατάσταση. —Είδα τό Δαγκλή, είπε ό Πέτρος, δλοι σταμάτησαν καί 
τόν κοίταζαν. —Ή ταν άνάγκη νά τόν δεις πατέρα; ρώτησε μέ παράπονο 
ό Δημήτρης. Ό  Βασίλης ήταν έτοιμος ν’ άπαντήσει στόν άδελφό του, τόν 
πρόλαβε ό Πέτρος. —Ναί ήταν άνάγκη, δέν έχετε καταλάβει πώς τό κακό 
πέρασε τήν πόρτα, μπήκε στό σπίτι μας, θά μάς κατασπαράξει. Πριν μέρες, 
δταν έγινε τό συλλαλητήριο στό Ρολόγι, έμαθα πώς ήσαστε έκεΐ κι οί δυό 
σας, ό ένας γιά νά χειροκροτεί τούς βενιζελικούς κι ό άλλος μέ τούς 
έπιστράτους, έτοιμοι νά σκοτωθείτε άν σάς άφηνε ή άστυνομία ή σάς φα
νάτιζαν λίγο περισσότερο. Αύτή είναι όλη ή Ελλάδα σήμερα, ό άδελφός 
νά θέλει τό κακό τοϋ άδελφοϋ του, ό φίλος τοϋ φίλου, ό χωριανός τοϋ 
χωριανού, ό Έλληνας τοϋ Έλληνα. Γιαυτό πήγα νά δώ τόν Δαγκλή, μέ 
γέμισαν έλπίδες δσα άκουσα, είναι τίμιος άνθρωπος ό στρατηγός, άγω- 
νίζεται γιά νά σαματήσει ό κατήφορος, θά τά καταφέρει δμως; Αύτό πρέ
πει νάναι καί ή δική σας φροντίδα κι όχι νά ρίχνετε λάδι στή φωτιά. 
Έφτασε ή ώρα νά σκεφτεΐτε σάν Έλληνες κι όχι σάν παθιασμένοι όπαδοί. 
Είστε άντρες, μέ κρίση καί μόρφωση, μπορείτε νά δείτε καλλίτερα άπό 
τούς άλλους τί κρύβεται κάτω άπό τήν έπιφάνεια, γίνετε τό καλό παρά
δειγμα, μόνο έτσι θά έξοντωθεΐ τό τέρας τοϋ Διχασμού... Δέν στάθηκε ν’ 
άκούσει τόν άντίλογο, έπειτα τί είχαν νά ποΰν; Κατά βάθος συμφωνοΰσαν 
μαζί του, δέν ήθελαν δμως νά τό όμολογήσουν, ό κομματισμός είχε δια
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ποτίσει κάθε ΐνα τοΰ κορμιοΰ τους, κράτησαν σκυφτό τό κεφάλι, δέ μί
λησαν. Τά γεγονότα μέ τήν έξέλιξή τους θά έδιναν τήν άπάντηση...

Στίς 27 Αύγουστου άγνωστοι πυροβόλησαν έναντίον τής γαλλικής πρε
σβείας στήν ’Αθήνα. Μάλλον πρόκειται περί σκοπίμον σκηνοθεσίας, τη
λεγραφούσε ό άναποκριτής τής Ηπείρου. Είχε δίκιο, ή σκηνοθεσία τής 
έπίθεσης ήταν πολύ άδέξια, φώναζε άπό μακριά ποιοι τήν όργάνωσαν, οί 
Ιδιοι οί πράκτορες τής Entente, γιά νά βροΰν ένα πρόσχημα νά δράσουν 
οί κυβερνήσεις τους. Τό πέτυχαν. Οί πρεσβευτές τής Entente ζήτησαν τήν 
άμεση παραίτηση τής κυβέρνησης Ζαΐμη καί τή διάλυση τών Συνδέσμων 
τών έπιστράτων σ’ όλη τή χώρα. Από παντοΰ τά νέα ήταν άσχημα γιά 
τούς Έλληνες. Στή Μακεδονία οί Βούλγαροι κατέβαιναν πρός τήν Κα
βάλα, τό 4ο Σώμα Στρατού παραδόθηκε χωρίς άντίσταση στούς Γερμανούς, 
οί Βούλγαροι μπήκαν στήν πόλη, κι άρχισαν γιά δεύτερη φορά τά δεινο- 
παθήματα τών κατοίκων τής άνατολικής Μακεδονίας. Στήν Ήπειρο οί 
’Ιταλοί συνέχιζαν τήν προέλασή τους, δέ θ’ άργοΰσαν νά μποϋν στό ’Αργυ
ρόκαστρο...

Στά Γιάννινα ή προεκλογική κίνηση κορυφωνόταν, σέ λίγο δλα θά σταματούσαν 
μέ τήν άναγγελία τής ματαίωσης τών έκλογών.- Ό  ήλεκτροφωτισμός τής πόλης χρό
νιζε, γίνονταν άλλεπάλληλες συσκέψεις καί καταρτίζονταν μελέτες, καθυστερούσε 
δμως ή λήψη όριστικών άποφάσεων γιά δ,τι άφορούσε κυρίως τήν έπέκταση τοΰ δι
κτύου. Προτάσεις γιά τήν άνάληψη τοϋ έργου είχε υποβάλει ή έταιρεία καπνών Ράδου- 
Κεφάλα-Παπάζογλου, είχε προμηθευτεί καί τά άναγκαϊα μηχανήματα. Οί προτάσεις 
τοϋ Δογορίτη, πού υποβλήθηκαν μεταγενέστερα, κρίνονταν άπό τήν Ή πειρο  άσύμ- 
φορες, δέ διέθετε τά μέσα γιά τή βελτίωση τοΰ δικτύου καί τήν έγκατάσταση νέων 
γραμμών.- Στήν Ή πειρο  άρχισε νά δημοσιεύεται, σέ συνέχειες, τό άριστουργηματικόν 
διήγημα τοϋ όαιμονίου Γουλιέλμου Σαίκσπηρ, Περικλής ό ήγεμών τής Τύρου, σέ με
τάφραση τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη.- Ή  στρατιωτική μουσική τής φρουράς Ίωαννίνων 
συνέχιζε νά έμφανίζεται σέ πλατείες τής πόλης, μ’ έκλεκτά κομμάτια κλασικοΰ ρε
περτορίου, προκαλώντας μεγάλες συγκεντρώσεις μουσικόφιλων.- Τήν Κυριακή, στίς 
28 Αύγούστου, μίλησε στόν άγιο Νικόλαο (άγορας) καί τίς επόμενες μέρες καί σ’ 
άλλες έκκλησίες, ό άρχιμανδρίτης Ταράσιος Κορώσης, άριστούχος διδάκτορας τοΰ 
πανεπιστημίου τοΰ Μονάχου, είχε έρθει άπό τή Δρόβιανη γιαυτό τό σκοπό.- Στόν 
άη-Γιάννη τής Μπουνίλας, δπως κάθε χρόνο -γιόρταζε στίς 29 Αύγούστου- μαζεύτηκαν 
δλα τά Γιάννινα.- Οί περίπατοι πρός τούς Αμπελοκήπους είχαν σχεδόν σταματήσει, 
οί Γιαννιώτες προτιμούσαν τόν Κουραμπά  καί τό λόφο Βελισααρίου.- Ό  κινηματο
γράφος Έδισσων, τό τρίτο δεκαήμερο τοΰ Αύγούστου, σταμάτησε γιά πολλές μέρες 
τή λειτουργία του, άπό έλλειψη βενζίνας.- 'Υπήρχαν καταγγελίες δτι άριθμός «ήμετέ- 
ρων» πουλοΰσε στούς άγρότες καλαμπόκι άζύγιστο, άπό κάθε σακί έλειπαν 4-5 
όκάδες. Βρήκαν εύκολο τρόπο πλουτισμοΰ, δπως καί μερικοί άρτοποιοί, άντί γιά 
400 δράμια, τό ψωμί πού πουλούσαν ζύγισε 300-320 δράμια.

Μ ετά τήν έντολή τής κυβέρνησης γιά διάλυση τών Συνδέσμων τών 
έπιστράτων, ύστερα άπό τήν άξίωση τής Entente, ό άστυνομικός 

διευθυντής Ίωαννίνων κάλεσε στίς 29 Αύγούστου, τόν πρόεδρο τοΰ 77α- 
ντΐπειρωτιχοϋ Συνδέσμου Κ. Δ. Μέρτζιο (ποτέ ό Κ. Μέρτζιος δέν ύπέγραφε
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ώς πρόεδρος, στήν ούσία αύτός ήταν έπικεφαλής τής έπιτροπής πού δι
οικούσε τό Σύνδεσμο καί πρόεδρο τόν άποκαλούσαν στήν άλληλογραφία 
τους οί άλλοι Σύνδεσμοι τής Ηπείρου) νά τοΰ συστήσει συμμόρφωση στή 
διαταγή τοΰ ύπουργείου, νά κλείσει τά γραφεία του καί νά δώσει έντολή 
νά κλείσουν δλα τά κέντρα τών Συνδέσμων στήν Ήπειρο. Ό  Κ. Μέρτζιος 
συμμορφώθηκε πρός τήν έντολή, σφράγισε τά γραφεία τής πόλης καί 
έστειλε τό εξής τηλεγράφημα πρός τούς Συνδέσμους έπιστράτων Λάιστας, 
Τσεπελόβου, Δολιανών, Δελβινακίου, Βήσσανης, Παραμυθιάς, Πάργας, 
Πυρσόγιαννης καί Συρράκου (αύτά τά χωριά διέθεταν τότε τηλέγραφο): 
Συνεπείς άξιώσεως Α ντάντ διαλυθούν Σύνδεσμοι, ύπουργεΐον διέταξε 
κλείσιμον κέντρων άπανταχού κράτους. Ύπακούοντες διαταγάς κυβερ- 
νήσεως έκλείσαμεν χθές ήμέτερα γραφεία. Παρακαλούμεν συμμορφωθείτε, 
είδοποιούντες άμα Συνδέσμους περιφερείας σας.

Τής διάλυσης τών Συνδέσμων είχε προηγηθεΐ καταιγισμός άρθρων τών 
άθηναϊκών καί έπαρχιακών έφημερίδων, καταφερόμενων έναντίον τών 
έπιστράτων, μέ πολύ βαρείς χαρακτηρισμούς. Είναι συμμορίαι, έγραφε 
άθηναϊκή έφημερίδα. Διατάχτηκε, βέβαια καί ή διάλυση τών Συνδέσμων 
τών βενιζελικών, άλλ’ αύτό άποτελούσε στάχτη στά μάτια τού κόσμου, ή 
δύναμη πού διέθεταν ήταν έλάχιστη. Ή ταν διάχυτη ή πικρία τοΰ Χατζή 
στά σχόλια γύρω άπό τό θέμα: Νά διαλυθούν οί Σύνδεσμοι τών Έπιστρά
των; Λαμπρά. Καί σύμφωνοι δλοι. Νά διαλυθούν καί οί άντισύνδεσμοι 
τοϋ Βενιζέλου; Καί αύτοί. Ά λ λ ’ οί άντισύνδεσμοι τί είναι; Όμηγύρεις 
σεβαστοί ύπερογδοηκοντούτηδων σεβαστών κυρίων, πινόντων χαμομήλι 
καί φασκόμηλον καί διηγουμένων τάς θλίψεις καί τήν θεραπείαν τής 
ποδάγρας. Δ ι’ αύτό νά διαλυθούν αί όργανώσεις καί συστάσεις τών «μπρά
βων». Α ί έταιρίαι τών μισθωτών καί τών άλλων κακοποιών τών τροφο
δοτουμένων μέ δπλα, χρήματα, φυσίγγια, δυναμίτιδας καί προκαταβολάς. 
Τί χρειάζονται αύτοί; Ή  χρειάζονται νά διαλυθούν οί έπίστρατοι καί 
αύτοί νά όργιάζουν; Οί άντιβενιζελικές έφημερίδες ύποψιάζονταν πώς ή 
διάλυση τών Συνδέσμων, ένοπλων τών περισσότερων, άποσκοποΰσε ν’ 
άφοπλιστεΐ ή παράταξή τους, γιά νά δροΰν άνενόχλητα οί πράκτορες καί 
οί προσκείμενοι στήν Entente, σέ προεκλογική μάλιστα περίοδο κρίσιμης 
άναμέτρησης. "Οπως καί νάταν ή διάλυση άποτέλεσε βαρύ πλήγμα γιά 
τούς άντιβενιζελικούς. Διαλύθηκαν οί Σύνδεσμοι, άλλά άγωνίστηκαν νά 
κρατήσουν τή συνοχή τών μελών τους. Ό  Ν. Νίτσος ένημέρωνε τόν Κ. 
Μέρτζιο άπό τόν Τσαμαντά, τό Σεπτέμβριο τοΰ 1916:Φυσικά συνεμορφώ- 
θησαν καί οί ένταϋθα είς τήν διαταγήν τής σεβ. κυβερνήσεως. Άλλά θά 
έξακολουθοϋν άνταποκρινόμενοι δλως ίδιωτικώς μεθ’ ύμών καί παρακα- 
λεϊσθε καί σείς νά μή παύσητε πράττοντες τούτο ύπό τόν αύτόν τίτλον. 
Οί πρόεδροι άλλων Συνδέσμων έγραφαν στόν Κ. Μέρτζιο μετά τή διάλυσή 
τους: Τό φρόνημα θέλει μείνει άναλλοίωτον καί άνεπηρέσατον (Δελβινάκι). 
Τό φρόνημα διατηρείται καί θά διατηρείται πάντοτε άκμαϊον (Πάδες).
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Παρά τίς διαβεβαιώσεις γιά υψηλό φρόνημα, ή διάλυση έπηρέασε τή συνο
χή τών έπιστράτων, γιαυτό κι άρχισαν νά παρατηρούνται διαρροές. Στό 
Δελβινάκι π.χ. ή μείωση τών μελών τού συνδέσμου ήταν αισθητή. Τήν 
άποδυνάμωση φοβούνταν καί οί διοικοϋντες τόν Πανελλήνιο Σύνδεσμο 
καί πήραν τήν άπόφαση, μ’ έντολές άνωτέρων τους, κυρίως τοΰ I. Μεταξά, 
άλλά καί τοΰ ύποστρατήγου Α. Παπούλα, νά μετατρέψουν τούς Συνδέ
σμους at όργανωμένα στρατιωτικά τμήματα, έτοιμοπόλεμα γιά δράση. 
Ήταν τά τμήματα έκεϊνα πού θά πρωταγωνιστούσαν σέ λίγους μήνες στά 
Νοεμβριανά. Ή  μετατροπή δέν ήταν εύκολη ύπόθεση. Ά πό τή Λάιστα κι 
άλλα χωριά έπισημάνθηκαν οί δυσκολίες μιάς τέτοιας προσπάθειας, έξαι- 
τίας τής έλλειψης όπλισμοΰ καί οικονομικών πόρων. Ό  Πανηπειρωτικός 
Σύνδεσμος έπιστράτων, μ’ έμπιστευτική του έγκύκλιο, ύστερα άπό ύπό- 
δειξη τοΰ κέντρου (Αθήνα), γιά νά ξεπεραστούν οί δυσχέρειες τής μετα
τροπής σέ στρατιωτικά τμήματα, πρότρεπε τούς επιστράτους νά κατατα- 
γοΰν ώς έθελοντές στό στρατό, σύμφωνα μέ τήν άπόφαση τοΰ ύπουρ- 
γείου στρατιωτικών. Άλλά καί στή φάση αύτή έμφανίζονταν δυσχέρειες. 
Άπό τήν Παραμυθιά ζητούσαν άπό τόν Κ. Μέρτζιο όπλισμό, γιά νά πα
ρουσιαστούν γιά κατάταξη· ζητούσαν επίσης οικονομική ένίσχυση γιά τίς 
οίκογένειές τους. Άπό τή Λάιστα, πάλι, έγραφαν πώς καί έκεΐ ή κατά
σταση ήταν οίκτρά καί οί έπίστρατοι άπέφευγαν νά καταταγοϋν μέ διά
φορα προσχήματα. Άπό τό άλλο μέρος -σημείωναν- τό Βενιζελικόν κόμμα 
όλονέν όγκοϋται, λόγω τής προσελεύσεως πολλών βενιζελικών συμπατρι
ωτών μας έκ τής Ανατολικής Μακεδονίας. Οί ίδιες άμφιβολίες βασάνιζαν 
καί τούς έπιστράτους Δελβινακίου κι άλλων χωριών. Μένοντας χωρίς 
όργανώσεις οί επίστρατοι άρχισαν νά φοβοΰνται γιά τήν τύχη τους, έβλε
παν ύστερα πώς ή κυβέρνηση ύποχωροΰσε στίς καθημερινές άπαιτήσεις 
τής Entente, ένοιωθαν άνασφάλεια. Σέ κάθε χωριό όργάνωναν περιπολίες 
τίς νύχτες γιά ν’ άντιμετωπίσουν κινδύνους κάθε μορφής. "Οσοι είχαν 
καταταγεΐ στό στρατό ένεργοΰσαν καί κατασκοπεία σέ βάρος τών άντι- 
πάλων τους, μέ παρακολούθηση τών κινήσεών τους (Δελβινάκι-Βήσσανη). 
"Ενα άκόμα θέμα πού τούς άπασχολούσε σοβαρά ήταν ή άδυναμία νά συ
ντηρήσουν τίς οίκογένειές τους, γιαυτό καί έκαναν συνεχείς εκκλήσεις γιά 
τήν άποστολή επιδομάτων.

01 ’Ιταλοί συνέχιζαν μεθοδικά τή κατάληψη τής Β. Ηπείρου, οί 
έλληνικές δυνάμεις άποσύρονταν χωρίς άντίσταση. Ή  περιοχή φαινόταν 
πώς είχε έγκαταλειφθεϊ στήν τύχη της, άκόμα καί οί έκπρόσωποί της στή 
Βουλή είχαν έξαφανιστεΐ. Πού είναι οί βουλευταί τής Β. ’Ηπείρου σήμερον, 
μοιρολογούσε ό Χατζής, όπότε ή χώρα έχει άνάγκην τής παρουσίας των; 
Πού είναι νά έγκαρδιώσωσι, νά συγκρατήσωσι, νά έμ\ρυχώσωσι τόν τόπον, 
δστις έρμαιον, άποδήγητος, άφέΟη ν ’ άγωνιςί μέ τό φάσμα τής ιταλικής 
έΧίδρομής;

Στό μεταξύ ή γενικότερη πολιτική κρίση πού μάστιζε τήν Ελλάδα
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όξυνόταν. Μετά τήν παραίτηση τής κυβέρνησης Ζαΐμη, άνέλαβε νά σχη
ματίσει νέα ό Ν. Δημητρακόπουλος. Γρήγορα κατέθεσε τήν έντολή, γιατί 
οί πρεσβευτές τής Entente δέν τοΰ έπέτρεψαν έλευθερία ένεργειών, δπως 
είχε ζητήσει. Στίς 3 Σεπτεμβρίου συγκροτήθηκε κυβέρνηση υπό τόν Ν. Κα- 
λογερόπουλο, πολιτευτή Εύβοιας, σέ δηλώσεις του τόνιζε πώς θ’ άκο- 
λουθοΰσε πολιτική εύμενεστάτης ούόετερότητος πρός τήν Entente, θά 
έξαρτοΰσε δέ τήν μελλοντική πορεία τής κυβέρνησης άπό τήν έξέλιξη τών 
γεγονότων. Μάταιες προσπάθειες. Σέ λίγες μέρες θά ξεσποΰσε ή μεγάλη 
κρίση, μέ τό Κίνημα τής Θεσσαλονίκης καί τό χωρισμό τοΰ κράτους. Ό  
Διχασμός βάδιζε πρός τήν όλοκλήρωσή του.

Στά Γιάννινα τά γεγονότα μεγεθύνονταν, έξαιτίας τών φημών πού κυκλοφο
ρούσαν, τής λογοκρισίας τών Άγγλογάλλων στά τηλεγραφήματα τών έφημερίδων, 
κατά βάση τής Ή πειρον  ό Ταχυδρόμος είχε άφθονία τηλεγραφημάτων άλογόκριτων, 
τού τά Εδινε δωρεάν τό γαλλικό πρακτορείο Ράδιο, σά νά μήν Εφτανε αύτό ζητούσε 
Επιτακτικά άπό τήν Ή πειρο  νά τοΰ άποκαλύψει τόν άνταποκριτή της στήν ’Αθήνα. 
Ό  άνταποκριτής μας στήν πρωτεύουσα είναι ό Δημήτριος Γατόπουλος, ίνας άπό 
τούς πολιτικούς συντάκτες τού «Χρόνον», άπάντησε ό Χατζής. Πες μας τώρα καί 
αν Φραγκολεβαντίνο τούς δικούς σου άνταποκριτές, πού σέ γεμίζουν τηλεγραφήματα, 
ώστε νά βγάζεις κάθε τόσο καί παράρτημα, δημιουργώντας ανησυχία στόν κόσμο. 
Τό «Ράδιο» σού τά προμηθεύει καί δωρεάν μάλιστα. Έμεΐς δέν μπορούμε νά σέ πα
ρακολουθήσουμε, γιατί πληρώνουμε τόν άνταποκριτή καί τά τηλεγραφήματα. Έχε 
δμως ύπόψη σον δτι «άλλο τό δημοσιογραφεϊν καί άλλο τό έκδίδειν παραρτήματα 
καί σουφρολογεϊν πεντάρας».

Τό θέμα τοΰ Εφοδιασμού τής άγοράς μέ τρόφιμα, προπαντός μέ καλαμπόκι, 
Εξακολουθούσε νά είναι όξύ. Ή  Ή πειρος καταφερόταν κατά τής άδιαφορίας τών 
έμπόρων, πού ύποχρέωναν τούς χωρικούς νά περιμένουν ώρες καί κάποτε μέρες, 
μπροστά άπό τά καταστήματα γιά νά πάρουν 30-50 όκάδες καλαμπόκι. "Οταν, ύστερα 
άπό 10 μέρες, κατόρθωσε ό ’Εμπορικός σύλλογος Γιαννίνων, μέ τή συμπαράσταση 
καί τής υποεπιτροπής τροφίμων πού λειτουργούσε στήν πόλη, νά πείσει τήν Κεντρική 
έπιτροπή  ν ’ άναλάβει καί νά διαθέσει άπευθείας στήν κατανάλωση τά 2000 σακιά 
άλεύρι, πού προορίζονταν γιά τά Γιάννινα, ό Χατζής Εγραψε είδικό σχόλιο γιά νά 
τόν συγχαρεί. Έ τσι θά χτυπιόταν ή κερδοσκοπία πού όργίαζε καί καλό θά ήταν καί 
ή ζάχαρη νά μοιραζόταν μέ τόν Ιδιο τρόπο.

Μέ άφορμή τήν κατάληψη τής Σιλιστρίας (Ρουμανίας) άπό τούς Γερμανούς, ή 
Ή πειρος δημοσίευσε σέ δυό συνέχειες (1 καί 2 Σεπτεμβρίου) τό έπίκαιρο Ιστορικό 
άνάγνωσμα: Ή  άλωσις τής Σιλιστρίας παρά τού αύτοκράτορος Ίωάννου Τσιμισκή. 
Παρά τό δτι ή Εξοδος τής Ρουμανίας στόν πόλεμο Ερχόταν σέ άντίθεση μέ τήν 
ουδετερόφιλη πολιτική τοΰ βασιλιά, δλοι παρακολουθούσαν μέ συμπάθεια τόν άγώνα 
τής Ρουμανίας καί λυποΰνταν γιά τίς άτυχίες της. Τίς ήττες αυτές τίς λογόκριναν 
οί Γάλλοι στά τηλεγραφήματα τών άνταποκριτών, γιαυτό καί ή Ή πειρος  ζητούσε νά 
δίδονται άμέσως στή δημοσιότητα δλες οί ειδήσεις είτε γιά νίκες, είτε γιά άτυχίες, 
κάνοντας τόν ύπαινιγμό πώς ή άνάμιξη τής Ρουμανίας στόν πόλεμο ήταν Ενα σοβαρό 
γεγονός, πού θ’ άσκοΰσε έπιρροή καί στή λήψη όριστικών άποφάσεων έκ μέρους τής 
Ελλάδας.

Ό  Ταχυδρόμος -βασικός άρθρογράφος αύτή τήν έποχή, τέλη Αύγούστου, πρώτο 
δεκαήμερο τοΰ Σεπτεμβρίου ήταν ό Γ. Κιαγιδς- δέν Επαυε νά προτρέπει τήν Εξοδο 
τής Ελλάδας στό πλευρό τής Entente, δπως είχε κάνει ή Ρουμανία, τίς άνύπαρκτες
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νίκες τής όποιας έξακολουθοΰσαν νά υμνούν τά βενιζελικά φύλλα, κατακρίνοντας 
μάλιστα τούς άντίπαλους, γιατί πρόβλεπαν ρουμανική κατάρρευση. Ή  ύστατη στιγμή 
έπέστη, υπογράμμιζε ό Κιαγιάς, γιά ν ’ άσχοληθεΐ τίς έπόμενες μέρες μέ μιά νέα 
περιπλοκή τοΰ έλληνικοϋ δράματος: τήν παράδοση τοΰ Δ ' Σώματος Στρατού τής 
Καβάλας στούς Γερμανούς. Τό έγκλημα συνετελέσθη, βροντοφώναζε καί πρόσθετε: 
Ή  'Ελλάς κατάκειται ώς πτώμα, άπό τάς σάρκας τοϋ όποιου σπεύδουσιν οί έχθροί 
νά λάβωσι τήν μερίδα των. θύμα τοϋ ψεύδους καί τής άπάττις καλείται νά γίνχι ό 
νεκροπομπός τών Ιδεωδών τής φυλής.

Στό μεταξύ είχε έκραγεΐ στή Θεσσαλονίκη, στίς 17 Αύγούστου, έπαναστατικό κί
νημα, ύπό τό συνταγματάρχη Παμίκο Ζυμβρακάκη, τό όποιο άπέτυχε, άκόμα καί οί 
βενίζελικές έφημερίδες τό καταδίκασαν (Ταχυδρόμος 28 8-16), άλλά κι ό Ιδιος ό Βε- 
νιζέλος δέν τό έπικρότησε, γιατί τό θεωρούσε πρόωρο. Πάντως ή έξέγερση μερίδας 
άξιωματικών, μέ τίς μονάδες πού τούς άκολούθησαν (ή καταστολή της ήταν αίματηρή 
άπό τίς μονάδες πού έμειναν πιστές στό βασιλιά) τό Κίνημα τής 'Εθνικής Άμύνης, 
δπως όνομάστηκε, ώθησε τό Βενιζέλο νά πάρει τίς άποφάσεις του γιά τή δημιουργία 
ξεχωριστού κράτους. Στόν Ταχυδρόμο (11-9-1916) δυό μέρες πριν γίνει γνωστή ή 
άπόφαση τοΰ Βενιζέλου γιά μετάβασή του στή Θεσσαλονίκη δημοσιεύθηκε άρθρίδιο 
μέ τόν τίτλο: Ή  διχοτόμησις- προανήγγειλε τά γεγονότα, πρέπει νά είχε ένημερωθεΐ

τά καί μεγάλη, σπουδαιότατη έπιγραφή.- Στήν Κόνιτσα πέθανε ό άδελφός τοΰ Μη
τροπολίτη Σπυρίδωνα ’Αθανάσιος Βλάχος, ό θάνατός του καταλύπησε δλους τούς 
φίλους τού διεκδικητή τοΰ μητροπολιτικοΰ θρόνου Ίωαννίνων.- Μέ τίς άρχές τοΰ 
Σεπτεμβρίου τά Γιάννινα έμπαιναν στή φθινοπωρινή έποχή, πυκνή όμίχλη αίωρεϊτο 
χθές τήν πρωίαν (1-9-1916) ύπεράνω τής λίμνης, σημειώθηκαν βέβαια υποτροπές ζέ
στας, άλλά ήταν μικρής διάρκειας.- ’Αξιοπερίεργο γιά τούς δημοσιογράφους ήταν τό 
γεγονός, δτι σ’ έποχή πού ή Εύρώπη είχε πνιγεί στό αίμα άπό τό μεγάλο πόλεμο καί

/'

άπό προξενείο τής Entente στά 
Γιάννινα. Έγραφε: Μοιραίως
βαίνομεν εις τήν διχοτόμησιν τοϋ 
κράτους. Πάντες τό βλέπουν πλέ
ον  καθαρά /.../. Κ αί η διχοτόμη- 
σις γίνεται άλματωδώς, μέ ίλιγ- 
γιώδη ταχύτητα. Τώρα καλόν θά 
φέρη ή διχοτόμησις αΰτη η κα
κόν; Κανείς δέν δύναται ν ’ άπο- 
φανθή εκ τών προτέρων [...]. Τό 
έν μέρος θά πολεμά κατά τής 
Βουλγαρίας καί τής Γερμανίας, 
θά είναι δέ φ ίλον τής Άντάντ. Τό 
άλλο θά μένη ούδέτερον καί φυ
σικά διά τής ουδετερότητάς του 
θά δεικνύη τήν δυσαρέσκειάν του 
πρός τήν Ά ντάντ καί τήν συμπά- 
θειάν του πρός τήν Γερμανίαν. 
Έ τσι καί έγινε...

Ό άρχαιολόγος Αλέξανδρος Φιλαδελψεύς 
(Άπό τδ Ημερολόγιο «Δωδώνη» 1931-32)

Στήν Πρέβεζα, στήν άρχαία 
Νικόπολη, συνεχίζονταν οί άνα- 
σκαφές άπό τόν έφορο άρχαιο- 
τήτων Ά λ. Φιλαδελφέα, άνακά- 
λυψε κι άλλα θαυμάσια ψηφιδω-
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καταστρεφόταν, τό ώραϊον φύλον, δέν φαινόταν νά συγκινεϊται άπό τήν κατάσταση 
καί τά παρισινά φιγουρίνια ήταν έτοιμα, μέ τήν έναρξη τής φθινοπωρινής περιόδου, 
νά μποϋν στά άρχοντικά τών Γιαννίνων. Οΰτε δμως καί οί άντρες, δσοι δέν είχαν 
στρατευτεί, έπηρεάζονταν άπό τά πολεμικά γεγονότα σ’ δ,τι άφοροΰσε τήν άμφίεσή 
τους. Έξάλλου φρόντιζαν γιαυτό οί ύφασματέμποροι τής άγορας. Ό  γνωστός έμ

πορος ’Αβραάμ Γκανής γύρισε άπό τό τα
ξίδι του άπό τήν Ευρώπη μέ πλουσιωτάτην 
καί τελείαν συλλογήν άγγλικών υφασμά
των, τά διέθετε στά δυό καταστήματά του 
(’Ανεξαρτησίας καί παράρτημα στά κατα
στήματα τοΰ άγίου Νικολάου άγορας) σέ 
τιμές άσυναγώνιστες. Είχε δημιουργήσει 
καί ραφείο γιά έξυπηρέτηση τών πελατών. 
Αύτά, γιά δσους είχαν χρήματα ν ’ άγορά- 
σουν παρισινά φιγουρίνια καί άγγλικά 
κουστούμια.- Ό  περισσότερος δμως κό
σμος άγωνιζόταν γιά τήν εξασφάλιση τοΰ 
έπιούσιου. Οί τιμές τών τροφίμων είχαν 
διπλασιαστεί, ένώ οί μισθοί έμειναν στά
σιμοι. Οί οικογενειάρχες, σημείωνε ό τύ
πος, έπρεπε νά υποθηκεύσουν τήν κινητή 
κι άκίνητη περιουσία τους γιά νά κάνουν 
τίς προμήθειες γιά τό χειμώνα πού έρχό- 

Ά γ γ ε λ ο ς  Τυπάλδου Φορέστης, γένι- ταν’ τ° ν χειρότερο άπό κάθε άλλο. Νά 
κός π ρόξενος  τής Ελλάδας στά Γιάν- τ1 πλήρωσε ένας νοικοκύρης (άρχές Σε-
νινα πρίν τήν άπελευθέρωση καί γε- πτεμβρίου) γιά ν ’ άγοράσει τά πιό άπαραί-
νικός διοικητής Ηπείρου μετά τό 1913. τητα γιά τό σπίτι του: α) Γιά ένα σακί κάρ

βουνα 100 δρχ., β) γιά ένα τσουβάλι άλεύρι 
300 δρχ., γ) γιά 3 όκάδες ζάχαρη 15 δρχ., δ) γιά ένα τενεκέ πετρέλαιο 50 δρχ., 
ε) γιά μιά όκά καφέ 20 δρχ., στ) γιά μιά όκά ρύζι 10 δρχ. Βέβαια, υπήρχαν καί 
χαμηλές τιμές γιά τά Ιδια τρόφιμα καί είδη. Μόνο πού ήταν τής διατίμησης καί δέ 
βρίσκονταν στήν άγορά, είχαν έξαφανιστεϊ στίς άποθήκες τών μαυραγοριτών, δπως 
γίνεται πάντα. Οί τιμές τής διατίμησης, γιά νά μπορεί νά γίνει σύγκριση σέ όρισμένα 
τρόφιμα, ήταν οί παρακάτω:

καφές α' ποιότητας 3,80 δρχ. καρολίνα α' ποιότητας 1,60 δρχ.
καφές β ' » 3,70 » καρολίνα β' ποιότητας 1,50 »
κάρβουνα άπό πουρνάρι 0,27 » πετρέλαιο (τό κιβώτιο) 40 »
κάρβουνα άπό ήμερο τυρί φέτα 2,20 »

ξύλο 0,25 » τυρί άσκοΰ 2,50 »
ζυμαρικά έν γένει 1,35 » κεφαλοτύρι 2,80 »
ρύζι ’Αγγλίας 1,25 » βούτυρο 5 »
ρύζι ’Αμβούργου 1,30 » φακές 1,30 »
ρύζι γλασέ 1,40 » ρεβύθια 1,20 »
ρύζι Πάργας ή Μαργα- κουκιά ξηρά, πλατειά 1,40 »

ριτίου 1,50 » κουκιά λιανά 1 »
πατάτες 0,30 »

Μιά σύγκριση τών τιμών τής διατίμησης καί τής μαύρης άγορας άποκαλύπτει 
τήν έκταση τής κερδοσκοπίας.

Γιά τή συντήρηση τοΰ παλιοΰ διοικητηρίου τής πόλης κανείς δέν ένδιαφερόταν.
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Ή  κατάρρευση ήταν έμφανής παντού. ’Ανεξήγητος κι άξιοκατάκριτος ή όλιγωρία καί 
Αναλγησία τών άρμοδίων, έγραφε οίκτίροντας δλους ή Ήπειρος. Ή  Π ανλίδειος σχολή 
άρρένων άπό διτάξια προήχθη σέ τριτάξια. Τό Πρότυπο δημοτικό σχολείο προήχθη 
έπίσης σέ πλήρες τετρατάξιο. Έ τσι θά λειτουργούσε μέ 6 τάξεις καί 4 δασκάλους. 
Γίνονταν σ’ αύτό δεκτοί μαθητές άπ’ δλες τις συνοικίες τής πόλης, άλλά σέ κάθε 
τάξη δέν έγγράφονταν περισσότεροι άπό 20. ’Από τό δεύτερο δεκαήμερο τού Σεπτεμ
βρίου άρχισαν στή Ζωσιμαία σχολή ot έξετάσεις τών μετεξατεστέων, τών νέων πού 
ήθελαν νά είσαχθούν καί ot έγγραφές τών παλαιών. Προβλεπόταν μεγάλη συρροή 
μαθητών. Ιδιαίτερα στίς κατώτερες τάξεις, αύτό θά υποχρέωνε τή διεύθυνση νά δη
μιουργήσει πολλά τμήματα τάξεων. Είναι αισθητή ή άνάγκη τής ίδρυσης καί δεύτερου 
γυμνασίου, έλεγαν οί δημοσιογράφοι, γιατί δέν τό ιδρύουν;

Στίς 10 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκε χρόνος άπό τόν τραγικό θάνατο τοϋ 'Αγ
γέλου Τυπάλδου Φορέστη. Ό  στενός φίλος του Γ. Χατζής δημοσίευσε στήν έφημερίδα 
του άποσπάσματα άπό άνέκδοτη έργασία του, τιτλοφορούμενη: Τό πορτραΐτο τοΰ 
'Αγγέλου Τυπάλδου Φορέστη (πέντε χρόνια  Ηπειρωτικής Ιστορίας), σέ δυό συνέχειες. 
’Ηταν ένας ύμνος γιά τόν πολιτικό, τό διπλωμάτη, τόν ευπατρίδη, τόν άγωνιστή, τό 
λάτρη τής ’Ηπείρου, γιά τήν όποία είχε δώσει τή ζωή του.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΑΝΑ

Στίς 13 Σεπτεμβρίου, πριν καλά ξημερώσει, ό Βενιζέλος μέ τό ναύαρχο
II. Κουντουριώτη καί πολλούς στρατιωτικούς καί πολιτικούς, μπήκαν σέ 
δυό πλοία, κάτω άπό τήν προστασία τού στόλου τών Συμμάχων, πού είχε 
καταπλεύσει στόν Πειραιά καί κατευθύνθηκαν πρός τά Χανιά. Τό βράδυ, 
στήν πόλη αύτή, συγκροτήθηκε ένοπλο συλλαλητήριο πού μέ ψήφισμά του 
συγκρότησε τήν «Προσωρινήν κυβέρνησήν τοϋ Βασιλείου τής Ελλάδος», 
γιά τόν πολύ κόσμο, ήταν ή κυβέρνηση τής «’Εθνικής Άμύνης». Είχε προη- 
γηθεΐ στίς 17 Αύγούστου, δπως άναφέρθηκε, στή Θεσσαλονίκη τό κίνημα 
τού Παμίκου Ζυμβρακάκη, προσωρινού διοικητή τής XI μεραρχίας, άπέτυ- 
χε δμως, έξαιτίας τής άντίδρασης τού έπιτελάρχη τής μεραρχίας Ν. Τρι- 
κούπη καί τών περισσότερων άξιωματικών. "Υστερα άπό ένα περίπου μή
να ό Βενιζέλος πήρε ό Ιδιος τήν πρωτοβουλία νά χωρίσει τό κράτος στά 
δυό, έτσι πού τό ένα μέρος του, αύτό πού θά κυβερνούσε, νά βγει στόν 
πόλεμο στό πλευρό τής Entente, γιά ν’ άνακτήσει δσα έδάφη είχαν κατα
λάβει οί Βούλγαροι καί νά πετύχει τήν άπελευθέρωση άδελφών πού ήταν 
άκόμα ύπόδουλοι. Ό  Διχασμός μέ τό κίνημα τού Βενιζέλου έφτασε στήν 
άποκορύφωσή του. Ή  Ελλάδα χωρίστηκε στά δυό, μέ δυό κυβερνήσεις: 
μιά τοΰ κράτους τών ’Αθηνών, έπιλογή τοΰ βασιλιά, καί μιά τοΰ κράτους 
τής Θεσσαλονίκης, πού διοικούσε ή τριανδρία Ε. Βενιζέλου, Π. Κουντου
ριώτη, Π. Δαγκλή.

Ό  στρατηγός Δαγκλής, δυό μέρες ύστερα άπό τή συζήτηση πού είχε μέ 
τόν Πέτρο, έφυγε γιά τήν ’Αθήνα, άφήνοντας τή συνέχιση τοΰ προεκλο
γικού άγώνα στούς συνεργάτες του. Έπρεπε νά συναντηθεί μέ τό Βενιζέλο, 
γιά νά καταβάλουν μιά τελευταία προσπάθεια, ώστε νά πειστεί τό παλάτι 
ν’ άλλάξει πολιτική. Ό ταν ό Βενιζέλος κατέληξε στό συμπέρασμα δτι δέν 
ύπήρχε καμιά έλπίδα έπιτυχίας, έφυγε μέ τόν Κουντουριώτη γιά τήν Κρή
τη. Ό  Δαγκλής, μέ δική του πρωτοβουλία, έμεινε τρεις μέρες άκόμα στήν 
’Αθήνα, συνέχισε τίς βολιδοσκοπήσεις κι δταν άπελπίστηκε πώς οί 
βασιλικοί ήταν άνυποχώρητοι, μπήκε σ’ ένα γαλλικό πολεμικό καί τράβηξε 
κι αύτός γιά τήν Κρήτη. ’Από κεϊ οί έπαναστάτες κατευθύνθηκαν πρός 
τά νησιά τού Αιγαίου Σάμο, Χίο, Μυτιλήνη, τά πήραν μέ τό μέρος τους.
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Τέλος έβαλαν πλώρη γιά τή Θεσσαλονίκη, δπου άποφάσισαν νά έγκατα- 
στήσουν τήν έδρα τής κυβέρνησής τους.

Τό Κίνημα τής Θεσσαλονίκης δέν άγγιξε τήν Ήπειρο. Οί διοικήσεις 
τών στρατιωτικών δυνάμεων πού είχαν έδρα τά Γιάννινα, έμειναν πιστές 
στήν κυβέρνηση τής Αθήνας κι άπό τίς 12 Σεπτεμβρίου κι δλας, τίς 
παραμονές τής έκρηξης τού κινήματος, πήραν έκτακτα στρατιωτικά μέτρα, 
γιά ν’ άποσοβήσουν δποιας μορφής έπαναστατική κίνηση. Κατά περιγραφή 
τής Ηπείρου, περιπολίαι πεζών ίσχυραί μέ έπί κεφαλής άξιωματικούς, 
ώς καί έφιπποι τοιαϋται, διέσχιζον τάς δδοΰς άπό πρωίας μέχρι βαΟείας 
νυκτός. Πάντως -πρόσθετε- οί εγγενείς καί έντιμοι κάτοικοι τών Ίωαν
νίνων, οί πονοϋντες τόν τόπο τους καί τήν πατρίδα τους, μετ’ άηδίας 
καί βδελυγμίας άποδοκιμάζουν οίανδήποτε άπόπειραν διαταράξεως τής 
τάξεως, έτοιμοι νά πατάξουν πάντα ταραξίαν άπηνώς. Πρό πάντων εις 
τήν πόλιν αυτήν, τήν φέρουσαν ώς φωτεινήν σελίδα εις τήν ιστορίαν της, 
δ η  ένταϋθα άνηγορεύθη Βασιλεύς ό έλευθερωτής της Στρατηλάτης, ή συ- 
νείδησις τών πολιτών θεωρεί άπαισίαν ιεροσυλίαν παν κίνημα άέργων 
καί κακοποιών έγκαθέτων. Γιά τήν άντιβενιζελική παράταξη, λοιπόν, οί 
πολιτικοί καί στρατιωτικοί, πού κινήθηκαν μέ τήν πίστη, ότι ή πρωτο
βουλία τους θά έσωζε τήν Ελλάδα, άπό τό διαμελισμό, ήταν άεργοι καί 
έγκάθετοι κακοποιοί. Βαρείς οί χαρακτηρισμοί πού χρησιμοποίησε ό Χα
τζής, γιά τό Κίνημα, συνηθισμένοι δμως άπό φίλους κι άντίπαλους, άπό 
καιρό είχαν γίνει όργανικά στοιχεία τής δημοσιογραφικής γλώσσας -καί 
άπό τίς δυό παρατάξεις- σέ λίγους προξενούσαν άντίδραση. Πάνω σ’ αύτό 
τό μοτίβο θά κινηθεί ή πολεμική τών βασιλικών έναντίον τού Βενιζέλου, 
τόσο στήν άρθρογραφία, δσο καί στά σχόλια, ώς τήν έκθρόνιση τοΰ Κων
σταντίνου, πού έθεσε τέρμα στό χωρισμό τοΰ κράτους.

’Από τήν άλλη πλευρά οί βενιζελικοί δέχτηκαν τό κίνημα ώς εύλογία 
Θεού καί δέ δίσταζαν νά τό διακηρύσσουν. Ή ταν άναγκαΐον διά τό Έθνος, 
τόνιζε ό Ταχυδρόμος, διαβεβαίωνε, δμως, ταυτόχρονα πώς οί βενιζελικοί 
παράγοντες τών Ίωαννίνων έδειξαν δτι καί νομιμόφρονες είναι καί συ
νετοί, κι αύτό σήμαινε δτι δέν προετοιμαζόταν κίνημα στά Γιάννινα. Τά 
έκτακτα στρατιωτικά μέτρα άνησύχησαν τούς βενιζελικούς, έδειχναν πώς 
τά άποδέχονταν, συνιστούσαν όμως στά όργανα (τίς περιπόλους) νά μήν 
δείχνουν ύπέρμετρον ζήλον στίς άνακρίσεις πού έκαναν στούς διαβάτες.

Οί βενιζελικοί φοβούνταν τίς χαλκευμένες ειδήσεις, δπως έκεϊνες πού 
δημοσίευε τό Εμπρός τών ’Αθηνών. Σ’ αύτές ύποστηριζόταν ότι στά Γιάν
νινα προετοιμάσθηκε έπαναστατικό κίνημα, τό όποιον δμως κατεπνίγη. 
Ή  είδηση είχε κατασκευαστεί στά γραφεία τοΰ Εμπρός άπαντοΰσε ό Τα
χυδρόμος, καθώς καί ή άλλη, πού μιλούσε γιά άποστολή πολλών τηλε
γραφημάτων έκ μέρους τοΰ Δαγκλή, άπό τά Χανιά, σέ φίλους του στά 
Γιάννινα, μέ τά όποια, δήθεν, τούς πρότρεπε νά κηρύξουν έπανάσταση 
καί νά καταλύσουν τίς άρχές.
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Παρά τούς φόβους επιβολής κυρώσεων γιά τή διάδοση επαναστατικών 
κηρυγμάτων, ό Ταχυδρόμος δημοσίευε καθημερινά άρθρα καί σχόλια υπέρ 
τοΰ Κινήματος, καθώς καί ειδήσεις γιά τήν έπέκτασή του καί γιά προ
σχωρήσεις στρατιωτικών μονάδων σ’ αύτό. Ό  προσωπικός φίλος καί συμ
πατριώτης τού Βενιζέλου Γ. Κιαγιάς, σ’ ένα άρθρο του, 8 μέρες ύστερα 
άπό τήν έκρηξη τοΰ Κινήματος έγραφε καταληκτικά: ’Ε λ ε υ θ έ ρ ι ε  Β ε 
ν ι ζ έ λ ε ,  τό Πανελλήνιον χαιρετίζει τό έθνοσωτήριον έργον Σου μετά 
τοϋ ένδοξου ναυάρχου καί τοϋ τετιμημένου Στρατηγοϋ. Ή  έλληνική καρ
διά Σάς παρακολουθεί άγρυπνος καί θαρραλέα. Α ί εύχαί τοϋ άπαγχο- 
νισθέντος Πατριάρχου Σάς συνοδεύουν [...]. Ή  λειτουργία έπανήρχισε καί 
περιμένει νά μεταβήτε διά νά άποτελειώση. Τά τιμημένα τής Πατρίδος 
παιδιά, πιστά είς τήν ίεράν ταύτης σκιάν, θά σπεύσωσι να ταχθώσιν ύπό 
τάς Σημαίας Σας. Ήδη όλόκληρος ό υπόδουλος καί έξω Ελληνισμός καί 
ή ύγιεστέρα τοϋ Κράτους μερίς εύρίσκονται παρά τό πλευρόν Σας. Τό 
αίσχος τοϋ Χατζοπούλου (τοΰ διοικητή τοΰ Δ ' Σ. Στρατού πού παραδό
θηκε στούς Γερμανούς) συνεκλόνισε τό Έθνος καί θά σπεύση νά τό άπο- 
πλύνη. Τό όραμα τής Μεγάλης ’Ιδέας, στήν Άγιά Σόφιά ξανάρχισε ή μι
σοτελειωμένη λειτουργία, φώναζε ό Κιαγιάς, περίμενε τό Βενιζέλο γιά νά 
τελειώσει, έδιωχνε τό φόβο άπό τίς καρδιές τών κορυφαίων βενιζελικών 
καί τούς έκανε ν’ άψηφοΰν τόν κίνδυνο.

Μέ τήν δξυνση τής πολιτικής κατάστασης καί τήν κορύφωση τοΰ Δι
χασμού, τό μεγαλύτερο μέρος τών έφημερίδων καλύπτονταν άπό ειδήσεις 
καί σχολιασμούς τών γεγονότων, τά προβλήματα τών Γιαννίνων καί τής 
ύπαίθρου λησμονήθηκαν. Ποιός θά ένδιαφερόταν τώρα γιά τό ότι έκλεισαν 
τά νηπιαγωγεία, με μιά αψυχολόγητη διαταγή τοΰ ύπουργείου, καί είχαν 
βρεθεί στό δρόμο δεκάδες νηπιαγωγοί; Ή  προσοχή τοΰ κόσμου ήταν 
στραμμένη άλλοΰ, στό Κίνημα τής Θεσσαλονίκης, αύτό, κι ό συνεχιζόμε
νος πανευρωπαϊκός πόλεμος ήταν τά φλέγοντα θέματα, τά άλλα άς πε- 
ρίμεναν. Μόνο ή Βόρειος Ή πειρος δέ λησμονήθηκε άπό τόν Χατζή. Ή  
άποψή του ήταν πώς καί τό μέλλον τής Βορείου, άλλά κι όλης τής Η πεί
ρου, ήταν συνδεμένο μέ τή γενικότερη έκβαση τού πολέμου, πίστευε στήν 
τελική νίκη τής Γερμανίας, είχε ύποσχεθεΐ τή Β. Ήπειρο στήν Ελλάδα. 
“Εκανε, λοιπόν, έκκληση στούς Ήπειρώτες νά γρηγοροϋν γιά τά όσα δεινά 
έτοίμαζαν γιά τήν πατρίδα τους οί θεράποντες τοϋ ξενικού κόμματος (βε- 
νιζελικοί). Ζητούν, πρόσθετε, νά σχίσουν τήν Ελλάδα είς ηγεμονίας καί 
αυτονομίας, ζητούσαν αύτονομία στήν Ήπειρο γιά νά χρησιμοποιηθεί ώς 
γέφυρα άπό τούς ’Ιταλούς, θάβρισκαν σέ λίγο ένα τόπο άναρχούμενο καί 
θάρχονταν νά τόν διοικήσουν δπως τήν ’Αλβανία. Γρήγορεϊτε Ήπειρώται! 
κατέληγε. Πρέπει νά ξέρετε δτι στό κίνημα αύτό, στήν έπανάσταση αύτή 
πού μελετούν οί άπαίσιοι αύτοί δαίμονες — δήθεν στό δνομα έθνικών 
σκοπών- οί σατανικότεροι όπαδοί καί οί φανατικότεροι μπράβοι είναι 
καί κάποιοι ά λ β  α ν  ί ζ ο ν τ  ε ς,  πού ήρθαν κρυφά στήν πόλη μας. Σέ
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σπίτια ά λ β α ν ι ζ ό ν  τ ω ν  κρύβονται καί δπλα γιά τήν επανάσταση (άρθρο 
13-9-1916 μέ τίτλο: Τά άπαίσια διδάγματα). ’Ανάλογου περιεχόμενου ήταν 
τά άρθρα τοΰ Χατζή καί τίς επόμενες μέρες κι εβδομάδες, γιά νά φτάσουν 
στήν πιό σκληρή τους έκφραση κατά τήν περίοδο τών Νοεμβριανών.

Παρά τίς καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις τών άρχών καί τοΰ άντιβε- 
νιζελικοΰ τύπου, οί Γιαννιώτες ήταν άνήσυχοι. Οί οπαδοί τοΰ Βενιζέλου 
φοβούνταν πολλά, κυρίως διώξεις άπό τήν πλευρά τών έπιστράτων, άν 
καί είχαν διαλυθεί ώς Σύνδεσμοι, δέν έπαυαν νά κάνουν παντού αισθητή 
τήν παρουσία τους. ’Αλλά καί οί άντιβενιζελικοί φοβούνταν άπό έγκλη- 
ματικές ένέργειες έκ μέρους πρακτόρων τής Entente καί κυρίως ’Ιταλών 
κι ’Αλβανών. Πρόσωπα ξένα, άγνωστα τελείως είς τήν πόλιν μας, ένεφα- 
νίσθησαν τάς τελευταίας ημέρας, περιφερόμενα ύπόπτως καί έπισκοποϋν- 
τα τά πάντα, έγραφε ή Ήπειρος. Ή  πόλη στ’ άλήθεια ήταν τότε μικρή, 
οί άνθρωποι γνωρίζονταν μεταξύ τους, ή παρουσία ξένων γινόταν άμέσως 
αισθητή, ήταν δικαιολογημένη ή άνησυχία τών πολιτών άπό τήν έμφάνιση 
άγνωστων προσώπων. Γιά νά καθησυχάσει τήν άνησυχία τών βενιζελικών 
ή Ήπειρος τόνιζε: "Ας ηρεμούν οί φίλοι τής τάξεως καί τής ησυχίας, οί 
νομοταγείς πολίται, κατά τάς ημέρας αύτάς. Οί αρμόδιοι έχουν λάβει δλα 
τά μέτρα, ώστε νά καταπνίγει έν τή γενέσει της οίαδήποτε έκδήλωσις κι
νήματος στρεφομένου κατά τοϋ καθεστώτος καί τής πατρίδος. Οί βενιζε- 
λικοί δέν πολυπίστευαν σέ τέτοιες διαβεβαιώσεις, γιατί ύποπτεύονταν 
πώς οί άρχές μποροΰσαν νά έρμηνεύσουν δπως ήθελαν τήν έννοια τοΰ 
νομοταγούς πολίτου. Ή ταν φοβισμένοι, άκόμα καί ή έφημερίδα τους, ό

29-9-1916. Η τριανδρία: Π. Κουντουριώτης, Ε. Βενιζέλος, Π. Δαγκλής.
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Ταχυδρόμος, πού ώς τήν ήμερα τής έκρηξης τοϋ Κινήματος έβριζε άπό 
τό πρωΐ ώς τό βράδυ τούς άντιβενιζελικούς, περιόρισε τή χρήση έπιθέτων, 
κάτι πού έπισήμαναν οί άντίπαλοί του: Ό  κουτοπόνηρος Φραγκολεβα
ντίνος καμώνεται πάλιν -έγραφε ή Ή πειροςδτι τά βλέπει δλα ρόδινα καί 
ενώ προηγουμένως ϋβριζεν πάν ιερόν καί όσιον, χθές σάν μετανοούσα 
Μαγδαληνή συνιστά νά σκεφτώμεν καί διδάσκει όμόνοιαν καί άγάπην 
(15-9-1916). Πάντως ό Χατζής έπισήμανε, άπό τή δική του πάντα όπτική 
γωνία, τήν κρισιμότητα τών στιγμών καί διαπίστωνε πώς οί 'Έλληνες καί 
οί Ήπειρώτες περνούσαν τίς κρισιμότερες μέρες τής έθνικής ιστορίας, 
ήμέρες πυρετώδεις, έμοιαζαν μ’ έκεΐνες τού Σεπτεμβρίου τοΰ 1912, 
παραμονές πολέμου μέ τήν Τουρκία, καθώς καί μ’ εκείνες τοΰ 1915, πού 
περίμεναν τήν έπιστράτευση. Κι ήταν φυσικό νά είναι πολύ άνήσυχος ό 
κοσμάκης, βλέπων καί άκούων τό βαρύ τών περιπόλων βήμα νά ταράττη 
τήν νυκτερινήν σιγήν... Θά περνοΰσαν κι άλλες, πολύ περισσότερο άνή- 
συχες μέρες τά Γιάννινα. Ή  τραγωδία δέν είχε φτάσει άκόμα στήν 
όλοκλήρωσή της.

Στό μεταξύ, μέ τήν έκρηξη τοΰ κινήματος, νέα απόκρυψη τροφίμων σημειώθηκε 
στά Γιάννινα. Ή  ζάχαρη είχε έξαφανιστεϊ τελείως, ούτε δράμι δέν έβρισκες στήν 
άγορά κι άς τήν πλήρωνες δσο-δσο. Ό  φόβος έπέτεινε τήν αίσχροκέρδεια, τέτοιες 
μέρες είναι ή χρυσή έποχή τών μαυραγοριτών. Άκόμα καί τά καλά σταφύλια είχαν 
χαθεϊ άπό τήν άγορά, δσα προσφέρονταν ήταν έλεεινά καί τρισάθλια, ύπόξυνα καί 
σάπια καί πανάκριβα.

Ο ί τελευταίες έξελίξεις συντάραξαν γιά μιά άκόμα φορά τή ζωή τής 
οικογένειας τοΰ Πέτρου. "Ολα έγιναν άνω-κάτω, μικροί καί μεγάλοι 

έδειχναν άνήσυχοι, κάτι κακό περίμεναν. Καί τό κακό ήρθε τήν επόμενη 
τοΰ Κινήματος. Άπό τό πρωΐ φαινόταν πώς κάτι θά συνέβαινε, κανένας 
δέ μιλοΰσε στό πρωινό, ό πατέρας προσπαθούσε νά σπάσει τή σιωπή μι
λώντας γιά τόν καιρό, σώπα Πέτρο, μίλησε έπιτιμητικά ή Λευκή, τά παιδιά 
δέν έχουν όρεξη γιά κουβέντα. Άκόμα κι ό μικρός Νίκος, πού ήθελε νά 
τούς κάνει κοινωνούς τής χαράς του γιά τίς επιτυχίες του στό σχολείο, 
δέν είπε τίποτα, κατάλαβε πώς δέ θάβρισκε άνταπόκριση. Στή συγκέντρω
ση τοΰ μεσημεριοΰ τά πράγματα ξεκαθάρισαν. Πριν σερβιριστεί τό φαγητό 
ό Βασίλης μίλησε μέ τόνο άποφασιστικό: —Αύριο φεύγω, πατέρα, γιά τή 
Θεσσαλονίκη, τίποτ’ άλλο. Ό  Δημήτρης πετάχτηκε όρθιος, σά νάθελε νά 
κάνει μεγάλο πήδημα, δπως τό τραυματισμένο θεριό. —Σέρνεσαι πίσω 
άπό τόν προδότη, ούρλιαξε, πας νά γίνεις συμμέτοχος στήν προδοσία, 
αύτό περίμενε ή πατρίδα άπό σένα; Δέν άντεξε νά πει περισσότερα, σω
ριάστηκε στήν καρέκλα, έμοιαζε σά νά τόν χτύπησε κεραυνός. 'Ο Βασίλης 
πρώτος έτρεξε κοντά του, μαζί καί οί άλλοι, προσπαθούσαν νά τόν συ- 
νεφέρουν, τό πρόσωπό του είχε γίνει κατακίτρινο, ή μάνα φώναζε νά φέ
ρουν γιατρό, όχι, μουρμούρισε ό Δημήτρης πού μόλις συνερχόταν, τά μά
τια τής Κατερίνας είχαν γίνει πελώρια, είδε τόν άντρα της νά σωριάζεται
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σά δρΰ χτυπημένη άπό τό τσεκούρι λοτόμου, έμεινε άφωνη, ούτε τά πόδια 
της δέ μπορούσε νά σύρει γιά νά φτάσει κοντά στόν άντρα της, όχι ξανάπε 
ό Δημήτρης, δέ θέλω γιατρό, βοηθήστε με νά ξαπλώσω στό κρεβάτι. Μάνα 
καί πατέρας τόν έσυραν στό δωμάτιο, ή Κατερίνα άκόμα νά συνελθεί, 
γύρισε ή πεθερά της, τήν έβαλε νά καθήσει στήν καρέκλα κι αύτή άφησε 
όλο τό φόβο πού είχε μαζευτεί στήν καρδιά της νά ξεσπάσει σ’ ένα κλάμα 
πού συντάραζε τό κορμί της, δέν έλεγε νά σταματήσει. Πρώτη φορά έβλεπε 
τόν άντρα της σ’ αύτή τήν κατάσταση, καταλάβαινε πώς είχε τραυματιστεί 
βαρειά, δέ μπορούσε δμως νά έξηγήσει τά αίτια. Ό  Πέτρος βγήκε άπό τό 
δωμάτιο τού Δημήτρη κι άναζητούσε τό Βασίλη, δέν βρισκόταν στήν τρα
πεζαρία. Πήγε στό δωμάτιό του, ήταν έκεΐ. Καθόταν μέ τό κεφάλι σκυφτό, 
σέ μιά πολυθρόνα τοΰ δωματίου, ό Πέτρος έτρεξε καί τόν άγκάλιασε, μήν 
πεις τίποτα Βασίλη, ψιθύρισε, καταλαβαίνω καί τούς δνό σας, τή δική 
σου άπόφαση καί τήν άντίδραση τοϋ Δημήτρη. Μόνο πού δέν έπρεπε νά 
τό πεις μπροστά του, ξέρεις τήν εύαισθησία του, τόν πλήγωσες βαρειά, 
έπρεπε νά τό σκεφτεϊς... — *Εχεις δίκιο πατέρα, μουρμούρισε ό Βασίλης, 
έκανα άσχημα πού μίλησα, τό καλλίτερο θά ηταν νά φύγω χωρίς νά πώ 
σέ κανένα τίποτα... — Ούτε σέ μένα; τόν διέκοψε μέ παράπονο ό Πέτρος. 
—Ούτε σέ σένα, είμαι σίγουρος πώς θάφερνες έμπόδια στήν άπόφαση 
μου. Ό  πατέρας δέ μίλησε, ό γυιός του είχε δίκιο, θά προσπαθούσε νά 
τόν έμποδίσει, ήθελε ήρεμία στό σπίτι του. Τώρα ένοιωθε πώς μέ τήν 
άπόφαση τοΰ Βασίλη ή οικογενειακή γαλήνη είχε χαθεί. Δέν ήταν μόνο ό 
Δημήτρης πού χτυπήθηκε καίρια, καί τ’ άλλα πρόσωπα τοΰ σπιτιού, τά 
άγαπημένα του, ή Λευκή, ή Κατερίνα, ή Χριστίνα, ό Νίκος, άναστατώθη- 
καν άπό τή σκηνή, ή Κατερίνα περισσότερο, θά περνούσε καιρός γιά νά 
συνέλθει.

Ή  έκρηξη τού Κινήματος, όσο περνούσαν μέρες, τόσο περισσότερο 
μονοπωλούσε τό ένδιαφέρον, τήν περιέργεια, τήν άνησυχία καί τήν άγωνία 
τών Γιαννιωτών, ανάλογα μέ τήν πολιτική τους τοποθέτηση καί τή στενή 
ή χαλαρή -κάποτε κι άνύπαρκτη- έξάρτησή τους άπό τό κόμμα. Άπό τήν 
πλευρά τών άντιβενιζελικών, οί επίστρατοι κυρίως ήταν έκεΐνοι πού δη
μιουργούσαν άτμόσφαιρα, γεμάτη κινδύνους κι άπειλές γιά τούς άντί- 
παλους. Οί βενιζελικοί, μιά καί ό στρατός τής ’Ηπείρου δέν προσχώρησε 
στό Κίνημα, προσπαθούσαν νά περάσουν τήν κρίσιμη περίοδο μέ όσο τό 
δυνατό λιγότερες ταλαιπωρίες, ήξεραν πώς βρίσκονταν στό έλεος τών 
άντιπάλων, χαμήλωσαν γενικά τούς τόνους τής πολεμικής τους, μερικοί 
έξαφανίστηκαν εντελώς άπό τό προσκήνιο. Μέ κάποια χαιρεκακία έκρινε 
τή στάση τους ή Ήπειρος: Έτρύπωσαν είς τά καύκαλά των -έγραφε- καί 
έζάρωσαν δπως οί χελώνες έκεΐνοι πού ήθελαν νά κάμουν καί είς τά Γιάν
νινα προνουντσιαμέντο. Διότι είδαν δτι έπαιζαν έν ού παικτοΐς καί 
έκινδύνευαν τά πολύτιμα κρανία, έντός τών όποιων είχε κυοφορηθή τό 
άπαίσιον κίνημα... Τίς πρώτες μέρες ή κεντρική πλατεία έρήμωσε, τό
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ώραΐο φύλο, μάλιστα, είχε πάθει όλικήν εκλειψιν. Σιγά-σιγά ξανάρχισε 
νά γεμίζει κόσμο, στίς 8.30 δμως τό βράδυ δλοι έτρεχαν νά κλειστούν 
στά σπίτια τους. Ωστόσο ό Ταχυδρόμος δέ δίστασε, δέκα μέρες μετά τό 
Κίνημα νά κάνει άνοιχτή προτροπή στούς Ήπειρώτες νά προσχωρήσουν 
σ’ αύτό, γράφοντας: Ή  άδράνεια τήν όποιαν έδίδαξαν οί έν Άθήναις, 
έκύλισε τό έθνος είς τόν μαρασμόν. Ά ς  άποτινάξωμε άπ’ επάνω μας τήν 
φθοροποιόν αυτήν νόσον [...] Ά ς  σκεφθή ό Ήπειρώτης τήν συμφερωτέραν 
όδόν καί άς τήν άκολουθήση. Ά ς  μή λησμονηση δέ δτι έπί τών άδρα- 
νούντων τίθεται ή λευκή μαρμαρίνη πλάξ, έπί τής όποιας γράφεται άπλώς 
Ενα έπιτύμβιον.

Στίς 21 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε καί ή νέα βενιζελική εφημερίδα τών 
Γιαννίνων τό ’Ελεύθερον Βήμα, ιδιοκτησίας Σπύρου Ντέτσικα καί μέ διευ
θυντή τό Νικόλαο Ζωνίδη, γιά τόν όποιο έγινε λόγος. Ή  κριτική πού 
άσκούσε ό νεαρός άρθρογράφος, γεμάτος θαυμασμό καί πίστη πρός τό 
πρόσωπο τοΰ Βενιζέλου, άπέναντι στόν άντιβενιζελισμό καί τά δημοσιο
γραφικά του όργανα καί προσωπικά έναντίον τοΰ Γ. Χατζή, ήταν τόσο 
έντονη, πού πολλές φορές ξεπερνοΰσε τά έπιτρεπτά δρια. Φαίνεται αύτή 
ή συνεχής, ή χωρίς φραγμούς, έπιθετική πολιτική, έδωσε στήν έφημερίδα 
τό προβάδισμα στήν προτίμηση τοΰ φιλελεύθερου κόσμου. Ό  Χατζής έπι- 
σήμανε τόν κίνδυνο κι έστρεψε τά πυρά του πρός τό νέο έπικίνδυνο έχθρό, 
θέτοντας σέ δεύτερη μοίρα τίς διαφορές του μέ τόν Ταχυδρόμο.

Ό  στρατός τής ’Ηπείρου, δπως άναφέρθηκε, άντιτάχθηκε στό Κίνημα. 
Τόν διοικούσε ένας άπό τούς πιό πιστούς βασιλικούς, ό στρατηγός Α. 
Παπούλας. (Τραγική ειρωνεία! Ό  στρατηγός μαζί μέ τόν όμοιόβαθμό του 
Μιλτ. Κοιμήση, τουφεκίστηκαν άπό τούς άντιβενιζελικούς, μετά τήν 
άποτυχία τοΰ κινήματος τοΰ 1935 τοΰ Ε. Βενιζέλου! Ό Α . Παπούλας, 
μετά τή μικρασιατική καταστροφή, διαφοροποιήθηκε κι έγινε άπό τά 
σημαντικά στελέχη τών Φιλελευθέρων). ’Από τήν ’Αθήνα, δπου βρισκόταν 
μέ άδεια, γύρισε στίς 17 Σεπτεμβρίου στά Γιάννινα κι άνέλαβε πάλι τή 
διοίκηση τοΰ Ε ' Σώματος Στρατού. Στίς 19, μέ λίγους έπιτελεΐς, έγκατα- 
στάθηκε στήν Άρτα, ϊσως γιά νά προλάβει έξέγερση τής έκεϊ φρουράς, 
κάποιες φήμες έλεγαν πώς θά μεταφερόταν στήν Ά ρτα ή έδρα τού Σώ
ματος. Πάντως ή φρουρά Ίωαννίνων, μ’ εξαίρεση λίγους άξιωματικούς, 
πού έφυγαν κρυφά γιά τή Θεσσαλονίκη τή νύχτα τής 15ης πρός τή 16η 
Σεπτεμβρίου, έμεινε πιστή στόν Κωνσταντίνο. Στίς 18 τοΰ μήνα, δλοι οί 
άξιωματικοί, έκτος ένός γνωστού είς δλους, ύπέγραψαν πρωτόκολλον 
τιμής, μέ τό όποιο δήλωναν πώς μένουν πιστοί στόν δρκο τους καί τό 
βασιλιά. Ό  Χατζής βρήκε εύκαιρία νά πλέξει τόν ύμνο τής γενναιοψύχου 
καί έντιμου φρουράς τών Ίωαννίνων καί νά έξάρει τό πατριωτικό έργο 
της. '"Εγραφε: Ή  ένιαία, ώς ένός άνθρώπου, καί όμόφωνος, ώς μιάς ψυχής, 
πίστις της, άλλά καί ή άνδρική, ώς στερεού άδάμαντος, στάσις της, άπό 
τών πρώτων ημερών, κατά τάς όποιας ήκούσθη περί κινημάτων καί δ,τι
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κακά έμηχανεύοντο μερικοί ένταϋθα -ή στάσις αΰτη τής φρουράς καί 
όλοκλήρου τοϋ στρατοϋ, μετά τών έντιμοτάτων άξιωματικών της, δέν 
ύπήρξεν υπηρεσία μόνον πρός τήν συνόλην πατρίδα καί τόν Ύπέροχον 
Έλληνα Βασιλέα. Ιδιαιτέρως διά τήν πόλιν μας υπήρξε καί υπηρεσία 
πρός αυτήν. Διότι εις τήν όμόφωνον -άνευ έξαιρέσεων- καί γρανιτώδη 
ταύτην άπόφασιν έτσακίστηκε τό στρίψιμον τοϋ μουστακιού κάθε πολι
τικού κουτσαβάκη περιοδεύοντος πρός άγραν τύχης καί λαφυραγωγίαν. 
Καί συγχρόνως έσωριάστηκαν καί τά μεγαλουργό (!) σχέδια διαφόρων 
καφενοβείων, έπιπολαίων καί άσυνειδήτων, οί όποιοι, μέ κάμποσα τοι- 
αϋτα στριμμένα μουστάκια, έστοχάσθηκαν ϊσως δυνατήν μίαν έπανάστα- 
σιν.

Δέν ήταν, βέβαια, άκριβώς έτσι τά πράγματα. Τό όμόφωνον τών άξιω
ματικών δέν άποτελοϋσε σ’ δλες τίς περιπτώσεις συνειδητή έπιλογή όσων 
υπέγραψαν τό πρωτόκολλο, άλλ’ άποτέλεσμα πίεσης πού άσκήθηκε άπό 
τούς φιλοβασιλικούς. Ή ταν άδύνατο σέ μιά βενιζελική "Ηπειρο νά μή 
βρίσκονται άξιωματικοί άντίθετοι μέ τήν πολιτική τού βασιλιά, υπήρχαν, 
άλλά δέ μπορούσαν νά φύγουν γιατί τούς παρακολουθούσαν στενά, ή 
τούς μετέθεταν σ’ άλλες μονάδες. ...Δέν λέγω ότι δέν ύπάρχουσι καί 
ήμέτεροι, -έγραφε βενιζελικός άπό τά Γιάννινα πρός τό Δαγκλή στή Θεσ
σαλονίκη- άλλ’ οϋτοι άπομακρύνονται έπιμελώς εντεύθεν καί διασκορπί
ζονται. ’Από άλλη έπιστολή βενιζελικού άξιωματικού, άπό τήν ’Αθήνα, 
πρός τό Δαγκλή, άποκαλύπτεται ή πίεση πού άσκούσαν οί προϊστάμενοι 
τών άξιωματικών γιά τήν ύπογραφή πρωτοκόλλων άφοσιώσεως, συνο- 
δευόμενη άπό άπειλές. Κατά τήν όμολογία, πάντως, τών ίδιων τών 
βενιζελικών, ή μεγάλη πλειονότης τών άξιωματικών (τής φρουράς Ίωαν
νίνων) μένει πιστή (στό βασιλιά). Τό δτι οί βενιζελικοί τρομοκρατήθηκαν 
άπό τούς άντιπάλους τους, χωρίστηκαν σέ στρατόπεδα κι άδρανοποιή- 
θηκαν, δέν άποτελει διαπίστωση μόνο τής ’Ηπείρου, άλλά καί τών ίδιων, 
δπως άποκαλύπτεται άπό περιεχόμενο έπιστολών τους πρός τό Δαγκλή: 
’Εδώ (στά Γιάννινα) οί φίλοι μας τοϋ κόμματος ούδεμίαν υπηρεσίαν προ
σφέρουν εις τόν άγώνα μας■ καί τοϋτο διότι δέν τούς άφήνουν τά άτομικά 
των μίση... όλοι οί φίλοι μας άδιαφοροϋν τελείως (γράμμα λοχαγού Δε- 
πάστα 3-11-1916). Προθυμία γιά προσχώρηση στό κίνημα έδειχναν στά 
Γιάννινα διοικητικοί, δικαστικοί καί τηλεγραφικοί ύπάλληλοι, άκόμα κι 
ό πρόεδρος τών πρωτοδικών Ίωαννίνων Α. Λυμπερόπουλος. "Ολοι ήθελαν 
νά φύγουν γιά τή Θεσσαλονίκη, γιατί καταδιώκονται άμειλίκτως, έγραφε 
ό τέως βουλευτής Δ. Κίγκος. Στά μέσα Σεπτεμβρίου αύστριακό άεροπλάνο 
έμφανίστηκε πάνω άπό τό ’Αργυρόκαστρο καί κατόπτευσε τήν περιοχή. 
Λίγες μέρες πρίν, άλλο άεροπλάνο διέσχισε τόν έναέριο χώρο πάνω άπό 
τα Γιάννινα, τό Ζαγόρι καί τό Πωγώνι καί χάθηκε πρός τήν κατεύθυνση 
τ°ύ Άργυροκάστρου. Οί Αύστριακοί παρακολουθούσαν τούς Ιταλούς στίς 
κινήσεις πού έτοιμάζονταν νά κάνουν.
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Ο  ί Ιταλοί κατάφεραν τό μεγάλο χτύπημα στη Βόρειο Ήπειρο, μέ τήν 
κατάληψη, στις 19 Σεπτεμβρίου, τοϋ Άργυροκάστρου, των 'Αγίων 

Σαράντα καί τοΰ Δελβίνου, άποκαλύπτοντας έτσι καί τις άπώτερες βλέ
ψεις τους. Ό  Χατζής, πού έβλεπε νά έπαληθεύονται οί φόβοι του, άρθρο- 
γραφοΰσε καθημερινά καί καταδίκαζε μέ σκληρά λόγια τή δολιότητα των 
’Ιταλών, τά ιμπεριαλιστικά τους σχέδια, τήν Entente, πού άνεχόταν καί 
έπιδοκίμαζε τήν ιταλική προκλητικότητα, άλλά καί τούς βενιζελικοΰς πού 
έμειναν άδιάφοροι στήν υποδούλωση τής Β. Ηπείρου: Οί Ιταλοί -έγραφε- 
χαταλαμβάνουν τήν Ή πειρον έν όνόματι τοϋ Βασιλέως τής 'Ιταλίας!.. 
(Καί) μερικοί Γιαννιώτες έχουν τήν κυνικήν πώρωσιν νά περιφέρωσιν 
άναφοράς εις Ιωάννινα, νμνοϋντες τον Βενιζέλον καί θρηνοϋντες τήν τύ
χην τής Μακεδονίας, δταν ή ίδική των πατρίς, εις τά πρόθυρα των σπιτιών 
τους, κατακτάται ώς έρημος άφρικανική άκτή... Ώ  φρίκη, ώ αίσχος, ώ 
άτίμωσις καί πώρωοις στιγμών καί καιρών, αισθημάτων καί άνθρώπων!.. 
Δέν είχε δίκιο ό Χατζής στις κρίσεις του γιά δλους τούς βενιζελικούς, 
παρασύρθηκε άπό κομματικό πάθος. Πολλοί άπ’ αύτούς, τήν άποψή τους 
έξέφραζαν τά στελέχη, άνησυχοϋσαν, δπως κι ό Χατζής, γιά τήν τύχη τής 
Β. Ηπείρου καί τις προθέσεις των ’Ιταλών. Ό  Δωδώνης Πανάρετος, 
πρώτα, υποψήφιος τοϋ μητροπολιτικοϋ θρόνου Ίωαννίνων, πού ήλπιζε 
νά τόν καταλάβει μέ τή βοήθεια τών βενιζελικών, έγραφε στό Δαγκλή τή 
μέρα πού οί ’Ιταλοί έμπαιναν στή Β. Ήπειρο: Μετά μεγάλης λύπης φέρω 
εις γνώσιν υμών τήν έχθρικήν προς τό έλληνικόν στοιχεϊον πολιτείαν τών 
καταλαβόντων τήν Β. Ή πειρον ’Ιταλών, οϊτινες φαίνεται δτι σκοπόν καί 
πρόγραμμα έχουσι τήν άποσύνθεσιν καί διάλυσιν τοϋ έλληνικοϋ στοιχείου, 
ΐνα άνευ άντιδράσεως στερεωθώαιν εις τά καταληφθέντα μέρη. Λίγες μέρες 
άργότερα ό Ν. Βλαχλείδης, πρώην βουλευτής Ίωαννίνων, στις 31-5-1915, 
υπογράμμιζε σέ γράμμα του πρός τό στρατηγό: Ή  ύπό τών ’Ιταλών κα- 
τάληψις τής Βόρειας Ηπείρου έσχεν όδυνηράν έντύπωσιν επί τών πνευ
μάτων τοϋ λαοϋ, θεωρηθείσα ώς όριστική καί ώς γενομένη τή συναινέσει 
τής Άντάντ, ήτις, ένεκα τοϋ γεγονότος τούτου, συνδυαζομένου καί μέ τήν 
άπέλασιν δλων τών άρχών καί αύτοϋ τοϋ μητροπολίτου, κατά τρόπον 
ήκιστα ευπρεπή, ήρχισε νά χάνη τάς συμπαθείας της ένταϋθα... Νομίζω 
δτι καί τό ζήτημα τό ’Ηπειρωτικόν θά έσώζετο καί τό κίνημα τοϋ κόμματος 
τών Φιλελευθέρων θά ένισχύετο έν Ήπείρψ, έάν κατορθοϋτο νά άποσταλή 
έστω καί έλάχιστος άριθμός Άγγλογάλλων στρατιωτών έν Βορείω 
Ήπείρψ, δπως ή ύπό τών ’Ιταλών κατάληχρις αύτής λάβη τόν χαρακτήρα 
κατοχής μικτής...

Οι ’Ιταλοί! Τό έγραψα καί τό έπαναλαμβάνω, αύτοί πού τούς κυβερ
νούν, ειτε φασίστες είναι, εϊτε δημοκρατικοί, είτε άνθρωποι τοΰ Πάπα, 
ποτέ δέ θέλησαν νά σταθούν στό πλευρό τής Ελλάδας στις δύσκολες στιγ
μές της, πάντοτε τήν άντιμετώπισαν έχθρικά, πάντοτε πολέμησαν τις εθνι
κές διεκδικήσεις της. Μαζί μέ τούς Αύστριακούς άπέσπασαν τή Βόρειο
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Ήπειρο άπό τήν Ελλάδα καί την έδωσαν στην ’Αλβανία, πρόχειρη πάντοτε 
λεία γιά τη βουλιμία τους καί τότε καί σήμερα, υστέρα άπό 80 περίπου 
χρόνια- αυτοί έμφανίζονταν, τάχα, ώς ύποστηρικτές τού θρόνου γιά νά 
χτυπήσουν τό Βενιζέλο, αΐιτοί υποκινούσαν σέ λιποταξίες τοΰς στρατευ- 
όμενους, μετά τό Κίνημα, στή Θεσσαλονίκη, γιά νά μήν άποκτήσει ή Ελλά
δα άξιόμαχο στρατό καί διεκδικήσει τά δίκαιά της, αυτοί υποκινούσαν 
άργότερα στή Σμύρνη, δταν ό έλληνικός στρατός είχε άποβιβαστεΐ έκεΐ, 
τοΰς Τούρκους σ’ έξεγέρσεις, αυτοί βοηθούσαν τόν Κεμάλ, δέν άφησαν 
ποτέ νά σηκώσει κεφάλι ή Ελλάδα, μοναδικός τους σκοπός νά τήν τα
πεινώσουν, νά τήν κουτσουρέψουν, νά ψαλλιδίσουν τά φτερά της...

Τήν ώρα πού καταλάμβαναν, τό Σεπτέμβριο τού 1916, τό ’Αργυρόκα
στρο καί τά άλλα Βορειοηπειρωτικά κέντρα, ό πολύς Μποσδάρι, πρε
σβευτής τής ’Ιταλίας στήν ’Αθήνα, βεβαίωνε πώς αί τελευταίοι κατοχαί 
τής Ηπείρου, ώς καί αί προγενέστεροι τοιαΰται, εχουσιν άποκλειστικόν 
σκοπόν την έξασφάλισιν των Ηπειρωτικών συνόρων έκ των λαθρεμπο
ρίου καί τής βουλγαροαυστριακής υπηρεσίας κατασκοπείας κι άκόμα πώς 
αί κατοχαί ουδόλως διεθνώς μεταβάλλουσι τό καθεστώς τής Β. Ηπείρου, 
τό προκνψαν έκ τών διεθνών συνθηκών... Ψέμματα. Τήν Ιδια ώρα πού ό 
Μποσδάρι έκανε τις δηλώσεις, γιά νά ρίξει στάχτη στά μάτια τών άλλων 
έταίρων τής Entente, ό Ιταλός συνταγματάρχης Ρόσσι, πού κατέλαβε τό 
’Αργυρόκαστρο, μιλούσε στούς άλβανίζοντες πρόκριτους πού τόν καλω
σόρισαν, σάν καλός νοικοκύρης πού σκεπτόταν γιά τό νοικοκύρεμα τοϋ 
σπιτιού του γιά πάντα, μη άφήνοντας καμιά άμφιβολία γιαυτό κι έδιωχνε, 
μέ τό χειρότερο τρόπο, τό γέροντα μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως Βασίλειο 
Παπαχρήστου, τό νομάρχη, τόν εισαγγελέα, κι άλλους υπαλλήλους, τοπο
θετώντας στή θέση τους ’Αλβανούς.

Φυσικά οί ’Ιταλοί δέ σταμάτησαν στό ’Αργυρόκαστρο. Ά ρχισαν τήν 
άργή, άλλά σταθερή κίνησή τους πρός τή νότια 'Ηπειρο. Σέ λίγο θά 
έπεκτείνονταν στό Λεσκοβίκι καί τήν Πρεμετή, σέ όρισμένα σημεία είχαν 
παραβιάσει καί τά έλληνικά σύνορα. Ή  άντίδραση τών Γιαννιωτών -μέ 
τις έξαιρέσεις της πάντοτε, κυρίως άπό τήν πλευρά τών βενιζελικών, πού 
πίστευαν πώς οί ’Ιταλοί θά μπορούσαν νά φύγουν, άν ή Ή πειρος προ
σχωρούσε στό κράτος τής Θεσσαλονίκης- ήταν έντονη. Δέν είχαν καμιά 
έμπιστοσύνη στούς ’Ιταλούς, γιαυτό δήμος, έπιστημονικά σωματεία, συν
τεχνίες ξεσηκώθηκαν καί έστειλαν παντού στό βασιλιά, στήν κυβέρνηση, 
στούς πρεσβευτές τής Entente καί τών ούδετέρων, τηλεγραφήματα έντονης 
διαμαρτυρίας γιά τήν κατάληψη τής Β. ’Ηπείρου άπό τούς ’Ιταλούς, 
άξιώνοντας τήν άμεση άποχώρησή τους άπό τά μέρη πού κατέλαβαν. Ό  
λαός τών Ίωαννίνων, άναφερόταν στό ψήφισμα τού δημάρχου Γ. Ίωαν- 
νίδη καί τών μελών τού δημοτικού συμβουλίου, ρηγνύων κραυγήν όδύνης, 
παρακαλούσε τις Προστάτιδες Δυνάμεις νά έπανορθώσουν τήν κατάφωρον 
άδικίαν... Ποιός τούς άκουγε; Οί λογοκριτές πού είχαν έγκαταστήσει οί
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Σύμμαχοι στό τηλεγραφείο πρώτα καί ύστερα στά ταχυδρομεία, μέ δυ
σκολία άφηναν νά φεύγουν τά τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας, τό ψήφισμα 
μάλιστα τών συντεχνιών δέν έπέτρεψαν νά μεταβιβαστεί στούς άποδέκτες 
τους. Έντονώτατη ήταν καί ή διαμαρτυρία τού δικηγορικού σώματος 
(συλλόγου) τών Γιαννίνων πού διέβλεπε στήν προέλαση τών ’Ιταλών προ
θέσεις κατάκτησης καί κίνδυνο διάσπασης τής άόιαιρέτου ύποστάσεως 
τής έλληνικωτάτης Ήπειρον. Τό ψήφισμα διαμαρτυρίας ύπέγραφαν οί δι
κηγόροι: Νέστωρ Γεωργίτσης, Γεώργιος Δ. Τζαβέλλας, Κωνσταντίνος Κα- 
τσαδήμας, ’Αλέξιος Α. Μέξης, Χριστόδουλος Άναγνωστόπουλος, ’Ιωάν
νης Κυπριώτης, Σωτήριος Συρμακέσης, Σπυρίδων Γκάνιος, Κωνσταντίνος 
Ρώιμπας, Χρυσόστομος Λογοθέτης, Γεώργιος Βλαχλείδης, Νικόλαος Βλα- 
χλείδης, Γεώργιος Τζέτζος, Έλευθ. Γύρας, Γεώργιος Δ. Σακκάς, ’Ιωάννης 
Τόττης, ’Αθανάσιος Στούπης, Δ. Άναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος 
Λιούμας, Παντελής Στεργιάτος, Λέανδρος Μίσσιος, Γ. Σιάμος, Δημήτριος 
Δασουκίδης, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Γεώργιος Μπάρδας, Περικλής 
Γεωργίτσης. Άνάμεσά τους ήταν άρκετοί βενιζελικοί, κάποιοι δμως, όπως 
ό Γ. Κιαγιάς, έλειπαν. Ή  κομματική άντίθεση στεκόταν έμπόδιο γιά τήν 
πλήρη συναδέλφωση τών κοινωνικών όμάδων άπέναντι σ’ ενα τόσο καί
ριας σημασίας θέμα. ’Ακόμα κι ό τύπος δέν έλεγε νά σταματήσει τις 
κομματικές κραυγές καί ν’ άντιμετωπίσει μέ ψυχραιμία τήν κατάσταση. 
Ό  Γ. Χατζής μέ τήν *Ηπειρο άγωνιζόταν άπεγνωσμένα νά ενώσει τά 
διεστώτα σέ μιά κοινή προσπάθεια, πέραν άπό κομματικές δεσμεύσεις, 
γιά νά σωθεί ό τόπος. Σέ άρθρο του (28-9-1916) ύποδείκνυε τήν άνάγκη 
συγκρότησης γιαννιώτικου συνεδρίου, δπως παλιότερα συγκροτούνταν τά 
Πανηπειρωτικά, γιά νά πάρει άποφάσεις: Καλοϋμεν -έγραφε- τούς φυγο- 
πονοϋντας σήμερον καί λιποτακτοϋντας εκ τών Ηπειρωτικών έπάλξεων, 
άνεξαρτήτως π ά σ η ς  ά λ λ η ς  ά ν τ ι λ ή ι ρ ε ω ς  έ κ τ ο ς  τ ή ς  Π α ν η -  
π ε ι ρ ω τ ι κ ή ς  τ ή ς  μ ι α ς  κ α ί  έ ν ι α ί α ς  κ α ί  ά ό ι α ι ρ έ τ ο υ  
’Η π ε ί ρ ο υ  (οί υπογραμμίσεις τοϋ κειμένου) -καλοϋμεν αυτούς εις συ
νέδρων Ίωαννιτικόν... ’Ενας σ υ γ κ ε ν τ ρ ω μ έ ν ο ς ,  ό μ ο ι ο γ ε ν ή ς ,  
ό μ ο ν ο ώ ν  Ηπειρωτικός φακός, εις μίαν κοινήν, ένιαίαν ’Η π ε ι ρ ω 
τ ι κ ή ν  σύσκεψιν, Θά ϊδη τό ζήτημα διαυγέστερον ή δπως φαίνεται εις 
τά καφενεία. Ύψώνομεν καί τήν τελευταίαν ταύτην φωνήν εντεύθεν, 
αισθανόμενοι ίεράν έπιταγήν νά πράξωμεν τούτο. Ά ν  είναι φωνή βοώντος 
έν τή έρήμφ, ζωννυόμεθα τήν τρίχινον τών έρημιτών ζώνην καί ημείς, 
βυθίζομεν τήν ψυχήν μας εις τήν θλίψιν μιας ίερεμιάδος σιωπηλής καί 
κλαίομεν έπί τών κήπων τής φιλτάτης ταύτης γής καί τήν χώραν καί τούς 
άνθρώπους της... Δέν ήταν ή πρώτη φορά πού ό Χατζής ζώνονταν τόν 
τρίχινο σάκο τών άσκητών καί κατέφυγε στήν έρημο, γιά νά εκτοξεύσει 
άπ’ έκεΐ τις άρές του έναντίον δσων δέν συγκινοΰνταν άπό τό δράμα τής 
’Ηπείρου. Αύτή τή φορά δμως ό λόγος του άπέπνεε έσχατη άπελπισία. 
Έβλεπε πώς δέν έβρισκε τήν άνταπόκριση πού επέβαλλαν οί στιγμές, (
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κομματισμός είχε διαβρώσει ώς τό μεδούλι τις συνειδήσεις τών ανθρώπων, 
τά έθνικά άντανακλαστικά είχαν άμβλυνθεΐ, είχε κι ό ίδιος μολυνθεΐ, άλλά 
δέν είχε συνειδητοποιήσει τήν έκταση τής μόλυνσης. Στό μεταξύ ό βενι- 
ζελικός Ταχυδρόμος άναφερόμενος στήν κατάληψη τής Β. Ηπείρου άπό 
τούς Ιταλούς, έγραφε, χωρίς νά ύπολογίζει τόν άντίκτυπο: Οί Ιταλοί 
Ιπευφημοϋνται ένθουσιωδώς υπό τών κατοίκων τών μερών, άτινα κατα
λαμβάνουν... Αίσχος άληθινό, διαμαρτυρόταν ό Χατζής, δχι γιά τό μισθω
τό πού γράφει στόν Ταχυδρόμο, άλλά γιά τά όνόματα τών δυό ιδιοκτητών 
τής έφημερίδας, πού άντιπροσωπεύουν δυό έντιμα ’Ηπειρωτικά σπίτια, 
νά καταχωρούν τέτοια δημοσιεύματα, έναντίον τοϋ κοινού αισθήματος, 
έναντίον τής κοινής θλίψεως καί τοϋ κοινού Ηπειρωτικού κινδύνου. Μέ 
τί ένθουσιασμό γίνονταν δεκτοί οί ’Ιταλοί στή Β. Ήπειρο, έδειχναν οί 
διωγμοί τών Ελλήνων, ύστερα άπό καταγγελίες τών ’Αλβανών, κυρίως, 
δσων είχαν πολεμήσει στόν Ηπειρωτικό άγώνα, άρκετοί ύποχρεώθηκαν 
πάλι νά πάρουν τά δπλα, δπως στή Χιμάρα, ν’ άντισταθούν, στά πεδινά 
μέρη οί άγάδες άρχισαν πάλι νά καταδυναστεύουν καί νά ληστεύουν τόν 
πληθυσμό, νέο κύμα προσφύγων κατέβαινε πρός τά Γιάννινα. Ό  Ταχυ
δρόμος είχε καί τήν άτυχή έμπνευση νά δημοσιεύσει, χωρίς, κατά τήν 
Ήπειρο νά σχολιάσει, τόν άνθελληνικότατο λόγο τού μουφτή ’Αργυρο
κάστρου Τζελάλ έφέντη, τόν έκφώνησε κατά τήν είσοδο τών ’Ιταλών στήν 
πόλη. Ό  Χρηστοβασίλης, μέσω τής Ηπείρου, έδινε έξηγήσεις γιαυτή τή 
στάση τοϋ θεωρούμενου ώς συνετού μουφτή, τόν είχε γνωρίσει κατά τήν 
έκεΐ ύπηρεσία του στήν κυβέρνηση της Αυτονόμου Ηπείρου. Τόν είχα έκτι- 
μήσει -σημείωνε- ώς άνθρωπο νουνεχή, ειλικρινή, έξυπνο κι δχι άγνώμονα 
πρός τήν Ελλάδα καί τόν βασιλιά Κωνσταντίνο. Έχω στό άρχεϊο μου - 
πρόσθετε- πολλά ευχαριστήρια πού έκφράζουν τήν ευγνωμοσύνη τοϋ ίδιου 
καί τών όμοθρήσκων του πρός τό έλληνικό στρατό καί τήν έλληνική δι
οίκηση. Ό  Χρηστοβασίλης δέν πίστευε πώς τις χυδαίες ύβρεις, πού έξε- 
στόμισε έναντίον τοϋ ελληνισμού, τις είχε γράψει ό Τζελάλ έφέντης, άλλά 
ό κατ’ ευφημισμόν Γενικός διοικητής τής Β. Ηπείρου ίταλός Γκαλλιάνη 
καί τις έδωσε στό μουφτή νά τις άπαγγείλει. Κι δπως λέμε ήμεϊς -κατέληγε 
ό Χρηστοβασίλης- παππάς δεμένος γράφει καί ξεγράφει, έτσι παραστα
τικά, αυτή τή λαϊκή έκφραση μπορούμε νά τή μεταφράσουμε ώς: «Μου
φτής ίταλοκρατούμενος λέγει δ,τι θέλει ό κ. Γκαλλιάνης. Πάντως ό Τα
χυδρόμος δημοσιεύοντας τό λόγο τοϋ μουφτή πρόσθετε: Τήν προσφώνησιν 
αύτήν &ς τήν άναγνώσουν οί φίλοι τοϋ Γούναρη καί τοϋ Σκουλούδη καί 
άς τήν ένθυμοϋνται, προέρχεται άπό στενόν φίλον τους. Ή ταν ένα είδος 
σχολιασμοΰ πού ύποχρέωσε τό Χρηστοβασίλη νά δώσει άπάντηση.

Ό  κινηματογράφος Έόισσων ξανάρχισε τή λειτουργία του, έκτενεϊς περιλήψεις 
τών Εργων πού έπαιζε δημοσιεύονταν στις έφημερίδες.- ΟΙ δυό Γερμανίδες τραγου
δίστριες συγκέντρωναν στόν ’Αβέρωφ  πολύ κόσμο, παρόλο πού τά τραγούδια καί ή 
μουσική ήταν ξένα. Είχε καί τΙς πολιτικές έπιπτώσεις τό τραγούδι τών δυό Γέρμα-
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νίδων. Τά δύο αύτά άθωα άηδόνια γίνονται αιτία έκδπλώσεως φιλογερμανιαμοϋ.- Ή  
λογοκρισία, πού έγκατα στάθηκε άπό τό Σεπτέμβριο στό τηλεγραφείο, άνατέθηκε στό 
Ιταλικό προξενείο τών Γιαννίνων. ΟΙ λογοκριτές ήταν πέντε: 2 ’Ιταλοί, 1 Γάλλος, 1 
Ά γγλος καί 1 Ρουμάνος. Ή  Ή πειρος σημείωνε πώς λογοκριτές ήταν οί: Σταματιάδης, 
Μοδιάνο, ό Ιταλός πρόξενος, ό ρουμανοδάσκαλος Καραφόλης κι ό βενιζελόπληκτος 
Μαρτινάκης.- Ά π ό  τίς 26 άρχισαν οί γιορτές της Σκηνοπηγίας τών ’Ισραηλιτών. Τά 
έβραϊκά μαγαζιά έμειναν κλειστά 7 μέρες.- Στίς 25 τοΰ μήνα έγιναν οί γάμοι τού 
στρατιωτικού γιατρού Γεωργίου Δευτεραίου, λοχαγού, μέ τή Μερόπη Σούρλα, κόρη 
τοΰ δικηγόρου Κ. Σούρλα.- Τό ψωμί πού έβγαζαν οί φούρνοι τών Γιαννίνων ήταν 
φτηνότερο, άλλά πικρό. Φαίνεται πώς αΙτία ήταν τά άλευρα πού ήρθαν άπό τήν Πρέ
βεζα κι είχαν πικρίνει. ΤΙ συμβαίνει; διερωτώνταν οί δημοσιογράφοι; Είναι μανρα 
καί πικρά τά άλευρα π ού ήρθαν fi καταχωνιάστηκαν στά υπόγεια τών ίπιτηδείων 
καί βγήκαν άπό έκεϊ, γιά νά γίνουν ψωμί, όλα τά παλιά, τά βρώμικα, τά σάπια; 
Γιά τό ποιά ίιταν ή θέση τών βασικών στελεχών τοΰ κόμματος τών 

Φιλελευθέρων στά Γιάννινα άπέναντι στό Κίνημα xai τό θέμα της Βορείου 
Ηπείρου, τό Άρχειο Δαγκλή προσφέρει όρισμένα στοιχεία. Μάλλον 
έπιφυλακτικοί κι άνήσυχοι έμφανίζονταν οί Γιαννιώτες Φιλελεύθεροι, κρί
νει ό έπιμελητής τής έκδοσης τού ’Αρχείου. Φαίνεται πώς έγινε κάποια 
σύσκεψη, σέ άνταπόκριση τού άρθρου τού Χατζή γιά ένα γιαννιώτικο συ
νέδριο, άνάμεσα στούς εκπρόσωπους τών δυο παρατάξεων. Ό  Δ. Κίγκος, 
σέ γράμμα του πρός τό Δαγκλή (29-9-16), μιλάει γιά σύσκεψη τών 
βενιζελικών, πού προηγήθηκε άπό τή συνάντηση μέ τούς πολιτικούς άντι- 
πάλους τους. Ό ταν δμως οί βασιλικοί πληροφορήθηκαν τή συγκέντρωση 
νόμισαν δτι πρόκειται γιά έπαναστατική κίνηση. ’Έστησαν, λοιπόν, στίς 
έπάλξεις τού φρουρίου τηλεβόα, ένώ όμάδες άξιωματικών περιέτρεχαν 
τήν πόλη μέ τά πιστόλια στά χέρια. Στή δική του έπιστολή (30-9-1916), 
ό Ν. Βλαχλείδης κάνει λόγο γιά διάσταση άπόψεων, πού εκδηλώθηκαν 
στήν πραγματοποιηθεΐσα κοινή σύσκεψη. Α ί γνώμαι διηρέθησαν, άναφέρει. 
Ήμεΐς έπροτείναμεν τήν προσχώρησιν άπάσης τής ’Ηπείρου εις τό Κίνημα 
τής Θεσσαλονίκης, έκφράσαντες τήν πεποίθησιν δτι μόνον οϋτω δύναται 
νά σωθή τό ’Ηπειρωτικόν ζήτημα. Έκ τών άντιθέτων τινές έπρότειναν ν ’ 
άναλάβωμεν ίδίαις δυνάμεσι τήν Άμυναν τής ’Ηπείρου (τέτοιες περίπου 
ήταν καί οί άπόψεις τοΰ Χατζή), άλλοι δέ ν ’ άναθέσωμεν τήν σωτηρίαν 
τής Ηπείρου εις τον Βασιλέα. Ένεκα τών διαφορών τούτων διελύθημεν, 
χωρίς νά καταλήξωμεν εις όριστικόν άποτέλεσμα.

Ή  κατάσταση στή Β. νΗπειρο, στό μεταξύ, χειροτέρευε. Οί Ιταλοί 
έγκαθιστοΰσαν παντού άλβανικές άρχές καί συμπεριφέρονταν βάναυσα 
στόν έλληνικό πληθυσμό, ιδιαίτερα στίς περιπτώσεις πού ύποψιάζονταν 
δημιουργία άντάρτικου. Μερικά στελέχη τών βενιζελικών έδειχναν εύμενή 
διάθεση άπέναντι στούς ’Ιταλούς, πιστεύοντας πώς ενεργούσαν έξ 
όνόματος τών Συμμάχων, βοηθούσαν έτσι καί τό κόμμα τους. ’Αλλά καί 
οί άλβανίζοντες κύκλοι τής Β. ’Ηπείρου έμφανίζονταν ώς ’Αντατικοί, 
έξυπηρετοϋνταν τά σχέδιά τους μέ τήν ιταλική κατάληψη. "Ετσι, ό έκδότης 
τής βενιζελικής εφημερίδας Ηπειρωτική Ά μυνα  τοΰ ’Αργυροκάστρου Ντί-
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λιος, δέ δίσταζε νά υμνεί τόν Ιταλό έκπρόσωπο γιά τόν επισιτισμό τής 
περιοχής Γκαλλιάνι, άπό τούς πρωτεργάτες τής κατάληψης, πιστεύοντας 
δτι στό πρόσωπό του έβλεπε ένα έκπρόσωπο τής Entente· στήν πραγμα
τικότητα έξυμνοϋσε έναν άνθέλληνα. Τις κρίσεις του άναδημοσίευε ή 
'Ήπειρος, είχαν άντίκτυπο στόν πληθυσμό, παρά τις υπερβολές τού Χατζή 
πού έπαναλάμβανε πώς ό Βενιζελισμός είναι μάσκα άτιμος καί ύπουλος 
εις τήν Β. Ήπειρον. Κάποιος Β. Κ. Ντέλιος, δικηγόρος, πρέπει νά είχε 
σχέση μέ τόν έκδοτη τής Ηπειρωτικής Άμυνας, λίγες έβδομάδες πριν οί 
’Ιταλοί καταλάβουν τό ’Αργυρόκαστρο, γράφοντας πρός τό Δαγκλή καί

διεκτραγωδώντας τήν αξιοθρή
νητη κατάσταση, στήν όποία 
βρισκόταν ή περιοχή, άνέτοιμη 
κι άνοργάνωτη ν’ άντιμετωπί- 
σει τούς ’Ιταλούς, ώς σοβαρό
τερο θέμα θεωρούσε τήν άπο- 
μάκρυνση τοϋ μητροπολίτη Βα
σιλείου καί τήν άνακατάστασή 
του μ’ έπίτροπο, γιατί -έλεγε- 
ό μητροπολίτης είχε χρεωκο- 
πήσει παρά τψ ποιμνίψ του καί 
εύρίσκετο εις άδιάλλακτον άν- 
τίθεσιν πρός τό μουσουλμανι
κόν στοιχείον, ώς εκ τής εξω
φρενικής συμπεριφοράς του 
άπό τής άπελευθερώσεως τών 
μερών μας καί δή τής Αυτο
νόμου. "Ολες, δμως, οί πληρο
φορίες καί κρίσεις συμπίπτουν 
στό ότι ό Βασίλειος στάθηκε 
άξιος ποιμενάρχης στήν έπαρ- 
χία Δρυϊνουπόλεως, κι άγωνί- 
στηκε σθεναρά γιά τήν ενιαία 

κι άδιαίρετη Ή πειρο- δταν αύτό δέν έγινε δυνατό, έδωσε δλες τις δυνάμεις 
του γιά νά πετύχει τό κίνημα γιά τήν Αυτονομία. Ή ταν φυσικό νάρθει 
σέ άντίθεση μέ τούς ’Αλβανούς, άπό νωρίς ζητούσαν τήν άπομάκρυνσή 
του άπό τό ’Αργυρόκαστρο, τό πέτυχαν μέ τήν κατάληψη τής πόλης άπό 
τούς ’Ιταλούς· τόν πρώτο πού έδιωξαν ήταν ό μητροπολίτης, δπως εύχόταν 
ό Β. Ντέλιος, πού ζητούσε άκόμα άπό τό Δαγκλή νά ένισχύσει χρηματικά 
την 'Ηπειρωτική Ά μυνα  γιά νά συνεχιστεί ή έκδοσή της καί κάτω άπό 
ΐην ιταλική κατοχή, μέ τό έπιχείρημα πώς θά έξακολουθούσε νά άμύνεται 
τής έθνικότητος τοϋ τόπου. Θεωρούσε άναγκαία τήν ύπαρξη έλληνικής 
Εφημερίδας στά ίταλοκρατούμενα έδάφη, γιατί ό τόπος είχε άνάγκην το-

Βασίλειος Παπαχρήστου ή Χρηστίδης, 
μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως (1909-1936)
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νώσεως έθνικής, διότι άλλως κινδυνεύει νά έκφυλισθεϊ καί νά χαθεί 
άνεπιστρεπτεί... Ή  άφελής ήταν ό έπιστολογράφος, ή άφελή θεωρούσε τό 
στρατηγό. Ή ταν ποτέ δυνατό ν’ άφήσουν οί ’Ιταλοί νά κυκλοφορεί έλεύ- 
θερα έφημερίδα στό ’Αργυρόκαστρο, πού θά υποστήριζε τήν ελληνικότητα 
τών κατοίκων καί θά τόνωνε τό φρόνημά τους; Αύτοί εγκαταστάθηκαν 
στή Β. Ήπειρο γιά νά μή φύγουν ποτέ, δπως έκαναν παντού στά έδάφη 
πού, μέ διάφορα προσχήματα, καταλάμβαναν, θάφηναν νά κυκλοφορούν 
στή Β. Ήπειρο έφημερίδες, άντίθετες μέ τά κατακτητικά τους σχέδια;

Ή  άρθρογραφία γιά τόν κίνδυνο πού διέτρεχε δχι μόνο ή Βόρειος, 
άλλά κι όλόκληρη ή Ή πειρος άπό τούς ’Ιταλούς, άποτελούσε καθημερινή 
ένασχόληση τών έφημερίδων τών Γιαννίνων καί κυρίως τής Ηπείρου. 
Ό  Χατζής δημοσίευε άρθρα δικά του, σπανιότερα τόν τελευταίο καιρό, 
άρθρα συνεργατών, άρθρα βενιζελικών μέ ψευδώνυμο κι άναδημοσίευε 
δσα υπηρετούσαν τό Ηπειρωτικόν ζήτημα άπό τά αθηναϊκά φύλλα. Στις 
27-9-1916 άρθρο βενιζελικού -ύπέγραφε μέ τό γράμμα Π:· καί τίτλο Πού 
βαδίζομεν; -διαβάστηκε μέ μεγάλο ενδιαφέρον άπό τούς Γιαννιώτες. Ή  
κατάληψη τής Ηπείρου -τόνιζε- άποτελούσε γεγονός ύψίστης πολιτικής 
σημασίας δ ι’ δλον τόν Ελληνισμόν, ίδίςι δέ δ ι’ ημάς τούς Ήπειρώτας- 
ή ιστορία τής χώρας μας θά κηλιδώση τάς σελίδας της, άναφέρουσα ότι 
εύρέθη έποχή καθ’ ήν 5 έκατομμύρια Έλληνες έλεύθεροι καί 30.000 έπί- 
στρατοι Ήπειρώται καί πλήθος άλλων άλκίμων άνδρών Ήπειρωτών, 
επέτρεψαν εις όλίγους άλπινιστάς ’Ιταλούς νά καταλάβουν 450.000 Έ λ 
ληνες Ήπειρώτες. Οί άπόγονοι ημών, μ ετ’ άποτροπιασμού άναθεματί- 
ζοντες, θά διηγούνται τήν μοιρολατρείαν μας καί άναλγησίαν, οΐτινες 
μέ έσταυρωμένας χεϊρας άναμείναμεν νά ένταφιασθώμεν ζώντες. Ή  ’Ιτα
λία θά κατεβεί στά Γιάννινα, προφήτευε ό Π :\ θά έπικαλεσθεϊ στρατιω
τικές άνάγκες καί θά τό κάνει. Έχουμε υποχρέωση ν ’ άντισταθούμε. Κ α
νένας δέν μπορεί νά μάς κατηγορήσει, άν θά ύπερασπισθούμε τά σπίτια 
μας καί τήν άνεξαρτησία μας... Φωνή βοώντος έν τή έρήμω! Ποιός νά 
κινηθεί;

Ή  κατάσταση ήταν τέτοια πού ό καθένας έπιθυμούσε λύση άνάλογα 
μέ τις κομματικές πεποιθήσεις του. Ό  Διχασμός δέν άφηνε περιθώρια γιά 
νηφάλια κρίση. Σκέψεις, προθέσεις καί ένέργειες, δλα, τά είχε ύποτάξει 
στή δική του λογική. Μέ τό ιδιο θέμα, άλλά καί τή γενικότερη πολιτική 
κατάσταση, άσχολοϋνταν ό Χρηστοβασίλης σέ δυό άρθρα του (7 καί 9- 
10-1916) στήν Ήπειρο, μέ τίτλο: Σκέψεις καί συμπεράσματα - Διατί ή 
Ά ντάντ επιδιώκει νά μάς βγάλη άπό τήν ούδετερότητα. ’Ωθούσα τήν Ε λ 
λάδα ή Άντάντ εις τόν πόλεμςιν, τήν ώθεϊ εις τήν αύτοκτονίαν, ήταν τό 
συμπέρασμα τού άρθρογράφου.

Ή  ζωή τών Γιαννίνων, κατά τό διάστημα τών δυό τελευταίων μηνών, Σεπτεμβρίου
κι ’Οκτωβρίου, διακινόταν μέσα στά πλαίσια, πού είχαν δημιουργηΟεϊ άπό τό Διχασμό
καί τις συνέπειές του: τήν Ιταλική είσβολή, τήν πείνα καί τή μεγάλη άκρίβεια.
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01 κρατικές καί δημοτικές υπηρεσίες είχαν παραλύσει, τό ένδιαφέρον δλων, οιινο- 
δευόμενο μέ φόβους κι άγωνίες, είχε στραφεί στά τρία καίρια σημεία πού άποτελοΰσαν 
πηγή γεγονότων: στήν ’Αθήνα, δπου καταβάλλονταν οι ύστατες προσπάθειες γιά ν ’ 
άποτραπεί έπέμβαση τής Entente, πού θά έθετε σέ κίνδυνο τό θρόνο, στή Θεσσαλονίκη, 
δπου ή Τριανδρία, μέ τή βοήθεια τών Άγγλογάλλων, όργάνωνε τήν καινούρια Ε λλά 
δα, καί στή Β. Ή πειρο, δπου ot ’Ιταλοί έπαιζαν τό δικό τους παιγνίδι, άπ’ αυτό 
κινδύνευαν άμεσα τά Γιάννινα.- Στήν πόλη είχαν μεταφερθεϊ -κι έγιναν άντικείμενο 
περιέργειας, άλλά καί αίτία άγανάκτησης, 40 Βούλγαροι λιποτάκτες, άπό τήν Κορυ- 
τσά, περίμεναν άλλους 80.- Ή  Υπηρεσία  αυτοκινήτων, πού πριν υπαγόταν στή Γενική 
Διοίκηση καί τώρα στή Νομαρχία, διαλύθηκε, στούς ύπαλλήλους θά έδιναν τό μισθό 
τοϋ μήνα, καμιά άλλη πρόνοια δέν προγραμματίστηκε γιά τούς ίδιους καί τις 
οίκογένειές τους.- "Ολα τά τηλεγραφήματα τής Ηπείρου ήταν λογοκριμένα (κοντρολέ)· 
ένα καλό μυθιστόρημα  πρόσφερε ή έφημερίδα στούς άναγνώστες της, άρχισε νά δη
μοσιεύεται άπό τίς 20 Σεπτεμβρίου, ήταν Τό έγκλημα τον καλλιτέχνου, τοϋ ’Αλεξάν
δρου Δουμά, υίοϋ.- θρασύτατη ληστεία έγινε στις 16 Σεπτεμβρίου στό χάνι Νεγράδων, 
ot δράστες ήταν σκηνίτες Άρβανιτόβλαχοι, πού πιάστηκαν ύστερα άπό δυό μέρες.- 
Στίς 21 έγινε στό προαύλιο τής Ζωσιμαίας σχολής ή γιορτή της Σημαίας. Ό  γυμνα
σιάρχης Γ. Καλούδης άπήγγειλεν διά αυγκεκινημένης φωνής τόν α ίνον τής Σημαίας 
καί κατέληξε ζηταχκραυγάσας υπέρ τοϋ "Εθνους καί τοΰ Βαοιλέως.- Στήν κλήρωση 
έπιλογής ύποτρόφων άπό τό Ζαγόρι γιά τή Ριζάρειο σχολή (πενταετείς σπουδές) πέ- 
τυχαν: 1) ό ’Ιωάννης Κ. Φερούκας, άπό τή Μπούλτση (Έλάτη), 2) ό ’Αντώνιος Δ. 
Κουνάβος άπό τή Λεσνίτσα (Βρυσοχώρι), καί 3) ό Άλεξ. Ίω. Τσονίδης άπό τή Μπούλ
τση. Άναπληρωτικοϊ κληρώθηκαν οί: Χρ. Κ. Βάλλας, άπό τά Κάτω Σουδενά (Πεδινά), 
Γ. Α. Κολοβός άπό τή Βίτσα καί Δ. Μ. Χριστοδούλου, άπό τή Ζωνδήλα (Δίκορφο). 
"Ολοι τους σχεδόν φοίτησαν στή Σχολή, οί παλαιότεροι τούς θυμούνται.

Έ ντονες φήμες κυκλοφόρησαν πώς ό άθηναϊκός θίασος, πού ήταν έτοιμος ναρθεϊ 
στά Γιάννινα γιά παραστάσεις, ήχμαλωτίσθη καί άπήχθη εις Σάμον, πρός τέρψιν τών 
έπαναστατων. - ’Ανάμεσα στούς έκλεκτούς γάμους πού δημοσιεύονταν στήν Ή πειρο  
συγκαταλεγόταν κι έκεϊνος (25-9-16) τοΰ διευθυντοΰ τοΰ τυπογραφείου ΦοΙνιξ, Νι
κολάου Τσιμογιάννη μετά τής εν ήγμένης καί άβρας δεσποινίόος Ευδοξίας Βαγενα.- 
Τά Γιάννινα γέμισαν, κατά τά τέλη τοΰ μήνα, άπό εύζώνους τοΰ 40οΰ συντάγματος 
Ά ρτας, πού είχε μετακινηθεί στήν πόλη.- Τό πρώιμο φθινόπωρο έφερε τούς καστα
νάδες μέ τίς φουφούδες τους στήν κεντρική πλατεία. Χαρά τον μικροκόσμου τών 
μαθητών καί πληγή τών γονέων, πού εις τάς σημερινάς περιστάσεις έχουν άνάγκην 
καί τής πεντάρας άκόμη.- Σά νά μην έφτανε τό πικρό ψωμί, ot τιμές βασικών τρο
φίμων (πατάτες, φασόλια κι άλλα δσπρια) άνέβαιναν στά ΰψη, ot έμποροι τών είδών 
αύτών άνακάλυψαν άλλη μέθοδο γιά νά πλουτίσουν. Τά συγκέντρωναν, άγοράζοντάς 
τα φτηνά καί τά διοχέτευαν σ’ άλλες άγορές, προπαντός στήν Πάτρα, ύστερα τά ξα- 
ναγόραζαν, σέ ψηλότερες φυσικά τιμές, καί τά πωλοΰσαν στούς Γιαννιώτες πανά
κριβα.- Ό  δήμος τών Ίωαννίνων άδυνατοΰσε πιά νά ικανοποιήσει βασικές άνάγκες 
τών πολιτών. Ό  κόσμος διαμαρτυρόταν, γιατί τά καταβρεκτήρια βυτία, έπαψαν νά 
καταβρέχουν τούς δρόμους καί τίς πλατείες, ή σκόνη σύννεφο σκέπαζε τά πάντα. Τό 
δηκτικό κεντρί τής Ή πειρον σχολίαζε: Μήπως μετεκομίσθησαν εις Θεσσαλονίκην γιά  
τό κατάβρεγμα τών έπαναστατων;- Τή νύχτα τής Κυριακής, 9 πρός 10 ’Οκτωβρίου, 
ό δήμαρχος Γ. Ίωαννίδης άναστάτωσε τήν όδό Σουλίου μέ πυροβολισμούς. Κακο
ποιός είχε μπει στόν κήπο του γιά λωποδντικούς σκοπούς, τόν κατάλαβε καί τόν 
πυροβόλησε.- Ή  αίθουσα τοΰ κακουργοδικείου, έγκαταστημένου στό τουρκικό διοι
κητήριο, γέμιζε κάθε μέρα, ό κόσμος παρακολουθούσε τίς δίκες μ’ ένδιαφέρον, ξε-
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χνοϋσε έτσι τά δικά του πάθη, άπορροφημένος μέ τά έγκλήματα πού δικάζονταν καί 
τά βάσανα τών άλλων. ΟΙ διαδόσεις όργίαζαν άνά τάς ρύμας καί τάς άγυιάς  τής 
πόλης. Κυκλοφορούσαν τερατώδεις είδήσεις κι έκαμαν τό γύρω τους στό κέντρο καί 
τΙς συνοικίες. Συμβαίνει δέ πολλάκις, σημείωνε ό χρονικογράφος, μίαν είδησιν, τήν 
όποιαν ό Ιδιος έθέσατε εις κυκλοφορίαν, νά τήν άκούσητε βελτιωμένην καί έπηυ- 
ξημένην. Ό  ίδιος σημείωνε πώς τά Γιάννινα τελευταία είχαν γίνει τελείως άγνώριστα. 
Εκτός άπό διάφορες καί ύποπτες φυσιογνωμίες πού κυκλοφορούσαν κατά καιρούς, 
είχαν έγκατασταθεϊ μόνιμα στήν πόλη καί πολλές οίκογένειες άπό τή Β. Ήπειρο. 
Ε ξάλλου, σ’ δλες τίς συνοικίες ξεφύτρωσαν πολλές νέες οίκοδομές κι άλλες άκόμα 
χτίζονταν. ’Απόδειξη -πρόσθετε- πώς άπό τή μεταπολίτευση κι ύστερα πολύς παράς 
είχε πέσει στά Γιάννινα.

J J  κυβέρνηση Ν. Καλογεροπούλου, που διαδέχθηκε τήν κυβέρνηση Άλ.
Ζαΐμη παραιτήθηκε, δέ μπόρεσε νά συνεννοηθεΐ μέ τήν Entente, στήν 

ουσία δέν ήθελε νά επικυρώσει όσα ό βασιλιάς είχε ύποσχεθεΐ στους Συμ
μάχους. Κλήθηκε νά σχηματίσει τή νέα ό Ήπειρώτης Σπυρίδων Λάμπρος, 
σοφός καθηγητής στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, ξένος δμως πρός τήν πο
λιτική, πού έκεΐνες τίς δυσκολότατες μέρες άπαιτοϋσε πεπειραμένο πο

λιτικό, ικανό νά πείσει τόν Κωνστα
ντίνο ν’ άλλάξει στάση· μόνο ή άλλαγή 
πλεύσης τοΰ σκάφους θά έσωζε τήν 
'Ελλάδα άπό τήν καταστροφή, άλλά καί 
τόν Ιδιο άπό τήν έξωση. Ό  Σ. Λάμπρος 
όρκίστηκε ώς πρωθυπουργός στίς 27 Σε
πτεμβρίου. Στήν κυβέρνησή του, σχήμα 
καθαρά αύλικό, μετείχε κι ένας άκόμα 
Ήπειρώτης ώς υπουργός ’Εξωτερικών, 
ό Ευγένιος Ζαλοκώστας, άπό τό Συρρά- 
κο, διπλωμάτης καριέρας, πρώην πρε
σβευτής τής Ελλάδας στή Σόφια, γυιός 
τοΰ έθνικοΰ ποιητή Γ. Ζαλοκώστα. Ή  
κυβέρνηση Λάμπρου δέ στάθηκε ικανή 
νά γεφυρώσει τό χάσμα άνάμεσα στό 
βασιλιά καί τούς Συμμάχους, ήταν έξάλ- 
λου άδύνατο νά τό πετύχει, δέν είχε 
καμμιά έλευθερία κινήσεων, πολιτευό
ταν μέσα στά πλαίσια τά όποια είχαν 
διαγράψει τό γερμανόφιλο αΰλικό περι
βάλλον. ’Αντίθετα σύνδεσε τό δνομά της 

μέ τό αίμα πού χύθηκε κατά τά Νοεμβριανά στήν ’Αθήνα, καί τά δσα 
άλλα έγιναν στήν πρωτεύουσα καί στήν έπαρχία.

Στό διάστημα αυτό ή Ήπειρος, άκολουθώντας τήν κυβέρνηση τών 
’Αθηνών, όχι άπό ιδεολογική συγγένεια, άλλά έξαιτίας τής πίστης τής

Σπυρίδων Λάμπρος, καθηγητής 
τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, 

Πρωθυπουργός



στρατιωτικής ηγεσίας καί τής μεγάλης πλειοψηφίας τοϋ σώματος τών 
άξιωματικών πρός τό βασιλιά, ζοΰσε τό δικό της δράμα, τής Ιταλικής 
άπειλής, πού άπό τή Β. "Ηπειρο έπεκτεινόταν πρός τά νότια, ή δρεξις 
τών Φρατέλλων όσον προχωροϋν, τόσον δυναμώνει, σημείωνε ό χρονι
κογράφος. Ό  δήμος, οί έπιστημονικοί σύλλογοι, οί συντεχνίες διαμαρτύ
ρονταν, οί άλλοι εκπρόσωποι τών Συμμάχων, άκόμα κι ό φιλέλληνας 
Γάλλος πρόξενος Ντυσσάπ, υποχρεώνονταν νά κάνουν στραβά μάτια, ήταν 
σύμμαχοι, δέν ήθελαν νά δυσαρεστήσουν τούς Ιταλούς. Ό  Ντυσσάπ, 
άκολουθώντας τή στάση τής κυβέρνησής του, ήταν ένθερμος ύποστηρικτής 
τής πολιτικής τοϋ Βενιζέλου, βοηθούσε τό Κίνημα τής Θεσσαλονίκης, 
άλληλογραφοϋσε μέ τό Δαγκλή, πολλοί έξέχοντες βενιζελικοί τών Γιαν
νίνων έστελναν τά γράμματά τους πρός τό στρατηγό, μέσω τού Ντυσσάπ, 
μέ πόση πίκρα ό Γ. Χατζής άναφερόταν στήν τωρινή στάση τοΰ φίλου 
του, πόση τραγικότητα κρύβουν δσα υποχρεωνόταν νά γράφει γιά πρώην 
στενούς συνεργάτες του, πού άκολουθοΰσαν τό Βενιζέλο!

"Ενας άλλος πρόξενος στά Γιάννινα, ό αύστριακός φόν Χορνμπόστελ, 
άποδείχτηκε, κατά τά Μυστικά ’Αρχεία τής Βιέννης, πώς ήταν ένας άπό 
τούς μεγαλύτερους μυστικούς πράκτορες τών Κεντρικών αυτοκρατοριών 
στή χώρα μας. Τό περιεχόμενο τών τηλεγραφημάτων άπό τά Γιάννινα, 
πρός τήν πρεσβεία τής Αύστρίας στήν ’Αθήνα, είχαν σημαντική έπίδραση 
στή διαμόρφωση τής πολιτικής τής χώρας του άπέναντι στήν Ελλάδα. 
Λίγο πριν άπό τά Νοεμβριανά τηλεγραφούσε πρός τόν Αυστριακό πρε
σβευτή Σίλασσυ δτι, δπως μάθαινε άπό άριστη πηγή, ή άγανάκτηση στούς 
κύκλους τών άνώτερων άξιωματικών τοΰ ελληνικού στρατοΰ, καθώς καί 
στούς παράγοντες τοΰ ’Επιτελείου, έξαιτίας τών νέων ενεργειών βίας εκ 
μέρους τής Entente ήταν γιγαντιαία. “Ολοι τους έπιθυμοΰσαν ρήξη μέ τήν 
Entente, άδιαφορώντας γιά τίς θυσίες καί τίς συνέπειες. Ό  Ιδιος πρόξενος, 
μετά τά Νοεμβριανά, δταν ή Entente είχε διώξει άπό τήν ’Αθήνα τούς 
πρεσβευτές τών Κεντρικών δυνάμεων, είδοποιοΰσε τόν Σίλασσυ: Ό  ταγ- 
ματάρχης τοϋ ’Επιτελείου Γ(αβαλιάς), δστις μάς παρέσχε τάς κατά τελευ
ταίους μήνας πολλαπλώς πολυτίμους υπηρεσίας, μετετέθη εις τό Γενικόν 
Έπιτελεΐον, ’Αθήνας. Διά παν ένδεχόμενον συνεφώνησα μαζί του ένα κώ
δικα. Μέ τόν σύνδεσμον αυτόν θά ενρίσκωμαι εις επαφήν. Τήν χρησιμο- 
ποίησίν τον δύναμαι νά συστήσω θερμότατα εις τήν Ύμετέραν ’Εξοχότητα 
(τόν Σίλλασυ) διά πάσαν έμπιστευτικήν άνακοίνωσιν πρός τάς ’Αθήνας.

Ξέφραγο άμπέλι, λοιπόν, είχε καταντήσει ή Ελλάδα. Κατάσκοποι κάθε 
προέλευσης δροΰσαν άνενόχλητοι, “Ελληνες άξιωματικοί συνεργάζονταν 
μέ τούς Γερμανοαυστριακούς, άλλοι μέ τούς Άγγλογάλλους, άκόμα καί 
μέ τούς ’Ιταλούς, τίποτα δέ θεωρούνταν άντιπατριωτικό, άφοΰ γινόταν 
γιά νά πετύχει ή πολιτική τής παράταξης· κάθε πλευρά ήταν άπόλυτα βέ
βαιη πώς ό δρόμος πού άκολουθοΰσε θά έσωζε τό έθνος, δλα λοιπόν στή 
διάθεση τών ξένων γιά νά πετύχει ό σκοπός. ’Ανεξάρτητα άπό τό ποιά
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πολιτική ήταν τήν εποχή εκείνη ή σωστή -ή ιστορία έχει άποφανθεΐ πώς 
ό Βενιζέλος είχε συλλάβει τό πραγματικό νόημα τών στιγμών, αυτόν 
έπρεπε ν’ άκολουθήσει ή Ελλάδα- προξενεί άπέραντη λύπη ή εύκολία μέ 
τήν όποία έμπαιναν στή διάθεση τών έμπόλεμων οί ελληνικές συνειδήσεις, 
συχνά μέ χρηματικά άνταλλάγματα, ό κομματικός φανατισμός στίς περι
πτώσεις αύτές άποτελούσε πρόσχημα...

Ό  διευθυντής τού Ταχυδρόμον Άχιλ. Γεωργιάδης, στίς 10 ’Οκτωβρίου 
συνελήφθη. Κατηγοροϋνταν ώς άνυπότακτος, γιατί, δντας έγγεγραμμενος 
στό δήμο Αίγιου, μετά τήν άφιξή του στήν Ελλάδα άπό τήν Κωνσταντι
νούπολη, δταν κλήθηκαν οί άγύμναστοι δέν πήγε νά ύπηρετήσει τή θητεία 
του. Άμεση ήταν ή έπέμβαση τού γάλλου πρόξενου Ντυσσάπ, πρός τίς 
άρχές, πού τόν άφησαν σέ λίγες ώρες ελεύθερο, γιά νά γράψει μέ παράπονο 
ό Χατζής: ...ό συλληφθείς άπελύθη, θεωρηΟέντος φαίνεται, μάλλον χρή
σιμον νά γράφωνται περιφλεγή άρθρα, ώθοϋντα τούς άλλους εις στρατο
λογίαν, δταν δέ έρχεται καί ό καιρός τών γραφόντων 'Ελλήνων νά 
στρατευθώσι νά άπαλλάσσωνται διά τών ξένων προξένων.

Ή  κατηγορία έναντίον τού Α. Γεωργιάδη δέν εύσταθοϋσε. Ή  πραγμα
τική κατηγορία δέν άναφερόταν σέ άνυποταξία, άλλά στό δτι ήταν άδή- 
λωτος, κάτι πού δέ συνέβαινε, άφοϋ είχε πιστοποιητικό τού προέδρου 
τής κοινότητας Αίγιου, δτι ήταν γραμμένος στά μητρώα της. Δικαιολο
γημένα ή σύλληψη -καί δέν ήταν ή μόνη- χαρακτηρίστηκε ώς περιστατικό 
τρομοκρατίας καί έδωσε άφορμή γιά έπίθεση κατά τής Ηπείρου πού 
υιοθέτησε τήν καταγγελία παστρικού τίνος δντος καί δημοσίευση άρθρου 
στόν Ταχυδρόμο, μέ τίτλο Ή  τρομοκρατία, καί ύπογραφή I. Ή  τρομο
κρατία -τονιζόταν- είναι γενικευμένη. Συνελήφθησαν καί κρατούνται εις 
τάς φυλακάς πρόσωπα έντιμα [...]. Χαφιέδες περιφέρονται, ώς έπί χαμι- 
τικής έποχής, έπιδεικνύοντες τά μαύρα αυτών πρόσωπα εις τούς δρόμους, 
τά καφενεία, παντού, προσπαθούντες νά άποσπάσουν ένα μικρόν μυστικόν 
άπό τούς δυστυχείς κατατυραννουμένους πολίτας [...]. Πάρεδροι παύον
ται, διότι είναι βενιζελικοί καί διορίζονται άλλοι τοϋ κόμματος τής φαυ- 
λοκρατίας. :’Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής καί υπαξιωματικοί έντιμοι 
[...] έκτινάσσονται άπό τοϋ ένός κέντρου εις τό άλλο, διά τόν λόγον δτι 
είναι συμπατριώται τοϋ σωτήρος τής Ελλάδος, τοϋ ’Ελευθερίου Βενιζέ- 
λου. Κακόμορφοι τραμπούκοι περιφέρονται έδώ καί έκεΐ καί έκφοβίζουν 
τόν κοσμάκην... Άλλά ή άσύστολος, ή βρωμερή, ή χαμιτική αύτή τρομο
κρατία νά παύση. Νά παύση διά νά μην μάς τήν παύσουν άλλοι μίαν 
καλήν πρωίαν. Ό  τελευταίος ύπαινιγμός, ήταν φανερό, πώς έκρυβε κάποια 
άπειλητική προειδοποίηση...

^  τό σπίτι τού Πέτρου ή ήρεμία είχε χαθεί όριστικά, ύστερα άπό τήν 
άναχώρηση τού Βασίλη γιά τή Θεσσαλονίκη. Ή  οικογένεια τίς πρώτες 

μέρες ήταν άνήσυχη, δέν είχε ειδήσεις του, άγνοούσε τί δυσκολίες άντι-
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μετώπισε δσο νά φτάσει έκεΐ. Νότια καί δυτικά τής Θεσσαλονίκης είχε 
δπμιουργηΟεϊ ένα είδος συνόρων, άνάμεσα στό κράτος τής Θεσσαλονίκης 
καί στήν υπόλοιπη Ελλάδα, υπήρχαν σκοπιές καί περιπολίες, δέν περ
νούσες εύκολα. Στήν πορεία του πρός τή Μακεδονία δέν ήταν μόνος, 
είχαν φύγει μαζί του άπό τά Γιάννινα μερικοί άκόμα έθελοντές, στό δρόμο 
προστέθηκαν κι άλλοι, οί τελευταίοι τούς φάνηκαν χρήσιμοι, ήξεραν τόν 
τόπο καί τίς άσφαλεΐς διαβάσεις του. Ό ταν έφτασαν στή Θεσσαλονίκη 
ό Βασίλης προσπάθησε νά δει τό Δαγκλή, άντιμετώπισε δυσκολίες, έξαι- 
τίας τών μέτρων άσφάλειας πού έπαιρναν τά μέλη τής Προσωρινής κυ
βέρνησης, στό τέλος τό κατόρθωσε. —Ό  πατέρας σου σ ’ έστειλε; ήταν τά 
πρώτα λόγια τού Δαγκλή. —Ό χι, στρατηγέ, μόνος μου τ ’ άποφάσισα, ό 
πατέρας μέ κατάλαβε, δέν έφερε άντίρρηση. — ’Εκτιμώ πολύ τόν πατέρα 
σου, παρατήρησε ό στρατηγός, είμαι σίγουρος πώς κατανοεί τήν απόφαση 
πού πήραμε, δέν γινόταν άλλοιώς, τά είχαμε πεί στά Γιάννινα, τώρα νά 
δούμε πού θά σέ τακτοποιήσουμε. Τί βαθμό είχες δταν υπηρετούσες; 
—Είχα άναβολή, γιαυτό δέν έγινα βαθμοφόρος, άπλός στρατιώτης ήμουν, 
άπάντησε ό Βασίλης. —Νομίζω πώς τελείωσες τό πανεπιστήμιο παρατή
ρησε ό Δαγκλής. —Ναι είμαι καθηγητής φιλόλογος κι άριστούχος, αυτό 
τόν καιρό έργαζόμουν γιά τή συγγραφή τής διδακτορικής μου διατριβής, 
άλλά.., δέν προχώρησε. — ’Αλλά έβαλες πάνω άπ’ δλα τό συμφέρον τής 
πατρίδας, συμπλήρωσε τά λόγια του ό Δαγκλής, τά συγχαρητήρια δλων 
μας είναι λίγα, τώρα πρέπει νά φροντίσουμε νά καταταγεΐς σέ μονάδα 
πού νά δημιουργεί δυνατότητες άνέλιξής σου, πρέπει νά γίνεις 
άξιωματικός, μορφωμένους άξιωματικούς σάν καί σένα έχει άνάγκη ό 
νέος στρατός τής Ελλάδας... Τοϋ έδωσε σημείωμα γιά τόν ταγματάρχη 
Κ. Μπαρτσώκα, δραστήριο στέλεχος τοΰ Κινήματος τής ’Εθνικής Άμύνης, 
αύτός θά τόν έστελνε στή μονάδα πού έπρεπε.

Ό ταν βγήκε άπό τό γραφείο τοΰ στρατηγοΰ ό Βασίλης, έγραψε καί τό 
πρώτο γράμμα στούς δικούς του. Τούς είδοποιοΰσε πώς έφτασε καλά καί 
θά κατατασσόταν στό στρατό, τίποτ’ άλλο. Ήξερε πώς τό γράμμα θά τό 
διάβαζε ή θά τ’ άκουε κι ό Δημήτρης, δέν ήθελε νά βάλει σέ νέα δοκιμασία 
τόν άδελφό του, περιγράφοντας έντυπώσεις άπό τή νέα κατάσταση πού 
διαμορφωνόταν έκεΐ ψηλά. Τό Κίνημα ό άδελφός του, δπως δλοι οί βα
σιλικοί, τό θεωρούσαν προδοσία, δέν ήθελαν ν’ άκούσουν τίποτα γι’ αύτό. 
‘Οταν στό τραπέζι ό Πέτρος είπε πώς είχε φτάσει γράμμα άπό τό Βασίλη, 
ό Δημήτρης δέ μίλησε, ούτε ρώτησε νά μάθει. Ό  Πέτρος γύρισε άλλοϋ 
τήν κουβέντα, τής Λευκής έτρεμαν τά χείλη, καθώς ή σιωπή παρατεινόταν, 
ή γιαγιά Ελένη γύριζε τά μάτια της άνήσυχα παντού, λές καί περίμενε ν’ 
άνοίξει ή πόρτα νά μπει στήν τραπεζαρία ό Βασίλης, ή Χριστίνα κι ό 
Νίκος άντιδροϋσαν μέ τό δικό τους τρόπο, έσκυψαν περισσότερο τό κε
φάλι τους πρός τό πιάτο, νά μή βλέπουν οί άλλοι τίς άντιδράσεις τους. 
Κάποια στιγμή ό Δημήτρης, μέ μιά άπότομη κίνηση, σηκώθηκε καί κα-
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τευθύνθηκε πρός τήν πόρτα, δέν έφαγες παιδί μου, παρατήρησε ό πατέρας, 
<5έν πεινάω, άπάντησε αυτός, μόνο γράψε στό γυιό σου νά προσέχει έκεΐ 
πού βρίσκεται, κάθε καρυδιάς καρύδι έχει μαζευτεί στή Θεσσαλονίκη, Γάλ
λοι, *Αγγλοι, Ιταλοί, Ρώσοι, μαύροι, άσπροι, όλες οί φυλές τοϋ Ισραήλ. 
Τί γυρεύουν οί δικοί μας μέσα σ ’ αύτό τό μωσαϊκό; Βλέπεις ό «Μεσσίας» 
έπρεπε νά φτιάσει τό δικό του στρατό, «Armee Venizeliste», τόν όνομά- 
ζουν οί Γάλλοι, πετυχημένη όνομασία, γιατί μόνο έλληνικός στρατός δέν 
είναι.., έκλεισε τήν πόρτα κι έφυγε. —Ποϋ τά μαθαίνει δλα αυτά, μουρ
μούρισε ό Πέτρος, καί ποϋ πάει; Ποτέ δέ μάς λέει τίποτα...

Ό  Δημήτρης έργαζόταν αύτή τήν έποχή στό δημοτικό νοσοκομείο τοϋ 
Κουραμπα, δέν είχε άνοίξει άκόμα τό δικό του ιατρείο. Δύσκολες οί συν
θήκες έργασίας, λίγο τό προσωπικό, πολλές οί άνάγκες, τά φάρμακα καί 
τά άλλα είδη σπάνιζαν, ό άποκλεισμός είχε πολλές συνέπειες. Τίς ώρες 
τής σχόλης του περιδιάβαζε στούς δρόμους καί τίς συνοικίες τής πόλης, 
γιά λίγη ώρα, μά καθημερινά, ήθελε ν’ άπολαμβάνει τήν αίσθηση τοΰ νέου, 
ήταν φανερό παντοΰ, ή πόλη άλλαζε δψη, θάλεγε κανείς πώς μιά νέα είχε 
άναδυθεΐ άπό τά έρείπια τοΰ πολέμου, οί άλλαγές ήταν ραγδαίες· δπως 
τά γεγονότα, συλλογιζόταν ό Δημήτρης. Ποιός μποροϋσε νά φανταστεί 
πώς ό Κωνσταντίνος θάφτανε στό χείλος τοΰ τάφου, ϋστερα άπό τόσο 
έπώδυνη άρρώστεια, ποιός μποροϋσε νά διανοηθεΐ πώς θά βρισκόταν 
"Ελληνας πολιτικός πού θά έναντιωνόταν στή θέλησή του, έφτασε νά χω
ρίσει στά δυό τό βασίλειο, έβλεπε τώρα καθαρά πώς ήθελαν νά διώξουν 
τό βασιλιά, νά γκρεμίσουν τό θρόνο, ποιός ξέρει τί άλλα σχέδιαζαν, έπρεπε 
ν’ άντισταθοΰν, νά τόν υπερασπιστούν, νά τσακίσουν τούς έχθρούς, ό Δη
μήτρης ένοιωθε πώς αύτή ή μέρα πλησίαζε. Τίς βραδυνές ώρες σύχναζε 
στά κέντρα δπου μαζεύονταν οί φίλοι, οί έπίστρατοι, ό Πανηπειρωτικός 
Σύνδεσμος είχε διαλυθεί, έκλεισαν τά γραφεία του, δμως δλοι τους 
έβρισκαν τρόπους νά συγκεντρώνονται καί νά λένε τά δικά τους, τί δικά 
τους, αυτά πού κουβέντιαζαν ήταν πώς νά σωθεί ό βασιλιάς καί ή πατρίδα. 
’Οργανώνονταν σέ όμάδες, κάποιοι έντάσσονταν σέ στρατιωτικά τμήματα, 
ό διοικητής τοΰ Ε ' Σώματος Στρατοΰ, ό Α. Παπούλας, ήταν στό πλευρό 
τους, τούς βοηθούσε, τυχόν κινήσεις βενιζελικών θά τίς έξουδετέρωνε 
άμέσως, τό νέο καθεστώς, δπως όνόμαζαν τό Κράτος τοΰ Βενιζέλου οί 
όπαδοί του, δέ θά ρίζωνε στήν Ήπειρο... Μ’ αύτές τίς σκέψεις γύριζε άρ- 
Υά στό σπίτι, κάποτε μεσάνυχτα, ή καρδιά του ήταν γεμάτη βασιλιά καί 
τό μυαλό μηχανευόταν τρόπους γιά τήν έξουδετέρωση τών έχθρών του...

Καί νά, πού κάποιοι τόλμησαν καί σήκωσαν κεφάλι. Στά Γιάννινα τήν 
έπανάσταση κήρυξε ό α ' γραμματέας τής νομαρχίας Έμ. Ποντικάκης, 
συμπατριώτης τοΰ Βενιζέλου. Στίς 11 ’Οκτωβρίου παρουσιάστηκε στό νο
μάρχη καί τοΰ δήλωσε πώς προσχωρεί στό Κίνημα κι δτι άπό κείνη τή 
στιγμή έπρεπε νά θεωρείται ώς ύπάλληλος τοΰ νέου καθεστώτος. Δήλωσε 
άκόμα δτι μέ τή νέα του ιδιότητα ήταν πρόθυμος νά προσφέρει τίς
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υπηρεσίες του στό νομάρχη, πού βέβαια δέν τίς δέχτηκε, ούτε άναγνώρισε 
τήν προσχώρησή του. Στις 12 ’Οκτωβρίου ό Ταχυδρόμος καί τό 'Ελεύθερον 
Βήμα δημοσίευσαν τήν είδηση τής προσχώρησης τοϋ Ε. Ποντικάκη, προ
σθέτοντας δτι πολλοί άκόμα υπάλληλοι ήταν έτοιμοι νά τόν άκολου- 
θήσουν. Ή  Ή πειρος ρωτοϋσε τόν εισαγγελέα, γιατί δέν έπαιρνε μέτρα, 
άφοΰ τά δημοσιεύματα άποτελοΰσαν συνωμοσίαν κατά τοϋ καθεστώτος. 
Ταυτόχρονα ή έφημερίδα δημοσίευε άριθμό όνομάτων, δικαστικών καί 
πολιτικών, πού ήταν έτοιμοι νά προσχωρήσουν στό Κίνημα, άνάμεσά τους 
ξεχώριζε ό πρόεδρος Πρωτοδικών Α. Λυμπερόπουλος, έρχόταν σ’ έπαφές 
μέ τόν Ε. Ποντικάκη, άκόμα καί στήν έδρα είχαν δει τόν τελευταίο νά 
κουβεντιάζει μέ τόν πρόεδρο. Τίς επόμενες μέρες δημοσιεύτηκαν κι άλλα 
όνόματα, κυρίως υπαλλήλων, υποψήφιων έπαναστατών, καθώς καί τό 
δνομα τοϋ δικηγόρου Γ. Κιαγιά. “Ενας άπό τούς υποψήφιους κινηματίες, 
ό τηλεγραφοφύλακας Δ. Ταξιάρχης, άπό τή Λαμία, μ’ έπιστολή του στήν 
Ήπειρο, παραδεχόταν τή συμπάθεια του πρός τό Κίνημα της Θεσσαλο
νίκης, άγνοοϋσε δμως δτι στρεφόταν έναντίον τοϋ βασιλιά, ποτέ δέ θά 
πήγαινε μέ τούς άντιπάλους του, τραυματίας αύτός μέ 7 τραύματα στή 
μάχη τοΰ Κιλκίς...

Τό τόλμημα τοϋ Ποντικάκη έκανε πιό βαρειά τήν άτμόσφαιρα τής πό
λης. Οί βενιζελικοί, παίρνοντας θάρρος άπό τή συμπαράσταση τών προ
ξένων τής Entente, άγωνίζονταν νά δημιουργήσουν προϋποθέσεις ένταξης 
καί τής ’Ηπείρου στό Κράτος τής Θεσσαλονίκης καί νά έπιφέρουν ρήγμα 
στήν ένότητα τών στρατιωτικών πού έπνιγαν κάθε κίνηση φιλοβενιζελική. 
Μέ τά δημοσιογραφικά τους δργανα, καθώς καί μέ τή διάδοση φημών 
γιά συμμετοχή πολλών παραγόντων στό Κίνημα, μέ προσπάθειες νά ξε
σηκώσουν τούς άγρότες, κυρίως έκείνους τών τσιφλικοχωριών -τούς 
έδιναν ύποσχέσεις πώς ό Βενιζέλος θά τά μετέτρεπε σέ κεφαλοχώρια, δέν 
έπρεπε νά δίνουν τό γεώμορο στούς ιδιοκτήτες- καί μέ πολλούς άλλους 
τρόπους, άγωνίζονταν νά δημιουργήσουν κλίμα γιά κατάταξη έθελοντών 
στό στρατό τής Θεσσαλονίκης. “Ολα τά πληροφορούνταν οί βασιλικοί, οί 
φόβοι τους γιά εύρύτερη συνωμοσία ένισχύονταν, γιαυτό κι άντιδροϋσαν 
έντονα. Ή  Ή πειρος έξέφραζε τίς άπόψεις τους μαχητικά, δέ δίσταζε νά 
καταφέρεται καί προσωπικά έναντίον άτόμων πού τά θεωρούσε ύποπτα. 
Τακτικός άρθρογράφος στήν Ή πειρο  τήν έποχή αύτή ήταν κι ό Χρήστος 
Χρηστοβασίλης. ’Ιδιαίτερο άρθρο είχε γράψει γιά τόν πρόεδρο πρω
τοδικών Ίωαννίνων Α. Λυμπερόπουλο, έναντίον τοΰ όποιου καταφερόταν 
μέ σκληρές έκφράσεις γιά τήν έκδήλωση τής συμπαθείας του πρός τόν Ε. 
Ποντικάκη, κάτι πού ό πρώτος έμμεσα άρνιόταν, γιαυτό καί ύπέβαλλε 
μήνυση γιά έξύβριση έναντίον τής ’Ηπείρου. Στήν πραγματικότητα ό Λυ
μπερόπουλος βρισκόταν σ’ έπαφή μέ τούς βενιζελικούς καί δυό μέρες πριν 
ύποβάλλει τίς μηνύσεις άπευθυνόταν, μέσω τοϋ βουλευτή Δ. Κίγκου, πρός 
τό στρατηγό Δαγκλή καί τόν παρακαλοΰσε νά τόν ένημερώσει άν, προ
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σχωρώντας στό Κίνημα, θά έβρισκαν θέση στή Θεσσαλονίκη, αυτός καί 
4 άλλοι δικαστές, καθ’ δσον καταδιώκονται άμειλίκτως. Σχολιάζοντας τίς 
μηνύσεις τοΰ Λυμπερόπουλου, ή Ή πειρος σημείωνε πώς αυτές έμοιαζαν 
μ’ έκεϊνες πού έκαναν στήν έφημερίδα, έπί τουρκοκρατίας, οί εισαγγελείς 
τοΰ τότε καθεστώτος γιά νά τήν εκφοβίσουν καί νά τήν φιμώσουν. Στό 
άρθρο τής ίδιας μέρας (19-10-1916) υπήρχε καί ή άπειλή: Ά ς  καθήσουν 
ήσυχα οί βενιζελικοί δημόσιοι υπάλληλοι, άλλοιώς θά κάμωμεν όνομαστί 
τά άποκαλυπτήριά των καί ή άνεκτικότης τής άτόλμου Ηπειρωτικής κοι
νωνίας ήμπορεί νά ξεσπάσει εις τόλμην καί όργήν καί νά τούς συντρίψη 
ώς κέλυφος αυγού. Στό μεταξύ ή είσαγγελική άρχή Ίωαννίνων, σύμφωνα 
μέ άνακοίνωσή της, δταν πληροφορήθηκε τίς επαναστατικές δηλώσεις τοΰ 
Ποντικάκη, έδωσε έντολή νά τόν συλλάβουν, ό διωκόμενος τό πληροφο
ρήθηκε, μπήκε σ’ ένα ιταλικό αύτοκίνητο καί έφυγε γιά τή Θεσσαλονίκη.

Τήν άρθρογραφία τής Ηπείρου τό ’Ελεύθερον Βήμα, δπως κι ό Ταχυ
δρόμος, τή χαρακτήριζε ώς τρομοκρατία. Ό  Χατζής διαμαρτυρήθηκε:

Ήμεΐς τρομοκρατούμεν; 
άπαντοΰσε. Ή  σείς άναν
δροι, θρασύδειλοι, πού επι
σείετε τήν εν καιρφ ποινι
κήν καταδίωξιν Ελλήνων 
υπό τοϋ Άνταντικοϋ δικα

στηρίου; Ήμεΐς «έν καιρφ» δέν άπειλοϋμεν δτι θά έγκαλέσωμεν κανένα 
ένώπιον ξένων, μόνον ενώπιον τοϋ έλληνικοϋ κοινού καί τών έλληνικών 
κειμένων νόμων καί τής έλληνικής συνειδήσεως. Είναι τρομοκρατία αυτή, 
ώ άνανδροι, ή πρόθεσις άνιέρου τρομοκρατίας είναι ή άπειλή σας έναντίον 
Ελλήνων διά τής ξενικής βίας; Ό  Χατζής, δμως, ήταν άγανακτισμένος 
έναντίον τού Γ. Ζωνίδη καί γιά τούς συνεχείς υπαινιγμούς πού έκανε 
έναντίον του γιά χρηματισμό, ισχυριζόταν μάλιστα, δτι είχε άγοράσει και
νούργιο σπίτι. Φαίνεται πώς οί ύπαινιγμοί δέν είχαν άντίκρυσμα, γιαυτό 
καί ή άπάντηση τοΰ Χατζή, ήταν άποστομωτική καί έξουθενωτική γιά τόν 
άντίπαλο, έφτανε στά δρια τοΰ λίβελλου.

Τά ξένα άεροπλάνα, πού περνούσαν σέ μεγάλο ύψος πάνω άπό τά Γιάννινα, είχαν 
γίνει συνηθισμένο φαινόμενο γιά τούς κατοίκους.- Στήν όδό Σουλίου ό φωτογράφος 
Πέτρος Πουλίδης, πού άργότερα μετακόμισε στήν ’Αθήνα κι έγινε πασίγνωστος, έκανε 
καλές δουλειές, φανερώνοντας άπό τότε τό καλλιτεχνικό του αισθητήριο.- Ή  γλν- 
κύμολπος Γερμανιδούλα συνέχιζε νά καταμαγεύει μέ τά τραγούδια της τούς θαμώνες 
τοΰ Άβέρωφ, κάθε βράδυ γίνονταν δλο καί περισσότεροι.- Ή  "Ηπειρος έβγαινε 
άραιότερα, άπό έλλειψη ή μή έγκαιρη άφιξη χαρτιού, καί συχνά καθυστερημένα, 
έξαιτίας τής λογοκρισίας πού γινόταν αΙτία διακοπής τής τηλεγραφικής έπικοινωνίας 
της γιά πολλές ώρες.- ’Αρκετοί "Ελληνες τής Κορυτσάς είχαν έρθει στά Γιάννινα, 
μετά τήν έκεΐ είσοδο στρατού τοΰ Κράτους τής Θεσσαλονίκης, φοβούνταν άντίποινα 
γιά τά βασιλικά τους αίσθήματα.- Τό συμβούλιο πλημμελειοδικών Ίωαννίνων παρέ- 
πεμψε τούς Μιχ. Σακελλαρίδη, Ά θαν. Τσιμογιάννη καί Άλκ. Λιονταρή νά δικαστούν
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γιά έξύβριση, διά τοΰ τύπου, τής διευθύντριας τοΰ Διδασκαλείου νηπιαγωγών Ζηνο
βίας Ζαλούχου. Ή ταν ή πρώτη φορά πού έκδικαζόταν στά Γιάννινα τέτοιο αδίκημα, 
ή δίκη άναμενόταν μέ μεγάλο ένδιαφέρον.- Ά ρχισε ή κατασκευή τής μικρής λεωφόρου 
γύρω άπό τήν πλατεία Κωνσταντίνου τοΰ Έλευθερωτοΰ, άπό τίς υπηρεσίες τοΰ δήμου. 
Μετά τήν όλοκλήρωσή της θά διανοιγόταν ή παραλίμνια λεωφόρος.- Μέ πρωτοβουλία 
τοΰ προέδρου τοΰ έμπορικοϋ συλλόγου  Γ. Λάππα συγκροτήθηκε σύσκεψη, στήν όποία 
συζητήθηκε κι άποφασίστηκε νά γίνουν ένέργειες γιά τήν άνέγερση νέου γυμνασίου 
στήν πόλη. Ό  Ταχυδρόμος, καί πάλι, είχε άντίθετη άποψη.

πουδαΐο γεγονός άποτέλεσε γιά τά Γιάννινα στά μέσα ’Οκτωβρίου 
τοΰ 1916, ή εκλογή άπό τό Πατριαρχείο τοΰ Β ελλάς καί Κονίτσης 

Σπυρίδωνα Βλάχου, ώς μητροπολίτη Ίωαννίνων. Θές ό πόλεμος, θές 
άλλες αιτίες, ή είδηση τήν όποία ή Ή πειρος δημοσίευσε μετ’ άνυποκρίτου 
χαράς, άργησε νά γίνει γνωστή στήν πόλη, μόλις στά μέσα ’Οκτωβρίου,

έφτασε καί ήταν φυσικό νά ταράξει τούς 
Μητροπολιτικούς, στή μεγάλη τους 
πλειοψηφία δέν ήθελαν τό Σπυρίδωνα 
καί υποστήριζαν τόν Πανάρετο. Λιεδόθτ) 
-έγραφε ό Ταχυδρόμος- δτι ό μητροπο
λίτης Βελλάς διωρίσθη ύπό τοϋ Πα
τριαρχείου μητροπολίτης Ίωαννίνων. 
Ή  εΐδησις δέν έπεβεβαιώθη. Σέ δύο μέ
ρες πού δλα είχαν άποσαφηνιστεΐ άντέ- 
δρασε έντονώτατα: Ή  εΐδησις περί διο
ρισμού διά βερατίου τοϋ Βελλάς ώς μη
τροπολίτου Ίωαννίνων έπροξένησεν 
κυριολεκτικώς κατάπληξιν εις τόν Ίω- 
αννιτικόν κόσμον. Περίμενε άντικατα- 
στάτην τοϋ Γερβασίου ισάξιον έκείνου 
καί στή θέση του περίμενε νά δή κάθε 
άλλον παρά τόν άγιον Βελλάς. Οί Γιαν- 
νιώτες υποψιάζονται δτι ξέναι άρχαί 
ένήργησαν πρός έπίτευξιν τής συγκατα- 

Ο νέος μητροπολίτης Ίωαννίνων θέσεως τού Πατριαρχείου. Βέβαια δέν
Σπυρίδων Βλάχος έννοοϋμεν δτι ό άγιος Βελλάς είναι άνί-

κανος νά ποιμάνη τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τής έπαρχίας μας, άλλά 
για ένα τόσον ιδιαίτερον ζήτημα έπρεπε νά βολιδοσκοπηθή τό πλήρωμα 
τοϋτο. Οί υποψίες τής εφημερίδας ήταν βάσιμες.

Οί βενιζελικοί, πίσω τους βρισκόταν ή Entente, υποστήριζαν κι αύτοί 
τόν Πανάρετο, είχε όριστεΐ καί τοποτηρητής τοΰ θρόνου· οί βασιλικοί, π ί
σω τους κρύβονταν οί Αύστριακοί καί Γερμανοί είχαν ένεργήσει ήδη μέσω 
τών πρεσβειών τους στήν Κωνσταντινούπολη - ήθελαν μητροπολίτη Ίω 
αννίνων τό Σπυρίδωνα καί τό πέτυχαν. ’Ανάμεσα στούς δυό υποψήφιους
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υπερείχε, χωρίς άμφιβολία, ό Σπυρίδων, τόσο γιά τήν έθνική του δράση, 
δσο καί γιά τίς προσπάθειες πού κατέβαλλε γιά άνόρθωση τής παιδείας, 
ή σύνδεση δμως τής έκλογής του μέ τή βασιλική παράταξη τοΰ δημιούργησε 
άργότερα προβλήματα, τριάμιση χρόνια έμεινε μακριά άπό τά Γιάννινα. 
Τίς ίδιες περιπέτειες, Ισως νά είχε κι ό Πανάρετος, άν έκλεγόταν, άιροΰ 
είχε δεσμευτεί κομματικά.

Μόλις έγινε γνωστή ή είδηση τής έκλογής τοΰ νέου μητροπολίτη (γιά 
διορισμό μιλούσαν οί εφημερίδες) άρχισαν καί οί άντιδράσεις· έκδη- 
λώνονταν όχι μόνο συναισθηματικά, άλλά κατέληγαν καί σ’ ενέργειες γιά 
ματαίωση τής έκλογής. Σπείρα τοϋ γεννήματος καί θρέμματος -έγραφε ή 
*Ηπειρος- ήρξατο νά κινήται κατά τοϋ διορισμοϋ τοϋ Σπυρίδωνος, άνδρός 
έθνικωτάτου, νομίζουσα δτι θά ματαιώσχι τήν εκλογήν γιά νά έπιτύχη τόν 
διορισμόν άλλου, διά νά εξακολούθηση επ’ άπειρον τό τέως άμαρτωλόν 
μητροπολιτικόν καθεστώς. Ματαιοπονοϋν, συνέχιζε, οί ένέργειές τους θ’ 
άποτύχουν. Γιαυτό ήταν βέβαιος κι ό άντίπαλος τοΰ Σπυρίδωνα, ό Πα
νάρετος, άμέσως έγκατέλειψε τό μητροπολιτικό μέγαρο καί έγκαταστάθηκε 
σέ φιλικό του σπίτι. Ή  πολεμική εναντίον τοΰ Σπυρίδωνα συνεχίστηκε 
καί ή Ή πειρος έπισήμαινε δτι ή πολεμική αύτή γινόταν εκ μέρους κύκλων 
πού καλοπερνοΰσαν, είχαν μετατρέψει τή μητρόπολη Ίωαννίνων εις κομ
ματικήν φάτνην  ήθελαν, πρόσθετε, μητροπολίτη πού νά είναι τοΰ χεριοΰ 
τους, ένα είδος διεκπεραιωτή τοΰ κόμματος. Κατά βάση διακυβεύονταν 
μεγάλα συμφέροντα, είχαν δίκιο, λοιπόν, οί μητροπολιτικοί κύκλοι ν’ 
άνησυχοΰν...

Ό  Σπυρίδων έφτασε στά Γιάννινα τήν Κυριακή στίς 23 ’Οκτωβρίου 
τοΰ 1916. Ό ταν έγινε γνωστή ή ήμερομηνία άφιξής του, ΰστερα άπό τη
λεγράφημα τοΰ ίδιου πρός τόν επίσκοπο Περιστεράς, άρχισαν έντονες οί 
προετοιμασίες γιά τήν ύποδοχή άπό τό δήμο καί τίς άρχές, τά σωματεία, 
τούς συλλόγους, τά σχολεία. Τά πρώτα συγχαρητήρια τηλεγραφήματα 
στάλθηκαν στό Σπυρίδωνα άπό ομάδα εμπόρων, πολλοί άπ’ αύτούς έγινάν, 
κατά τή διάρκεια τής άρχιερατείας του στά Γιάννινα άπό τά βασικά στε
λέχη τής αυλής του. Οί έμποροι ήταν: Ίωάν. Κούρεντας, Μιχ. Κιούρης, 
Κυριάκος Ξανθός, Βασ. Πολυζώης, Εύάγ. Γκοβόσδης, Άρ. I. Παπαγεωρ- 
γίου, Κων. Βλάχος, Σπυρ. Μανδέλης, Β. X. Μαρτίνης, Χαρ. Π. Θωμάς, 
Θωμάς Βούρης, Φ. X. Γ. Περάτης, A. Β. Τσοφόπουλος, Παν. Λάππας, 
’Αναστ. Βλαχόπουλος, Άριστ. Χατζηαλεξίου, Κων. Μανδέλης, Θεόδ. Ζω- 
γάκης, Έλευθ. Πανταζής, Σωτ. Μαρτίνης, Γεώργ. Νικολαΐδης, Άριστ. Δε- 
σόπουλος, Σωτ. Σταματιάδης, Ξενοφών Δριγγόπουλος, Γιάννης X. Άθα- 
νασιάδης, Σπυρ. Θεμελής, Γεώργ. Καζάζης, Δημ. Μέρτζιος, Στέφ. Παπλω
ματάς, Βασ. Τσουκανέλης, Άθαν. Τσεκούρας, Βασ. Καππας, Α. Τενεχτσής.

Ή  Ήπειρος, τήν ήμερα τής άφιξης τοΰ Σπυρίδωνα, τήν περισσότερη 
ΰλη τήν είχε άφιερωμένη στήν προσωπικότητά του. Τό κύριο άρθρο ήταν 
γραμμένο άπό τό Χρ. Χρηστοβασίλη· σ’ αύτό άνέλυε τό πολυσχιδές έργο
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του ώς άγωνιστή καί μητροπολίτη Βελλας καί Κονίτσης καί υπογράμμιζε 
τίς έλπίδες ποϋ στήριζε σ’ αυτόν τό ποίμνιό του. '’Αληθώς τοιοϋτος επρεπεν 
ήμϊν Αρχιερεύς, κατέληγε. Ό  Χρηστοβασίλης δέν περιορίστηκε στό άρθρο, 
σύνθεσε κι όλόκληρο ποίημα, πού δημοσιεύτηκε στό ιδιο φύλλο, μέ τίτλο: 
Στήν υποδοχή τοϋ λαοπροβλήτου Μητροπολίτου Ίωαννίνων κυρίου κυ
ρίου Σπυρίδωνος. Τό ποίημα άποτελοϋνταν άπό 9 έξάστιχες στροφές, 
έκτός τής τελευταίας, άρχιζε καί κατέληγε μέ τήν παρακάτω στροφή:

Δεσπότη καλώς όρισες! Δεσπότη καλώς ήρθες 
Στής 'Εκκλησίας μας τής σεπτής τό δοξασμένο θρόνο!
Ά π ό  τά χρόνια  τής σκλαβιάς, κι άπό τοϋ 'Αλή τά χρόνια,
Τά Γιάννινα, τοϋ 'Ελληνισμού ή δεύτερη 'Αθήνα 
’Εσένα ώνειρενότανε κι έσένα καρτερούσαν.
Δεσπότη καλώς ώρισες! Δεσπότη καλώς ήρθες!
Τέτοιον δεσπότη θέλαμε, τέτοιος δεσπότης είσαι.

Τήν ημέρα τής άφιξης δλη ή πόλη βρισκόταν στό πόδι. Τά καταστήματα 
ειδών πρώτης άνάγκης -δούλευαν καί τήν Κυριακή- έκλεισαν. Καθώς πλη
σίαζε τό μεσημέρι χιλιάδες Γιαννιωτών έπαιρναν τό δρόμο γιά τούς 'Αμπε
λοκήπους, έκεϊ θά γινόταν ή υποδοχή. Μιά άντιπροσωπεία τοϋ δημοτικού 
συμβουλίου άπό τούς: I. Τζαβέλλα, φαρμακοποιό, Άλ. Νιτσίδη, έμπορο, 
πρώην πρόεδρο τοΰ έμπορικοϋ έπιμελητηρίου καί τό Γ. Ράδο, έμπορο, 
στήν όποία πήραν μέρος κι άλλοι παράγοντες τής πόλης, δπως οί 
βουλευτές Γ. Τζέτζος, Κ. Καζαντζής, Β. Πυρσινέλλας, Δ. Δούλης (τής Β. 
’Ηπείρου), ό κοινοτικός σύμβουλος Κ. Δόνος, ό καθηγητής Φίλ. Σαγκού- 
νης, καθώς καί προσωπικοί φίλοι τοϋ Σπυρίδωνα, κάπου εκατό άτομα, 
τό άνθος τής παρ’ ήμϊν κοινωνίας, έγραφε ή ’Ηπειρος, προχώρησαν μέ 
άμαξες ώς τό Λυκόστομο σέ προϋπάντηση τοΰ έρχόμενου άπό τήν Κόνι
τσα, μέ αύτοκίνητο, Σπυρίδωνα. Ή  συνάντηση έγινε άκριβώς τό μεσημέρι. 
Άπό τήν έπιτροπή τοΰ δήμου προσφώνησε τό νέο μητροπολίτη ό σύμ
βουλος Ίωάν. Τζαβέλλας, συγχαίροντας καί εύχόμενος. Έκεΐ, κάτω άπό 
τή σκιά τοϋ μεγάλου πλάτανου τοΰ Αυκοστόμου, τό άπόγευμα ήτο γλυ- 
κυτατον, ήλιόλουστον καί μαγευτικόν, σημείωνε ό δημοσιογράφος «Σύλ- 
βιος», προγευμάτισαν δλοι, σέ λίγο ό Σπυρίδων συνέχισε τήν πορεία του 
πρός τήν πόλη.

Τό φιλολογικό ψευδώνυμο «Σύλβιος» άνήκει, κατά τίς έγκυκλοπαίδειες, στό Σμυρ- 
ναϊο λογοτέχνη Άνδρέα Παπαδόπουλο. Ά ν  πρόκειται γι,αυτόν, πρέπει νά υποτεθεί 
πώς κατά τήν Ιστορούμενη έποχή βρισκόταν στά Γιάννινα καί δημοσίευε, κατά και
ρούς, άρθρα καί χρονογραφήματα στήν Ή πειρο. Στό υπό έκδοση «Ημερολόγιο» τοϋ 
1917 τοϋ Σ. Λαμπρίδη, πού τελικά δέν φαίνεται νά έκδόθηκε, συνεργάτης ήταν κι ό 
«Σύλβιος» (Θαλασσινός), πού στίς έγκυκλοπαίδειες άναφέρεται ώς λογοτέχνης Π. 
θαλασσινός χωρίς τό ψευδώνυμο «Σύλβιος».
Στό Μεγάλο Μπισδούνι ή πομπή σταμάτησε, είχαν συγκεντρωθεί δλα 

τά γύρω χωριά, μ’ έπικεφαλής τούς δασκάλους καί τούς παπάδες γιά νά 
χόν υποδεχτούν. Ό  δάσκαλος τής Ζωνδήλας Κων. Φορτούνας τόν προ
σφώνησε μ’ ένα ώραΐο λογίδριο -θά τό ζήλευαν καί πολλοί καθηγητές,



— 246 —

σημείωναν οί δημοσιογράφοι- πού κατέληγε: Ζήθι μέχρις έσχάτων γήρατος 
ένταϋθα! Ζήθι! Ζήθι! Ή  εύχή του επιασε τόπο. Ό  Σπυρίδων, παρά τίς 
σοβαρότατες άρρώστειες πού τόν χτύπησαν, προπαντός τή φυματίωση 
πού τοϋ έφαγε τά σωθικά, έζησε πολλά χρόνια, ώς τά βαθιά γεράματα, 
άφοϋ ποίμανε κι δλο τό όρθόδοξο πλήρωμα τής Εκκλησίας τής Ελλάδας, 
ώς άρχιεπίσκοπός της.

Στούς ’Αμπελοκήπους τόν περίμεναν τά Γιάννινα. "Ολα; Ό χ ι, άπου- 
σίαζαν άρκετοί. Τά περισσότερα στελέχη τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέρων 
δέν παρευρέθηκαν, τούς άκολούθησαν κι όπαδοί τους. "Αλλοι, τής ίδιας 
ιδεολογίας, παρακολουθούσαν τήν πομπή, άπό τούς ’Αμπελοκήπους πρός 
τή Μητρόπολη, κρεμασμένοι στά παράθυρα καί τά μπαλκόνια τών σπιτιών, 
ή περιέργεια νίκησε τό φανατισμό κι ό κόσμος πήρε μέρος στήν ύποδοχή, 
έστω καί μ’ αύτόν τόν τρόπο. Στή συγκέντρωση τών ’Αμπελοκήπων καί 
στή Μητρόπολη κυριαρχούσαν άναμφισβήτητα οί βασιλικοί, ήταν δμως 
καί βενιζελικοί άνάμεσά τους, άν καί δυσφοροϋσαν γιά τά συνθήματα 
πού άκούγονταν, ιδίως γιά τίς ζητωκραυγές ύπέρ τοΰ Κωνσταντίνου. Προ
σπάθειες νά περιοριστεί ό δγκος τής συγκέντρωσης καταβλήθηκαν παρα- 
σκηνιακά, έγινε αισθητό μέ τήν άπουσία δλων τών δημοτικών καί μερικών 
άλλων σχολείων άπό τήν ύποδοχή. 'Υπεύθυνοι γιαυτό θεωρήθηκαν ό 
γενικός έπιθεωρητής κι ό έπιθεωρητής τών δημοτικών σχολείων Κ. Πα- 
παγεωργίου, ό όποιος, γιά νά δικαιολογηθεί, έγραψε, σ’ έπιστολή του, δτι 
δέν είχε λάβει πρόσκληση άπό τή νομαρχία. Μά τί τήν ήθελε τήν πρό
σκληση; τόν ειρωνευόταν ή Ήπειρος, μήπως έπρόκειτο νά πάη σέ κανένα 
γάμο καί ήθελε κάλεσμα;

Νά ξαναγυρίσουμε στήν ύποδοχή. Στούς ’Αμπελοκήπους είχαν συγκεν
τρωθεί χιλιάδες λαού. Τήν δλη έποπτεία είχε ό επίσκοπος Περιστεράς 
Μελέτιος, ένώ ό γυμνασιάρχης τής Ζωσιμαίας Γ. Καλούδης κινούνταν 
πρός δλες τίς κατευθύνσεις, είχε τό γενικό πρόσταγμα. Εφτακόσιοι μα
θητές τής Ζωσιμαίας σχολής, μαζί μέ τούς καθηγητές τους, είχαν παρα
ταχτεί στό μεγάλο πλάτανο, κοντά τους καί οί λίγοι μαθητές τοΰ ορφα
νοτροφείου τοΰ Γεωργίου Σταύρου, μέ τή μουσική τους. Ό ταν ό Σπυρίδων 
έφτασε στόν τόπο τής υποδοχής, ό κόσμος ξέσπασε σέ ζητωκραυγές καί 
έπευφημίες, ένώ κορίτσια τής πόλης έρραιναν μέ άνθη τό αύτοκίνητό του. 
Κατέβηκε, προχώρησε καί σταμάτησε μπροστά στό γυμνασιάρχη Γ. Κα- 
λούδη, πού τόν προσφώνησε, μέ θερμά λόγια, έκ μέρους τής κοινότητας 
τών Γιαννίνων. Ό  Χρ. Χρηστοβασίλης άπάγγειλε τό ποίημα πού είχε δη
μοσιεύσει στήν Ή πειρο  κι ό Σπυρίδων άπάντησε μέ λίγα λόγια, έκφρά- 
ζοντας τίς εύχαριστίες του γιά τήν ύποδοχή πού τοΰ έπιφύλαξε ό λαός 
τών Γιαννίνων. "Υστερα σχηματίστηκε πομπή μέ κατεύθυνση πρός τή Μη
τρόπολη. Προπορευόταν ή μουσική κι άκολουθοΰσαν τά έξαπτέρυγα, οί 
ψάλτες, ό κλήρος, έχοντας στό μέσο τό νέο δεσπότη, στό τέλος οί χιλιάδες 
λαού. Στό σπίτι τοΰ νεομάρτυρα άγιου Γεωργίου ή πομπή σταμάτησε, ό
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Σπυρίδων μπήκε μέ τά άρχιερατικά άμφια καί προσκύνησε. Τά πεζοδρόμια 
τής πόλης είχαν κατακλυστεΐ άπό κόσμο, τά μπαλκόνια καί τά παράθυρα 
γεμάτα, δλοι ήθελαν νά τόν δοϋν, άλλοι άπό ένδιαφέρον, κάποιοι άπό 
περιέργεια καί μερικοί άπό φόβο, πολλά είχαν άκούσει γιαυτόν τόν 
τρομερό δεσπότη! Τό βέβαιο ήταν, πώς τόσο πολύ κόσμο είχαν νά δοϋν 
τά Γιάννινα άπό τή μέρα τής άπελευθέρωσης. Στό προαύλιο τής Μητρό
πολης περίμεναν τό Σπυρίδωνα οί άρχές τής πόλης, ό νομάρχης, ό στρα
τηγός, ό δήμαρχος, ό άστυνομικός διευθυντής, τό δικαστικό σώμα, δλοι. 
Ή  Μητρόπολη γέμισε άσφυκτικά, ένώ χιλιάδες έμειναν στό προαύλιο καί 
κατέλαβαν τούς γύρω δρόμους. Άρχισε ή δοξολογία, άκολούθησε τό πο
λυχρόνιο, πού έδωσε νέα άφορμή γιά ζητωκραυγές ύπέρ τοΰ βασιλιά καί 
τοϋ νέου μητροπολίτη, τό έκκλησίασμα στή συντριπτική του πλειοψηφία 
ήταν βασιλικό, τό Ιδιο συνέβαινε καί έξω άπό τό ναό, ό Σπυρίδων εύλο- 
γοϋσε πρός δλες τίς κατευθύνσεις, σίγουρα ήταν συγκινημένος, τό βλέμμα 
του δμως, καθώς καί δλη ή φυσιογνωμία του, δέν πρόδιναν τίποτα. Έ τσι 
θά έμεινε σ’ δλη του τή ζωή, μόνον δταν χαιρόταν γιά κάτι ύπερβολικά 
ή γελούσε, δλα άλλαζαν κι ένα άγνωστο πρόσωπο έμφανιζόταν, ιλαρό, 
άγαθό, άνθρώπινο. Ύστερα άπό σύντομη προσφώνηση τοΰ βουλευτή 
Κ. Καζαντζή, ό Σπυρίδων έκφώνησε τόν ένθρονιστήριο λόγο του, σφιχτό, 
πυκνό σέ νοήματα, δείγμα βαθύτερης παιδείας, στά κατοπινά χρόνια έλεγαν 
πώς τούς λόγους του ετοίμαζε ό ’Αλκιβιάδης Κοντοπάνος, άνεψιός του, 
άπό τούς καλλίτερους φιλόλογους τής χώρας. Μετά τήν τελετή ό Σπυρίδων 
άνέβηκε στό μητροπολιτικό μέγαρο καί δέχτηκε τίς εύχές καί τά συγχαρη
τήρια δλων, έπισήμων καί λαοΰ. Στίς 26 τοΰ μήνα, τή γιορτή τοΰ μεγα
λομάρτυρα άγίου Δημητρίου, γιορταζόταν μαζί καί ή έπέτειος τής άπελευ
θέρωσης τής Θεσσαλονίκης, ό Σπυρίδων τέλεσε τήν πρώτη άρχιερατική 
λειτουργία του στό μητροπολιτικό ναό.

Τό θέμα τής ύποδοχής τοΰ Σπυρίδωνα τό κουβέντιαζαν μέρες στά Γιάν
νινα. Τό περιεχόμενο τών συζητήσεων ήταν άνάλογο μέ τά πολιτικά φρο
νήματα τών συζητητών. ’Από τήν πρώτη στιγμή τοΰ δνομα τοΰ νέου μη
τροπολίτη συνδέθηκε μέ τίς κομματικές διαμάχες, θάκανε πιστούς φίλους 
καί θανάσιμους έχθρούς, ώς τή διδακτορία τοΰ I. Μεταξά δέν έπαψαν οί 
φιλονικίες καί οί άμφισβητήσεις τών άντιπάλων γύρω άπό τό πρόσωπό 
του, παρόλο πού ή προσφορά του, στόν τομέα τής παιδείας κυρίως, ήταν 
σημαντική. Οί βενιζελικές έφημερίδες τών πρώτων ήμερών τής άφιξής 
του, έξακολουθοΰσαν ν’ άμφισβητοΰν τό έγκυρο τής έκλογής του κι άφηναν 
νά έννοηθεϊ δτι γίνονταν προσπάθειες γιά ν’ άνατραπει τό άποτέλεσμα. 
'Εφευρίσκουν μύθους, παρατηροΰσε ή Ήπειρος.

Ό  Ταχυδρόμος, δημοσιεύοντας σύντομες έντυπώσεις άπό τήν ύποδοχή 
τοΰ Σπυρίδωνα, παρατηροΰσε: Δέν έξετάζομεν τό ζήτημα έάν είναι άξιος 
V άνάξιος νά κατέχχι τόν θρόνον. Ά λ λ ’ έστω. Είναι άξιώτατος καί ό 
μόνος, έάν θέλετε, ένδεδειγμένος. Άλλά πρός τί οί τά ιερά άμφια φο-



— 248 —

ροϋντες ιερείς, τά έξαπτέρνγα καί οί φανοί, πρός τί ή τελετή πάσα; 'Επί 
τουρκοκρατίας είχε βεβαίως λόγον. Έπρεπε νά περιβληθή δύναμιν ό καί 
πολιτικός άρχων, προστάτης τών βαγιάδων. 'Αλλά σήμερον τί είναι ό μη
τροπολίτης; Απλούστατα υπάλληλος τοϋ κράτους, έργον μόνον έχων τήν 
έποπτείαν τοϋ κλήρου καί τήν Ικδοσιν άδειών γάμου. Σημασίαν άλλην 
τινά δέν έχει, κύκλος άλλης ένεργείας δ ι’ αύτόν -νόμιμος έννοώ- δέν 
ύφίσταται. Αιατί, λοιπόν, θέλουσιν οί αρχιερείς τόσας τιμάς, δσας ούδ’ 
εις τόν Βασιλέα αυτόν έρχόμενον κάμνομεν; Ό λα  αυτά, πού γιά τόν συν
τάκτη άποτελοϋσαν βυζαντινισμόν, θεωρητικά μπορεί νά ήταν σωστά, βρί
σκονταν, δμως, μακρυά άπό τήν πραγματικότητα, πού διαμορφωνόταν βά
σει άλλων παραμέτρων. Εξάλλου λίγα χρόνια είχαν περάσει άπό τήν 
άπελευθέρωση τής πόλης καί δέν ήταν εύκολη ή άποδέσμευση άπό τήν 
παράδοση. Πόσο ισχυρή είναι τό άποδεικνύουν άνάλογα περιστατικά τής 
έποχής μας.

Ο ίδιος συντάκτης -ύπογραφόταν ώς Συνταγματικός πολίτης- έπανήλθε 
στό θέμα, ύστερα άπό μιά έβδομάδα γιά ν’ άντικρούσει σφοδρή έπίθεση 
τής Σημαίας έναντίον του: Τό προηγούμενον άρθρίδιόν μου έκίνησεν τόν 
χόλον καί τήν άγανάκτησιν τών περί τόν μητροπολίτην, άν καί δέν έγραψα 
τίποτε θίγον τό πρόσωπόν του [...] ’Αρχή άνδρα δείκνυσιν. [...]. Καί δμως 
τί δέν έγράφη έν τή «Σημαίη», έν γλώσση όντως έκβεβακχευμένη. Ή  
Έκκλησίςι κατ’ αύτήν, έξέλεξεν τόν τέως Βελλάς καί Κονίτσης ούχί ώς 
πνευματικόν ήμών άρχοντα, άλλ’ ώς πολιτικόν διοικητήν, ΐνα σώση «τά 
χειμαζόμενα Αύτής τέκνα». Ό  Σεβ. Μητροπολίτης είναι ό «σωτήριος λι- 
μήν», εις δν πρέπει νά καταφύγωμεν έν ταϊς δειναϊς ταύταις περιστάσεσιν. 
Έ χομεν λοιπόν, οϋτω, καί τρίτον κράτος Ελληνικόν, τό τών Ίωαννίνων, 
οϋ πρόεδρος τής Κυβερνήσεως, μέλλων νά διαφυλάξη ήμάς υπό τήν σχέ- 
πην τοϋ ράσου Αύτοϋ, είναι ό νέος Μητροπολίτης. Τέτοιο ρόλο δέν τόν 
άποδέχεται γιά τό Σπυρίδωνα ό συντάκτης, πού συνεχίζει μέ πολλές άκόμα 
έπικρίσεις έναντίον τών υμνητών τού νέου μητροπολίτη. Πάντως, σωστά 
ύποψιάστηκε, άν καί φαίνεται δτι δέν τό πίστευε τότε, πώς ό Σπυρίδων 
θά έπαιζε καί ρόλο πολιτικού άρχηγού, κάποιες φορές, σέ στιγμές κρίσιμες 
γιά τό έθνος.

Στό μεταξύ ό Δωδώνης Πανάρετος τήν ήμέρα τής άφιξης τοϋ Σπυρί
δωνα, άφοΰ δημοσίευσε στόν Ταχυδρόμο (23-10-1916) άποχαιρετιστήριο 
γράμμα Πρός τήν πόλιν καί τήν επαρχίαν Ίωαννίνων, έφυγε άπό τά Γιάν
νινα.

J J  έκλογή καί ή άφιξη τοΰ Σπυρίδωνα δημιούργησε γιά τόν Πέτρο κρίση 
συνείδησης. Ή  βενιζελική παράταξη στήν όποία άνήκε, έβαλλε 

συνεχώς έναντίον του, μέ πολλούς τρόπους, μερικοί ξέφευγαν κι άπό τά 
δρια τοΰ έπιτρεπτοΰ, άν πίστευε δλες τίς καταγγελίες, έπρεπε νά κόψει 
μιά γιά πάντα τίς σχέσεις του μέ τή Μητρόπολη, νά παραιτηθεί άπό έπί-
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τροπος, καθώς κι άπό τή θέση του στά Ελέη. Ό μως ό Πέτρος είχε άγω- 
νιστεΐ μέ τήν Ηπειρωτική Εταιρεία, σέ σημαντικό πόστο, άνέβηκε στά 
άνώτερα κλιμάκια καί μάθαινε τί γίνεται μέ τή δράση τής οργάνωσης σέ 
πανηπειρωτική κλίμακα. Γιά τό Σπυρίδωνα (τό Δρίνο) άκουε καλά λόγια, 
ήταν εύψυχος, άποφασιστικός, ριψοκίνδυνος. Εμφανιζόταν τίς νύχτες σέ 
χωριά πού διέτρεχαν κίνδυνο, έμψύχωνε τούς κατοίκους, τούς βοηθούσε, 
άνοιγε σχολεία, διόριζε δασκάλους, ή μητρόπολη Βελλάς καί Κονίτσης 
είχε γίνει μιά δημιουργική κυψέλη καί ταυτόχρονα επαρχία άποφασισμένη 
ν’ άγωνιστέϊ, δταν οί συνθήκες τό έπέτρεπαν. Ψυχή δλων αύτών ήταν ό 
Σπυρίδων, πώς νά πιστέψει τώρα δσα τού καταλόγιζαν; Βέβαια, πολλά 
είχαν άκουστεϊ γιά άντιθέσεις του μέ σημαντικά στελέχη τής Εταιρείας, 
ποιός δμως είχε δίκιο, κανένας δέ γνώριζε. ’Αμφιβολίες ύπήρχαν καί γιά 
άν, όρισμένες, πολιτικής ύφής κινήσεις του, έγιναν ή δχι βλαπτικές γιά 
τόν άγώνα. Θυμάται τώρα ό Πέτρος τίς συζητήσεις πού έκανε, λίγο μετά 
τήν άπελευθέρωση, μέ τόν ’Αλέξανδρο Λιβαδέα (τό Λάιό), έγραψε καί τήν 
ιστορία τής Ηπειρωτικής Εταιρείας, φίλο τοΰ Σπυρίδωνα, άλλά άντικει- 
μενικό κριτή τών γεγονότων. Στή συζήτηση ήταν κι ό γιατρός Άρ. Χρη- 
στίδης (ό Γύλιππος), γνώστης προσώπων καί πραγμάτων, έπιβεβαίωνε τίς 
κρίσεις τοΰ Λιβαδέα. Ό  Σπυρίδων ήταν άπό τούς πρώτους εταίρους τοΰ 
Ηπειρωτικού κομιτάτου (τό άλλο δνομα τής Ηπειρωτικής Εταιρείας), 
δέν είχε, δμως, δείξει τό ζήλο πού επιβαλλόταν γιά τήν οργάνωση τής 
έπαρχίας του. Ό ταν γινόταν λόγος γιαυτό, ό Σπυρίδων άπαντοΰσε: —Ξέ
ρω τί κάνω, άγωνίζομαι μέ τό δικό μου τρόπο, περισσότερο άποτελεσμα- 
τικό καί σίγουρο άπό μιά φανερή έκδήλωση τών προθέσεών μας. Ά ν  
έκδηλωθοϋμε πρόωρα, οί Αρβανίτες πού είναι δίπλα μας θά ρημάξουν 
τά χωριά καί τόν κόσμο, τούς φοβάται, δέν άντέχει άλλες επιδρομές καί 
κακουργήματα. Ούτε θάρρος μού λείπει, ούτε άποφασιστικότητα, θά εργα
στώ δπως έγώ νομίζω καλλίτερα. Έσεΐς κοιτάξτε νά τακτοποιήσετε τά 
οικονομικά τής όργάνωσης καί τή διανομή τών όπλων, μαθαίνω πώς δέν 
πάνε καλά. θά  σάς στείλω καί γράμμα γιαυτό... Καί έστειλε. Ή ταν ένα 
κατηγορητήριο, βασισμένο σ’ έσφαλμενες πληροφορίες, πώς ό πρόξενος 
Μ. ’Αγκωνάκης κι ό έφεδρος άξιωματικός Μ. Λάνδος (Νινύας) άπό τά 
στελέχη τής όργάνωσης, οίκειοποιοΰνταν χρήματα άπό τά άπρόβλεπτα 
τοΰ προξενείου ό πρώτος, άπό τά έπιδόματα τής όργάνωσης ό δεύτερος. 
Εγραφε άκόμα, πώς τά δπλα πού έρχονταν κλέβονταν, δέν πήγαιναν στόν 

προορισμό τους, μεταπωλοΰνταν άλλον. Ή  καταγγελία προξένησε άναστά- 
τωση στήν ήγεσία τής Εταιρείας. Έγιναν έρευνες, οί κατηγορίες δέν 
έπιβεβαιώθηκαν. Ό  Πέτρος θυμάται πώς τό θέμα δημιούργησε έντυπώσεις, 
όχι εύνοϊκές γιά τό Σπυρίδωνα, διαδιδόταν δτι οί καταγγελίες του άπέ- 
βλεπαν στό νά άντικατασταθεΐ ό Μ. ’Αγκωνάκης, ώς πρόξενος, άπό τόν 
Ίω να Δραγούμη, ένώ δσα έλεγε γιά τά δπλα αποτελούσαν άπόπειρα συ
γκάλυψης τής δικής του άδράνειας γιά τήν παραλαβή δσων τοΰ άναλο-
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γοΰσαν. — Ήθελε νά ξέρει γιά δλονς καί γιά δλα, πρόσθεσε ό Χρηστίδης, 
<5έ μποροϋσε δμως νά γίνει αυτό, υπήρχε φόβος νά διαρρεύσουν μυστικά, 
δχι άπό τόν μητροπολίτη, άλλά άπό τό περιβάλλον του, ήθελε, άκόμα - 
συμπλήρωσε- νά μοιράζει ό ϊδιος τά δπλα, μέ δικά του κριτήρια, δέν 
άνεχόταν επεμβάσεις άλλων, έχει αϋταρχισμό ό δεσπότης κι αυτό είναι 
εις βάρος του. —Είναι φίλος μου, έπανέλαβε ό Λιβαδέας, είναι άξιος καί 
κάνει πολλά στήν έπαρχία του, άν έρχόταν δμως στά Γιάννινα, στή θέση 
τοϋ Γερβάσιου, δπως τότε έπεδίωκε, μπορεί νά έκανε ζημιά στήν 
όργάνωση. —Σίγουρα αυτό θά γινόταν, είπε κι ό Πέτρος, είναι τό πείσμα, 
τόν όδηγεϊ κάποτε σέ άποφάσεις όχι σωστές, κακός σύμβουλος. —Ξεχάσατε 
τι έγινε μέ τίς έκλογές μετά τή νεοτουρκική έπανάσταση; πήρε πάλι τό 
λόγο ό Λιβαδέας. 'Εμείς προτείναμε νά έκτεθοϋν ώς υποψήφιοι οί έταϊροι 
Γεώργιος Τζαβέλλας, Νικόλαος Βλαχλείδης καί Γ. Γκάλκος. Ό  Δρίνος δέ 
θέλησε νά έρθει σέ καμιά συνεννόηση μαζί μας. Υποστήριζε κάποιον 
άλβανόγλωσσο καί μόνον δταν τόν άπειλήσαμε δτι άν έκλεγόταν αυτός, 
ή Εταιρεία θά τόν σκότωνε, έκανε πίσω, χωρίς δμως νά συγκατατεθεϊ νά 
υποστηρίξει μέ τούς έκλέκτορες τής έπαρχίας του, αύτούς πού πρότεινε 
ή όργάνωση. Έπέμεινε καί πέτυχε νά έκλεγοϋν βουλευτές ό Κ. Σούρλας 
καί ό Δ. Κίγκος, ρουσφετολογική συναλλαγή τή χαρακτήρισε ό τύπος, κι 
είχε δίκιο. Μή ξεχνάτε άκόμα, πώς ό Κίγκος ήταν άπό τούς σφοδρούς 
πολέμιους τοϋ άπελευθερωτικοϋ άγώνα καί τών όργανώσεών του, γιαυτό 
καί καταδικάστηκε σέ θάνατο άπό τήν Εταιρεία, μόνο μέ τή μεσολάβηση 
μετριοπαθών έταίρων δέν έκτελέστηκε ή ποινή, άδικη κατά βάση, γιατί ό 
Κίγκος δέν ήταν προδότης, δπως τόν κατηγορούσαν, ούτε καί ό Αθαν. 
Στούπης, στόν όποιο είχε έπιβληθεί ή ϊδια ποινή.

Σκέφτεται, τώρα, ό Πέτρος πόσο άλλαξαν οί καιροί! Ό  Παν. Δαγκλης 
(Παρμενίων) πού είχε υπογράψει τήν καταδίκη τοΰ Δ. Κίγκου, μετά τήν 
άπελευθέρωση τόν πήρε στό συνδυασμό του, τόν έκανε βουλευτή, στενό 
συνεργάτη κι άντικαταστάτη του. ΌΔαγκλής, μέλος τής έπαναστατικής 
Τριανδρίας, στή Θεσσαλονίκη, έπικοινωνοΰσε μέ τόν Κίγκο, ζητοΰσε 
ένημέρωση κι άντικειμενική πληροφόρηση. Τά ήξερε δλα αυτά ό Πέτρος, 
ή έκλογή τοΰ Σπυρίδωνα τοΰ έφερε στό νοΰ τά δραματικά γεγονότα τής 
τουρκοκρατίας, ό Σπυρίδων ΰποστηρικτής τοΰ Κίγκου, ό Δαγκλής τόν είχε 
κάνει ΰπαρχηγό του, πώς συμβιβάζονταν αυτές οί άντιθέσεις, αυτός ποτέ 
δέν παρέκλινε άπό τό δρόμο ποϋ είχε χαράξει, τόν μπέρδευαν οί πολιτικοί 
καί οί δεσποτάδες μέ τίς έπιλογές τους. Ό  Δρίνος κι ό Παρμενίων ήταν 
τώρα άντίπαλοι, δίχαζε τή συνείδηση τοΰ Πέτρου αυτή ή διαπίστωση. 
Πολιτικός φίλος τοΰ Δαγκλή, άλλά καί θαυμαστής τοΰ Σπυρίδωνα, παρά 
τά λάθη πού είχε κάνει, πώς νά λησμονήσει τήν στάση του, τήν περηφάνειά 
του στόν άγώνα γιά τήν Αυτονομία τής Β. Ηπείρου, εξάλλου ήταν 
έπίτροπος, μετείχε στά ’Ελέη, οΰτε ήθελε, οΰτε καί μποροϋσε ν’ άγνοήσει 
τό Σπυρίδωνα, θά πήγαινε μαζί του, θά τόν βοηθοΰσε, άν έβλεπε πώς
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κάτι δέν πήγαινε καλά, θά έφευγε, μέ τό Γερβάσιο ήταν διαφορετικά- ήθελε 
καί τότε νά διαχωρίσει τή θέση του, δμως ήρθε ή άρρώστεια τοΰ δεσπότη, 
δέν τό έβρισκε τίμιο νά τόν έγκαταλείψει στις δύσκολες στιγμές...

Κατά τήν ύποδοχή τοΰ Σπυρίδωνα στούς ’Αμπελόκηπους, ό Πέτρος 
στάθηκε στήν πρώτη σειρά μαζί μέ τούς άλλους έφορους. Εντυπωσιάστηκε 
άπό τόν κόσμο, άλλά άπογοητεύτηκε άπό τόν κομματικό χαρακτήρα τής 
έκδήλωσης. Ό  Σπυρίδων έπρεπε νά γίνει δεσπότης δλων τών Γιαννιωτών, 
δχι μόνο μιάς μερίδας, αύτό θά σήμαινε άναβίωση τής αυλής μέ άλλη 
σύνθεση. Μετά τήν ένθρονιστήρια τελετή άνέβηκε, μαζί μέ τούς άλλους 
έπιτρόπους, νά υποβάλλουν τίς εύχές τους στό νέο δεσπότη. "Οταν έφτασε 
ή σειρά του, ό Σπυρίδων κράτησε τό χέρι του, ό Πέτρος σήκωσε τό κεφάλι, 
άντάμωσε τό βλέμμα τοϋ Σπυρίδωνα, αύτός τόν κοίταζε μέ προσοχή, ή 
ματιά του ζάλιζε, ήταν βαρειά, είσαι ό Πέτρος Κωστίδης; τοϋ μίλησε μέ 
τήν έπιβλητική φωνή του, ναι σεβασμιώτατε, άπάντησε έκεϊνος, πήγε να 
συνεχίσει μέ τίς καθιερωμένες εύχές, ό Σπυρίδων τόν σταμάτησε, σέ θέλω 
τοϋ είπε μόνο, καί τόν άφησε. Ό  Πέτρος κατάλαβε τί σήμαινε αύτή ή 
πρόσκληση, ήθελε νά τόν δει νά κουβεντιάσουν γιά τήν κατάσταση στά 
’Ελέη, δλα είχαν πάρει τόν κατήφορο, προπαντός τά σχολεία μέ τίς με
γάλες άνάγκες, είχε νά πει πολλά ό Πέτρος, μόνο νά μήν τοϋ ζητούσε νά 
γίνει πρωτοπαλλήκαρο τής νέας τάξης, ούτε φτιασμένος ήταν γιά τέτοιους 
ρόλους, ούτε τό ήθελε. Στό σπίτι, δταν γύρισε, δέ μίλησε γιά τήν πρό
σκληση ούτε στό Δημήτρη, αύτός ήταν ένθουσιασμένος μέ τό Σπυρίδωνα, 
τόν είχε γνωρίσει καλά στό ’Αργυρόκαστρο, δταν ύπηρετοΰσε ώς γιατρός 
στό στρατό τής Αυτόνομης Πολιτείας, είναι παλληκάρι, πατέρα, θά κάνει 
πολλά γιά τά Γιάννινα, τέτοιος δεσπότης μάς χρειαζόταν, καλά τά είπε 
ό Χρηστοβασίλης στό ποίημά του. —Είναι αποφασιστικός, είπε μόνον ό 
Πέτρος καί δέν έδωσε συνέχεια. Θά πήγαινε όπωσδήποτε μιά άπό τίς 
έπόμενες μέρες νά τόν δει.

Ή  έξέλιξη τής κατάστασης, μέ τόν ούσιαστικό χωρισμό τοΰ κράτους, 
είχε, δπως τονίστηκε, τόν άντίκτυπό της στά Γιάννινα. Οί δυό παρατάξεις 
σκλήραιναν τή στάση τους. Οί βενιζελικοί προσπαθούσαν νά βροϋν τρό
πους νά πάρουν μέ τό μέρος τους μερίδα άξιωματικών γιά νά τούς στείλουν 
στή Θεσσαλονίκη, τά άποτελέσματα ήταν πενιχρά, 4-5 δλοι κι δλοι προ
σχώρησαν- στούς δημόσιους ύπαλλήλους είχαν μεγαλύτερη έπιτυχία, δπως 
καί στούς δικαστικούς. Ό  πρόεδρος πρωτοδικών Α. Λυμπερόπουλος, με
τατέθηκε στήν Κυπαρισσία, ό Ταχυδρόμος έπέκρινε τή μετάθεσή του καί 
έξήρε τό ήθος, τή μόρφωση καί τό έργο του. Τόν άντικατέστησε έξέχουσα 
φυσιογνωμία τοΰ δικαστικού κλάδου, ό Παν. Πουλίτσας, είχε διατελέσει 
και πρόεδρος πρωτοδικών ’Αργυροκάστρου, Λακεδαίμων, άγάπησε πολύ 
τη Βόρειο Ή πειρο κι έγραψε μελέτες γιαυτή. Ή  κατοπινή έξέλιξή του ήταν 
Εντυπωσιακή. Έγινε πρόεδρος τοΰ Συμβουλίου Έπικρατείας, πρωθυπουρ
γός ύπηρεσιακής κυβέρνησης, άκαδημαϊκός, μέ πληθώρα έπιστημονικών
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συγγραμμάτων. Ή  Ή πειρος μέ τήν άναγγελία τής τοποθέτησής του στά 
Γιάννινα, έπλεξε τό έγκώμιό του, χρησιμοποίησε πλοΰτο επιθέτων γιά νά 
σκιαγραφήσει τή φυσιογνωμία του: δικαστικός λειτουργός μεγάλης επιστη
μονικής άξίας, κόσμημα τής έλληνικής δικαιοσύνης, μεγάλης διανοητικό- 
τητος, πεπειραμένος, ίκανώτατος, έξωκύκλου μορφώσεως, γλωσσομαθέ
στατος, δικαστικός λειτουργός άμερόληπτος, φιλοδίκαιος καί άξιοπρε- 
πέστατος, συγγραφεύς περισπουδάστων νομικών καί έπιστημονικών μονο
γραφιών. Πολλά τά έγκώμια γιά τό νεαρό πρόεδρο, τά άξιζε.

Οί βενιζελικές έφημερίδες Ταχυδρόμος καί ’Ελεύθερον Βήμα, μέ πε
ρισσότερο φανατισμό ή δεύτερη, οί κακές γλώσσες έλεγαν δτι τό έκανε 
γιά νά έκμαιεύσει μεγαλύτερη οικονομική ένίσχυση άπό τό κόμμα τών 
Φιλελευθέρων, ύποστήριζαν φανερά τό Κίνημα τής Θεσσαλονίκης, υμνού
σαν τήν Τριανδρία, προέτρεπαν καί τή συμμετοχή Ήπειρωτών σ’ αύτό· 
ή άχίλλεια πτέρνα τους ήταν τό δτι στή Συμμαχία μετείχε καί ή ’Ιταλία, 
βρίσκονταν σέ μειονεκτική θέση οί βενιζελικές έφημερίδες, δταν άναφέ- 
ρονταν σ’ αύτήν. Ό  Ταχυδρόμος μιλούσε γιά δημιουργία τεχνητού άνα- 
βρασμού στά Γιάννινα, υπό όλίγων τινών έναντίον πράγματι άνυπάρκτων 
ένταϋθα κινημάτων, καί έπέκρινε δσους καταφέρονταν έναντίον τού Κ ι
νήματος τής Θεσσαλονίκης, τήν έπιτυχία τού όποιου άμεσα καί έμμεσα 
προπαγάνδιζε. Ελάχιστοι -πρόσθετε- είναι έκεΐνοι πού φώναζαν δτι τό 
Κίνημα τής Θεσσαλονίκης ήταν προδοτικό καί δτι τάχα είχε σκοπό τήν 
κατάργηση τής βασιλείας καί τήν άνακήρυξη τής δημοκρατίας, μέ πρόεδρο 
τόν Ε. Βενιζέλο. Κάποτε ό Ταχυδρόμος, δταν καταλάβαινε πώς είχε γρά
ψει περισσότερα άπό τά άνεκτά, έκανε πίσω, συνιστούσε μετριοπάθεια, 
νάτην, φώναζε ό Χατζής, σωστή όσία Μαγδαληνή, άνησυχούσα περί τής 
τάξεως καί τής δημοσίας ησυχίας. Παρά τίς παρατηρούμενες ύφέσεις στήν 
πολιτική όξύτητα, ή άνησυχία μεγάλωνε, ό κόσμος φοβόταν τό άμεσο μέλ
λον στήν ’Αθήνα, οί πρεσβευτές τών Συμμάχων πίεζαν συνεχώς τήν κυ
βέρνηση τού Σ. Λάμπρου γιά νέες παραχωρήσεις, σκοπός τους ήταν ή τέ
λεια έξουδετέρωση τού βασιλιά. Οί βενιζελικοί τών Γιαννίνων, οί περισ
σότεροι μετριοπαθείς, δέ συναινοϋσαν σ’ έπαναστατικές λύσεις, αύτό δια- 
φαινόταν κατά τίς συζητήσεις σέ συσκέψεις πού γίνονταν μυστικά, λίγοι 
ήταν δσοι είχαν άντίθετη άποψη, άνάμεσά τους ξεχώριζε ό δικηγόρος Γ. 
Κιαγιάς, παρά τήν κάποια άναπηρία του, δέν ύπολόγιζε κινδύνους κι 
άντιδράσεις. Οί άντιβενιζελικοί, πέραν τής καθημερινής άρθρογραφίας 
τής Ηπείρου καί τής Σημαίας, παρακολουθούσαν, μέσω τού στρατού καί 
τών έπιστράτων, τίς κινήσεις τών άντιπάλων τους, έστηναν έμπόδια γιά 
τή φυγή τους πρός τή Θεσσαλονίκη, δέν έλειπαν καί οί άπειλές, πού δη
μιουργούσαν άτμόσφαιρα τρομοκρατίας· ό στρατηγός Παπούλας είχε τά 
μάτια του όρθάνοιχτα, τίποτα δέν τοϋ ξέφευγε, μόνο τούς ξένους πρόξε
νους δέ μποροϋσε νά έλέγξει. Αύτοί είχαν δημιουργήσει δίκτυα πληροφο
ριών, καθένας γιά τό συμφέρον τής χώρας του, άνάμεσα στούς ύπαλ-



— 253 —

λήλους κυρίως, άρκετοί συμπαθούσαν τό Κίνημα, παρέμειναν δμως στήν 
ύπηρεσία- νά πάψει τό κρυφτούλι... άπαιτούσε ή Ήπειρος, καταφερόμενη 
έναντίον τών υπαλλήλων πού ύπέσκαπταν τό κράτος καί τόν Θρόνον, κα
τασκόπευαν, πρόδιναν καί Εξακολουθούσαν νά παραμένουν υπάλληλοι. 
Μία σκούπα καθοριστική καί ενας Έ λλην είσαγγελεύς νά τούς ξεκαθαρίση. 
Ά ς  άρχίση άπό παντού. Βρωμούν καί δημόσια γραφεία καί δικαστικά 
άκόμη άπό τοιούτους «κρυφτούληδες». Σκούπα καί σουμπλιμέ. ’Αρκετά 
ώργίασεν ένα πρωτοφανές θράσος υπό τάς ξένας σημαίας κρατών τρισε- 
βάστων εις πολιτισμόν, άλλά, δυστυχώς, άπατηθέντων άπό τούς ταπεινούς 
αυτούς δολοπλόκους, χαφιέδες, «κρυφτούληδες», κατέληγε. Δυό τηλεγρα
φητές πιάστηκαν καί κλείστηκαν στά κρατητήρια, μέ τήν κατηγορία τής 
έσχάτης προδοσίας. Είχαν παραδώσει τηλεγραφήματα τών κρατικών 
άρχών σέ ξένες δυνάμεις καί δήλωσαν δτι προσχωρούσαν στό Κίνημα.

Στή Θεσσαλονίκη ό Βενιζέλος, σέ συνέντευξή του πρός τούς άνταπο- 
κριτές τού άγγλικού τύπου, κατάγγειλε τίς καταδιώξεις καί τίς πιέσεις 
πού ύπέστησαν στήν Ήπειρο, δσοι άξιωματικοί είχαν προσχωρήσει στό 
Κίνημά του, καθώς καί τήν τρομοκρατική δράση τού υποστρατήγου Α. 
Παπούλα. Ποιοι άξιωματικοί καταδιώχτηκαν; άντέτεινε ή Ήπειρος, μόνο 
4 φιψάσπιδες καί έπίορκοι προσχώρησαν στό κίνημα. Ή  έφημερίδα άπό 
τίς άρχές ’Οκτωβρίου άντικατέστησε τόν άνταποκριτή της Δ. Γατόπουλο 
μέ τόν Η. Κατσαντώνη, τηλεγραφούσε νίκες τών Ρουμάνων, τή στιγμή 
πού τούς κυνηγούσαν οί Γερμανοί, ήταν τό αίτιολογικό τής άπομάκρυνσης.

Μιά έπιστολή πού δημοσίευσε στά μέσα ’Οκτωβρίου, ό συνεργάτης τοϋ Ταχυδρό
μου, δημοσιογράφος καί συγγραφέας Ά ντ. Γιαλλούρης, μέ θέμα τήν όδό Βηλαρά, 
είναι άξιοπρόσεχτη: Χθές, ή ώρα 4 μ.μ. -έγραφε- πέρασα τήν όδό Βηλαρά. Π ολλοί 
λιγοστοί τήν περνούνε. Είναι μιά όδός χωρίς σπίτια. Δ υό σειρές άπέραντοι τοίχοι 
τήν περικλείουν καί στήν άκρια προβάλλει ίνα  σπίτι. Περιττό είναι νά πώ πώς άπ' 
τά παράθυρά του ίτρεξαν νά μέ δούν σάν άξιοπερίεργο φαινόμενο. Τήν πέρασα  
όλόκληρη καί λέω όλόκληρη, γιατί πολλοί μπαίνουν έως τήν είσοδό της καί γιά  
κάποιο τοποθέτημα γιά φυσική άνάγκη πού στέκεται κατάντυκρα στήν έπιγραφή, 
δ που φαίνεται τ' όνομα τού ποιητή. Ξένος όντας στά Γιάννινα, δέν ξέρω  άν τυχόν 
καί τώρα τελευταία έκαμε κανένα κακό κατά τής πόλεως ή σκιά τοϋ ένδοξου γλωσ
σολόγου γιά νά τόν τιμήσει ό δήμος μέ μιά τέτοια όδό. Κι άφοϋ άναφέρεται στό 
έργο τοΰ Βηλαρά συνεχίζει: Ξέροντας πώς ό λαός τών Γιαννίνω ν στάθηκε διανοητικός 
πάντα καί ύποστηριχτής τών γραμμάτων καί τής καλλιτεχνίας κι άκουατά έχοντας 
πώς κι ό κ. δήμαρχος είναι άξιος καί λαμπρός άνθρωπος, μέ π ιό  π ολύ  γι' αύτό πόνο  
είδα τό δρόμο πού ξεχωρίστηκε γιά νά τιμηθεί ό ποιητής. Τολμώ λο ιπ όν  νά προτείνω  
τό ταχύτερο νά σηκωθεί τ' όνομα τοϋ Βηλαρά άπό τό δρόμο έκείνο καί νά τοποθετηθεί 
σέ κάποιον άλλο κεντρικώτατο καί πολυσύχναστο, κι έτσι νά καταλάβει ό  καθένας 
πως ό λαός τών Ίωαννίνων τιμάει καθώς τούς πρέπει τούς ένδοξους έργάτας τών 
γραμμάτων. Τί θάλεγε ό Ά ντ. Γιαλλούρης, άν περιδιάβαζε σήμερα στήν όδό Βηλαρά; 
Σίγουρα δέ θά τήν άναγνώριζε κι ούτε θά ζητούσε νά μετακινηθεί τ’ όνομα τοΰ 
ποιητή άπό κεΐ...

Λίγες μέρες πριν ό Ταχυδρόμος είχε πέσει σ’ ένα όλίσθημα, έξυμνοΰσε τή λογο
κρισία. Ό  σκοπός της είναι πρός τό καλόν μας -έγραφε- καί όχι πρός τό κακόν μας.
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Σκοπεύει νά περιστείλχι τά άπύλωτα στόματα, τάς ύβρεις, τάς συκοφαντίας, τας πω- 
λτιμένας συνειδήσεις νά κόπτουν καί νά ράπτουν δπως θέλουν καί δπως τούς κατεβή. 
Μά τό Ιδιο έκαναν δλες ot εφημερίδες βενιζελικές κι άντιβενιζελικές. ’Επρεπε νά 
έπιβληθεϊ λογοκρισία, καί μάλιστα κάτω άπό τήν έποπτεία τών ’Ιταλών, γιά νά στα
ματήσουν οί άντεγκλήσεις; Ή ταν κι αυτό άπόδειξη τής διάλυσης τοΰ κράτους. 

Ά π ό  τήν άλλη, ήταν όρθή ή κριτική 
τής έφημερίδας έναντίον έκείνων 
πού περιφέρονταν στά καφενεία καί 
τά καταστήματα καί συνιστοΰσαν 
στούς καταστηματάρχες νά κατεβά
σουν τίς είκόνες τοΰ προδότη (τοΰ 
Βενιζέλου). Σέ όρισμένα κέντρα, πού 
δέ δέχονταν τίς συστάσεις, έγιναν 
καί έπεισόδια.

Τό καλλιτεχνικό σήμα τοϋ φωτογραφείου 
τού Γ. Δημητριάδη.

Πριν άπό τό καλλιτεχνικό έργα- 
στήριο ζωγραφικής καί φωτογρα
φικής τοΰ Πέτρου X. Πουλίδη, λει
τουργούσε καί έξακολούθησε νά λει
τουργεί στά Γιάννινα ένα άλλο καλ
λιτεχνικό φωτογραφείο, ή Αστραπή, 
τοΰ Γ. Δημητριάδη. Τό άρχεΧο αύτοΰ 
τοΰ τυπογραφείου άποτελεΐ τήν άλλη 
Ιστορία τών Γιαννίνων.- Στό φαρμα- 
κεμπορειο τοΰ ’Αλεξάνδρου Γ. Κα
ζαντζή, όδός Λόρδου Βύρωνος, πω- 
λοΰνταν τό γνήσιο γαλλικό φάρμακο 
κατά τής βδέλλας, τρέξατε νά τό προ- 
μηθευθεΐτε π ρ ιν  έξαντληθεί, έγραφε ή 
διαφήμιση, ποιός ξέρει πόσα νοθευ
μένα κυκλοφορούσαν...

να επεισόδιο, πού έγινε στις 24 ’Οκτωβρίου στή θέση Αυγό  δημιούρ
γησε μεγάλη άναταραχή, προμήνυμα τής θύελλας πού πλησίαζε. Έφτά 

ένοπλοι σταμάτησαν αύτοκίνητο, έρχόταν άπό τή Φιλιππιάδα στά Γιάν
νινα, μ’ έπιβάτες δυό γάλλους άξιωματικούς, ένα σέρβο, έναν ίταλό 
έλεγκτή καί τό γιαννιώτη καπνέμπορο Β. Παπάζογλου. Οί ένοπλοι, άφού 
άφαίρεσαν τά πιστόλια τών άξιωματικών -άργότερα αύτό διαψεύστηκε- 
έπέτρεψαν σ’ δλους νά περάσουν γιά τά Γιάννινα, έκτός άπό τόν ίταλό. 
’Ιταλούς, είπαν, δέ δεχόμαστε στήν Ήπειρο. Χωρίς τόν ίταλό οί άλλοι 
δέ δέχτηκαν νά προχωρήσουν, γύρισαν πίσω καί μόνον ό Παπάζογλου 
έφτασε πεζός στήν πόλη καί κατάγγειλε τό έπεισόδιο. Ή  Ήπειρος άπό 
τήν πρώτη στιγμή διατύπωσε τήν άπορία καί τίς άμφιβολίες της. Πώς γί
νεται -έγραφε- τόσους μήνες νά γυρίζουν στήν Ήπειρο τά ιταλικά 
αύτοκίνητα, χωρίς νά συμβει κανένα έπεισόδιο κι έγινε τώρα; Κάτι ύποπτο 
συμβαίνει. Καί πώς, δπως άναφέρΟτηκε στήν άστυνομία, ό διευθυντής τοϋ 
«Ταχυδρόμου» γνώριζε πριν άπό δέκα μέρες δτι θά γινόταν τέτοια άπόπει-
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ρα; Ή  άναφορά στή βενιζελική έφημερίδα τροφοδότησε άρθρογραφία καί 
σχολιασμό τοϋ τύπου τών δυό παρατάξεων γιά ένα δεκαπενθήμερο περί
που, μ’ Ενταση τής άντιπαράθεσης, δταν δημοσιεύτηκε ή είδηση, πώς κά
ποιος στήν ’Αθήνα είχε καταθέσει στόν άνακριτή, δτι αύτός μέ πέντε 
άλλους είχαν κάνει τήν άπόπειρα, πληρωμένοι άπό τό κόμμα τών Φιλε
λευθέρων. Ή  Ή πειρος έβλεπε πίσω άπό τό σκηνοθετημένο, δπως τό χα
ρακτήριζε, επεισόδιο, δάκτυλο τών ’Ιταλών γιά επέκταση τής κατοχής τους 
στήν Ή πειρο, οί βενιζελικές έφημερίδες έκαναν ύπαινιγμούς, συνοδευό- 
μενους μέ ύβρεις κι άπειλές, γιά σκευωρία τών βασιλικών. Ό  Ταχυδρόμος 
ήταν πιο όξύς στίς έπιθέσεις του. 'Υποστήριζε πώς τό έπεισόδιο άποτελοΰ- 
σε προδοτική ένέργεια τών άντιβενιζελικών καί συνιστοΰσε στίς δικαστι
κές άρχές νά προχωρήσουν τήν άνάκριση σέ βάθος. Άκόμα καί οί πρό
ξενοι έπρεπε νά έξεταστοϋν, γιατί ήξεραν πολλά. Διέψευδε, φυσικά, τόν 
ισχυρισμό τής Ηπείρου πώς ό διευθυντής τοΰ Ταχυδρόμου γνώριζε γιά 
τό έπεισόδιο δέκα μέρες πρίν. Έξαιτίας τοΰ επεισοδίου, άπελάθηκαν άργό- 
τερα άπό τήν Ή πειρο πολλοί όπλαρχηγοί.

Ή  ζωή τής πόλης ήταν επηρεασμένη άπό τίς συνέπειες των γεγονότων, τήν υποψία, 
τό φόβο καί τήν κρυφή τρομοκρατία, πού είχε προέλευση τά κέντρα καί τών δυό πα
ρατάξεων. Περισσότερο, βέβαια, ύπέφεραν οί βενιζελικοί, γιατί τήν εξουσία άσκοΰσαν 
ό στρατός καί οί έπίστρατοι πού χρησιμοποιούσαν τίς δικές τους μεθόδους γιά νά 
έπιβληθούν. Οί άντιβενιζελικοί, πάλι, ύπέφεραν άπό τόν άσφυκτικό κλοιό τής λογο
κρισίας κι άπό τήν άσύδοτη δράση τών πρακτόρων τών άνταντικών προξενείων.- 
Μαζί μέ τήν άνησυχία, άπότοκο τών πολιτικών έξελίξεων, τή φτωχολογιά άπασχο- 
λούσε Ιντονα καί τό θέμα τής έπιβίωσης. Τά τρόφιμα ήταν πανάκριβα καί δυσεύρετα, 
ό χειμώνας είχε κι δλας μπει, τί θά γινόταν; Μιά άνακούφιση γιά τούς άπορους μα
θητές, τής πόλης καί τών χωριών, ήταν τό Οικονομικό συσσίτιο πού Εξακολουθούσε 
νά λειτουργεί. Γιά δσους δέν ήταν άποροι καί πλήρωναν τίς μερίδες τους, ή εισφορά 
ήταν μικρή: 0,30 δρχ. γιά τούς μαθητές τοΰ δημοτικού καί 0,40 δρχ. γιά έκείνους 
τοΰ γυμνασίου καί τοϋ σχολαρχείου.- Ό  'Εμπορικός Σύλλογος  Ίωαννίνων, πού είχε 
άναλάβει, μονοπωλιακά, τήν πώληση τών άλεύρων, γιαυτό καί τά έδινε φτηνότερα, 
άποσύρθηκε, οί κερδοσκόποι κατάγγειλαν τό Σύλλογο  στήν έπιτροπή τροφίμων, βρί
σκουν πάντα τρόπους αύτοί γιά νά κάνουν τίς δουλειές τους. Ή  ζάχαρη είχε πετάξει 
στίς 5 δρχ. τήν όκά, μόλις έφτασε μιά ποσότητα άπό τήν Πρέβεζα κατέβηκε στίς 3 
δρχ.- Ό  καφές στά κοινά καφενεία πωλοϋνταν πρός 0,15 δρχ., στόν Άβέρωφ  0,20 
δρχ. καί μετά μουσικής 0,50 δρχ.- Χάρη στίς φροντίδες ένός καλού επιτρόπου, τοΰ 
Γ. Παγκρατίου, ό άγιος Νικόλαος Κοπάνων (δπου σήμερα τό νεκροταφείο) άλλαξε 
δψη. Ή  έκκλησία ήταν λησμονημένη κι άπεριποίητη, χόρτα, κισσοί καί Ιλη τήν πε
ριτριγύριζαν. Τώρα είχε γίνει μιά δροσερή καί περιποιημένη περιοχή, μέ περιτοιχί
σματα κι άλλα έργα πού άποκάλυπταν τήν όμορφιά της.- Οί ’Αλβανοί τών Γιαννίνων 
γράφτηκαν δλοι Ιταλοί υπήκοοι, άγνωστον διά ποιους λόγους, παρατηροΰσε ό συν
τάκτης.- Μαθητής τής α ' γυμνασίου τής Ζωσιμαίας, τιμωρήθηκε άπό τόν καθηγητικό 
σύλλογο μέ 5θήμερη άποβολή γιά άνάρμοστη συμπεριφορά του άπέναντι σέ καθηγητή. 
Ομως ό καθηγητής ήταν ή αιτία τής παρεκτροπής καί τής δημιουργίας επεισοδίου, 

γιατί είχε άποκαλέσει, μέσα στήν τάξη, τόν μαθητή Σκαρτσώρα. Τό δνομα άνήκε σ’ 
έναν θηρκοδέστατον ληστήν καί δολοφόνον τής έποχής έπικηρυγμένον.

Στό διδασκαλικό σύλλογο έγιναν άρχαιρεσίες καί έκλέχτηκαν, μέ σειρά έπιτυχίας,
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ol: X. Δεβέκος, I. Σάκκος, Εύάγ. Ζαγόρος, Χρ. Γκόβελας, Κ. Ζα μπίρα, Αλεξ. Γρη- 
γορίου καί Νεάν. Κούπαρη, μέ άναπληρωματικοΰς τούς Γ. Βογά καί Α. Βαζακίδου.- 
Στίς 8 Νοεμβρίου τελέστηκε στή μητρόπολη έπιβλητικό μνημόσυνο τών Ζωσιμάδων 
(Ζωσιμαδών τούς έγραφαν τότε οί έφημερίδες) μέ όμιλητή τό γνωστό άπό τίς

άντιστασιακές όργανώσεις παπα Θωμαΐδη.- Ό  
όπλαρχηγός Σπϋρος Κρομμύδας, πού είχε πά
ρει μέρος στήν άνατίναξη τών μύλων τής Βελ- 
τσίστας κατά τόν πόλεμο -άλλά καί γνωστός 
διά τά πολυποίκιλα άθλα του είς βάρος τοϋ 
πληθυσμού τών Κουρεντοχωρίων, κατά τήν 
Ή πειρο- δημοσίευσε στό ’Ελεύθερον Βήμα λί- 
βελλο έναντίον τοϋ Α γγέλου Φορέστη, τοΰ μη
τροπολίτη Σπυρίδωνα, τοΰ στρατηγού Α. Πα- 
πούλα, τοΰ συνταγματάρχη Δ. Δούλη καί τοΰ 
Χρ. Χρηστοβασίλη. Απαντώντας ό τελευταίος 
έφερε σέ φώς, άπό τήν Ήπειρο, έγγραφο τοΰ 
ύπουργοΰ στρατιωτικών τής Αυτόνομης Η π εί
ρου  Δ. Δούλη, μέ τό όποιο, ύστερα άπό σχετική 
έκθεση άρμόδιων άξιωματικών, άποπεμπόταν 
άπό τό στρατό ό Σ. Κρομμύδας ώς έπιδειξά- 
μενος άπαραδει γμά τι στον δειλίαν κατά τάς έν  
Λεσκοβικίφ συμπλοκάς, ίλλε ιψ ιν  σεβασμού 
πρός τούς άνωτέρους του καί διέδιδεν ψευδείς 
ειδήσεις πρός άποθάρρυνσιν καί διάλυσιν τών 

Ό  οπλαρχηγός Σπϋρος Κρομμύδας στρατιωτικών τμημάτων τοϋ Λεσκοβικίου. - Τό
Παράρτημα Ίωαννίνων τού Πατριωτικού συν

δέσμου τών Έλληνίδων Κ υριώ ν  άρχιζε νά μοιράζει άπό τίς άρχές Νοεμβρίου, δωρεάν 
γάλα καί φάρμακα στούς άπορους άσθενεϊς τών συνοικιών. Τούς έδινε άκόμα καί 
ένα μικρό χρηματικό έπίδομα καί τούς έξασφάλιζε δωρεάν Ιατρική περίθαλψη. Ή  
πρόεδρός του, ’Ιουλία Άράπη, έκανε έκκληση γιά ένίσχυση μ’ έγγραφή συνδρομητών.- 
Στίς 4 Νοεμβρίου έπισκέφτηκαν τό Σπυρίδωνα γιά νά τόν συγχαρούν γιά τήν 
άνάρρησή του στό μητροπολιτικό θρόνο τών Γιαννίνων ot πρόξενοι τής Αυστρο
ουγγαρίας καί τής Τουρκίας, μέ τούς διερμηνείς τους.- Καθηγητής τών 'Ιερών στή 
Ζωσιμαία σχολή διορίστηκε ό πρώην έπιθεωρητής τών σχολών Πρεμετής - Λεσκοβι
κίου Χαρ. Δονάτος, έζησε καί κήρυττε καί μετά τό β' παγκόσμιο πόλεμο.- Έκανε 
τήν έμφάνισή του καί στά Γιάννινα ό άπαραίτητος ύπαίθριος φωτογράφος. Είχε με
γάλη πελατεία, κυρίως άνάμεσα στούς φαντάρους. ’Αργότερα ot υπαίθριοι φωτογρά
φοι πλήθαιναν. Στόν κήπο τοΰ Ρολογιού, δπου γίνονται οι καταθέσεις στεφάνων, 
έργάζεται ό τελευταίος άπό τούς υπαίθριους φωτογράφους τής πόλης μας.- Τό Νο
έμβριο πέθανε, ύπέργηρος, ό Καισαροβασιλεύς αύτοκράτορας τής Αύστροουγγαρίας 
Φραγκίσκος ’Ιωσήφ. Στό καθολικό παρεκκλήσι τών Ίωαννίνων, μέ πρωτοβουλία τοΰ 
πρόξενου τής Αύστροουγγαρίας, έγινε έπιμνημόσυνη δέηση (19-11-16). Σ’ αύτή πα- 
ρευρέθηκαν ό μητροπολίτης Σπυρίδων, ό μουφτής Ίωαννίνων, δλες οί πολιτικές, 
στρατιωτικές καί δημοτικές άρχές καί οί πρόξενοι τής Αύστροουγγαρίας καί Τουρ
κίας, μέ τό προσωπικό τών προξενείων τους.
Στίς παραμονές τών Νοεμβριανών (18 Νοεμβρίου) τά Γιάννινα ήταν 

άνήσυχα περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά. Παράξενα γεγονότα καί φήμες 
κάθε είδους, μαζί μέ τά δημοσιεύματα τών εφημερίδων, δημιουργούσαν
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αισθήματα άνασφάλειας στους πολίτες. Ή  λογοκρισία έκ μέρους τής En
tente είχε έπεκταθεΐ καί στά γράμματα, δέν είχαν πιά τή δυνατότητα οί 
κυβερνητικές έφημερίδες νά δημοσιεύουν πληροφορίες, μέ τή δική τους 
έκδοχή, ώς πρός τήν έξέλιξη τών γεγονότων. Ό  Χατζής καταφερόταν συνε
χώς έναντίον τής λογοκρισίας καί θεωρούσε άπαράδεκτο νά ψαλλιδίζον- 
ται τά γράμματα καί νά έπικολλάται ή ταινία: Συμμαχικός έλεγχος. Στις 
13 Νοεμβρίου έγραψε άρθρο μέ τίτλο: Τό κοντρόλ. Ή  λογοκρισία -ύπο- 
γράμμιζε- προκειμένου νά ένασκηθή, άς ένασκηθή, τουλάχιστον άπό άτομα 
τοιούτου ύψους καί ξένα πρός τόν τόπον, ώστε ό καθείς νά είναι άσφαλής 
δτι δέν ζή τήν ζωήν αύτήν τοϋ θεού έν καθημερινφ συνεταιρισμφ καί έν 
καθημερινή έξομολογήσει καί έν καθημερινή κοινοκτημοσύνη διανοητική 
μέ τόν όποιονδήποτε τσομπάνον. ’Ιδιαίτερα μυστικά, πρόσθετε, οικογε
νειακά καί έμπορικά κυκλοφορούσαν στά Γιάννινα, -υπεύθυνοι ήταν οί 
λογοκριτές, έθιγαν εύαισθησίες, υπολήψεις, συμφέροντα, φιλικές σχέσεις 
καί γνωριμίες. Ένάσκησις λογοκρισίας -κατέληγε- οΐα ή ενταύθα ένασκου- 
μένη άποτελεϊ κοινωνικόν κίνδυνον. Αναμφισβήτητα ή λογοκρισία είχε 
καταντήσει γιά τούς Γιαννιώτες ή πιό μισητή ένέργεια τών ’Ανταντικών, 
πού μαζί μέ τίς άλλες έπεμβάσεις, κατέλυε τήν έννοια τοΰ άνεξάρτητου 
κράτους. Κατά τόν ίδιο τρόπο οί βασιλικοί, μέ τίς παραχωρήσεις πού 
έκαναν στούς Γερμανοβούλγαρους, είχαν έπιτρέψει τήν κατάλυση τοΰ κρά
τους, σ’ άλλες περιοχές τής Ελλάδας.

Στις 12 Νοεμβρίου μιά άνακριβής είδηση πού δημοσιεύτηκε στήν Ή πει
ρο άναστάτωσε πάλι τά Γιάννινα: Σαράντα ’Ιταλοί χωροφύλακες κατευ- 
θύνονταν άπό τό Καλπάκι πρός τήν πόλη. Ή  διμοιρία στρατού πού βρι
σκόταν στό Λυκόστομο διατάχτηκε νά τούς έμποδίσει. Ό  άναπληρωτής 
διοικητής τοΰ Ε ' Σώματος Στρατού Κ. Νίδερ -ό Α. Παπούλας είχε φύγει 
γιά τήν ’Αθήνα- βρέθηκε στό Λυκόστομο γιά νά έξετάσει τήν κατάσταση. 
Ή  είδηση ήταν άνακριβής κι ό άντεισαγγελέας Άκτσελής διέταξε τήν 
Ήπειρο, σ’ έντονο ύφος, νά τή διαψεύσει. Τό Ιδιο έκανε καί ή νομαρχία. 
Ό  Χατζής έξαγριώθηκε μέ τήν είσαγγελική διαταγή καί έγραψε (15-11-16) 
τό άρθρο: Πέριξ μιάς είδήσεως. Διευκρίνιζε πρώτα δτι ή είδηση άνήκε 
στή Σημαία, ή όποία τής τήν δάνεισε. Καταφερόταν ύστερα δριμύτατα 
έναντίον τοΰ εισαγγελέα, πού έσπευσε ν’ άντιμετωπίσει μέ τέτοιο τρόπο 
τό δημοσίευμα, ένώ άδιαφοροΰσε γιά άλλα πράγματα, πιό σοβαρά, πού 
έπρεπε νά τά γνώριζε, άφού: ...κεκηρυγμένοι ληστοφυγόδικοι περιπατούν 
ύπό τήν φίνα τοϋ άγαθωτάτου κ. Άκτσελή έν μέση πλατείςι έπί ημέρας 
Ολοκλήρους ...καί δπλα καί ένοπλοι περιέρχονται ύπό τήν άμφιλαφή 
αιγίδα τής είσαγγελικής του όξυδερκείας...

Οί πληροφορίες πού έρχονταν άπό τήν ’Αθήνα -αύτές φυσικά δέν περ
νούσαν άπό λογοκρισία- μιλούσαν γιά μεγάλες κινήσεις στρατού καί 
έπιστράτων. Έ τσι καί στά Γιάννινα πάρθηκαν έκτακτα μέτρα κι δλη ή 
Φρουρά, άπό τίς 14 Νοεμβρίου, βρισκόταν σέ έπιφυλακή. Πυκνές περί
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πολοι διέσχιζαν τούς δρόμους πρός τήρησιν τής τάξεως καί άσφαλείας 
τών πολιτών. Ή  κοινωνία -παρατηρούσε ή Ήπειρος- άνακονφίστηκε άπό 
τά μέτρα αυτά ύστερα άπό τίς διαδόσεις πού κυκλοφορούσαν καί είχαν 
έπιταθεΐ τίς τελευταίες μέρες. Ά πό πού ξεκινούσαν οί διαδόσεις καί ποιό 
ήταν τό περιεχόμενό τους; Ή  Έφημερίς τού Γ. Κορομηλά είχε δημοσιεύσει 
τις μέρες έκεΐνες -άναδημοσιεύτηκε καί στά Γιάννινα- δτι ετοιμαζόταν νά 
έκραγεϊ στήν πόλη καί τήν ύπαιθρο έπαναστατικό κίνημα, άπό φίλους 
τοΰ στρατηγού Δαγκλή. Τά σχέδια, κατά τίς πληροφορίες, Εγιναν άντι- 
ληπτά άπό τό στρατό καί έξουδετερώθηκαν. Οί βενιζελικοί τών Γιαννίνων 
είχαν πετύχει, μέ τή δημιουργία τεχνητών επεισοδίων, νά προσκληθεί ό 
στρατηγός Α. Παπούλας στήν Αθήνα, γιά νά μπορέσουν νά δράσουν. Μέ 
χρήματα, έξάλλου, προσπάθησαν νά διαφθείρουν άξιωματικούς καί στρα
τιώτες, χωρίς νά τό πετύχουν. Οί επίστρατοι είχαν καταλάβει τίς προθέ
σεις τους, πήραν δραστικά μέτρα σ’ δλες τίς περιοχές καί τούς 
Εξουδετέρωσαν, Ετσι τό κίνημα άπέτυχε. Ή ταν άλήθεια δλα αύτά; Μάλλον 
δχι. Τό δτι άντάλλαζαν σκέψεις οί βενιζελικοί παράγοντες τών Γιαννίνων 
καί συνεννοούνταν μέ τούς προξένους τών Συμμάχων γιά νά βοηθήσουν 
τό Κίνημα τοΰ Βενιζέλου καί νά πετύχουν τελικά καί τήν ένσωμάτωση 
τής Ηπείρου στό κράτος· τής Θεσσαλονίκης ήταν σωστό, νά προετοιμά
σουν δμως κίνημα, μ’ ένα στρατό δίπλα τους, άφοσιωμένο στό βασιλιά, 
ήταν άδύνατο. Έξάλλου ό Παπούλας δέ βρέθηκε στήν Αθήνα έξαιτίας 
τών βενιζελικών, μάλλον τόν είχε καλέσει ή κυβέρνηση γιά νά διευθύνει 
τήν όργάνωση καί τίς κινήσεις τών Επιστράτων, κατά τήν άναμενόμενη 
άναμέτρηση μέ τούς Άγγλογάλλους, πού δέ θ’ άργοΰσε.

j  ά αιματηρά γεγονότα τής 18 Νοεμβρίου στήν Αθήνα άρχισαν, δταν 
ό γάλλος ναύαρχος Φουρνέ ζήτησε στίς 3/16 τήν παράδοση τών δπλων 

καί τών πυροβόλων τοΰ Ελληνικού στρατού. Ή  ελληνική κυβέρνηση 
άντέδρασε. Άρνήθηκε νά ύποκύψει στήν άπαίτηση τής Entente, άποφασι- 
σμένη νά σώσει τήν τιμή της, Εστω καί μέ πόλεμο. Εξόν άπό τούς πολι
τικούς ηγέτες καί ή πλειοψηφία τοϋ έλληνικοϋ λαού έπεδοκίμασε τήν 
άρνητική άπάντησή της, γράφει ιστορικός. Ή  δξυνση τής κατάστασης καί 
ή άπειλή συμπλοκών μέ τούς Γάλλους Εφερε τούς Επίστρατους στό προ
σκήνιο. ’Επικεφαλής είχαν τόν I. Μεταξά, ή ψυχή δμως τής κινητοποίησης 
καί δράσης ήταν ό στρατηγός Α. Παπούλας. Μέσα σ’ αύτή τήν άναταραχή 
ή ιταλική κυβέρνηση άνακοίνωσε, δτι Επειδή στή Β. Ή πειρο άρχισαν νά 
σχηματίζονται άνταρτικά σώματα -κατά τούς βασιλικούς οί πληροφορίες 
ήταν κατασκευασμένες άπό τούς βενιζελικούς-γιά νά διασφαλίσει τά στρα- 
τεύματά της, θά Επαιρνε τά άναγκαΐα μέτρα. Πρόθεση τής ’Ιταλίας, δπως 
άφηνόταν νά έννοηθεϊ, ήταν ή μετακίνηση τοΰ στρατοΰ της νοτιότερα καί 
ή κατάληψη τών Γιαννίνων.

Στήν ’Αθήνα, τίς παραμονές τής μεγάλης σύγκρουσης, δλα τά δημόσια



καταστήματα καταλήφθηκαν άπό στρατό καί έπίστρατους. Τά μαθήματα 
στό Πανεπιστήμιο διακόπηκαν. Εθελοντές προσέρχονταν άθρόοι γιά κα
τάταξη. Μέ διαταγή του πρός τό Ε ' Σώμα στρατού (Γιάννινα), τό 
υπουργείο στρατιωτικών έπέτρεπε τήν κατάταξη έθελοντών, πού είχαν 
προϋπηρετήσει στό στρατό ή είχαν άπαλλαγεϊ. Στό μεταξύ καί στά Γιάν
νινα άρχισε νά εκδηλώνεται ή λαϊκή όργή. Όμάδες πολιτών κατέβαζαν 
άπό καφενεία, καταστήματα κι άλλους χώρους, δσες εικόνες τής Τριαν
δρίας είχαν μείνει, οί καταστηματάρχες έβγαζαν τίς ταμπέλες, πού έφεραν 
τό δνομα Βενιζέλος, οί κάτοικοι τής πρώην πλατείας Μνημάτων πού είχε 
μετονομαστεί σέ Βενιζέλου, ξήλωσαν τήν πινακίδα καί μαύρισαν τή θέση, 
πού ήταν τοποθετημένη, μέ φούμο, τίποτα δέν άφησαν οί έπίστρατοι σ’ 
δλη τήν πόλη πού νά θυμίζει βενιζελισμό. Ό  Ταχυδρόμος διαμαρτυρόταν 
έντονα γιαυτούς τούς βανδαλισμούς. Γιατί διαρρηγνύει τά ίμάτιά της η 
Φραγκολεβαντίνο; άπαντούσε ή Ήπειρος. Οί δικοί της, στή Θεσσαλονίκη, 
δέν έκαναν νωρίτερα τά ίδια, μέ τίς πινακίδες πού έφεραν τό δνομα τοϋ 
Κωνσταντίνου τοϋ Έλευθερωτοϋ;

Μέσα στήν γενικότερη σύγχυση, φήμες κυκλοφορούσαν, οί πλέον άπί- 
θανες, πού δημιουργούσαν προβληματισμούς σέ πολλούς. Τό Χρ. Χρη- 
στοβασίλη, έλεγαν, τόν έπισκέφτηκαν στις 13 Νοεμβρίου, στό σπίτι του, 
οί πρόξενοι τής Entente στά Γιάννινα καί έγινε έκεΐ έμπιστευτική σύσκεψη. 
Ό  Χρηστοβασίλης τά διέψευδε δλα ώς φανταστικά, έτσι πρέπει νά ήταν, 
δμως ή άμφιβολία έμεινε σέ μερικούς. Ά πό τήν Ή πειρο  -τίς άναδημοσιεύ- 
σεις της μάλλον- έγιναν εύρύτερα γνωστά στά Γιάννινα τά όνόματα δυό 
δημοσιογράφων, πού στά κατοπινά χρόνια θά έπαιζαν σημαντικό ρόλο 
στήν έξέλιξη τών πολιτικών πραγμάτων τής χώρας: τού Δημ. Λαμπράκη, 
τότε διευθυντή τής βενιζελικής Πατρίδος τού Σ. Σίμου καί τοΰ Γ. Α. Βλά
χου, άρθρογράφου τοΰ Χρόνου. Ή  Ή πειρος άναδημοσίευε τό κατηγορη
τήριο πού είχε όδηγήσει στή σύλληψη τοΰ Δ. Λαμπράκη καί κράτησή του, 
πριν άπό τά Νοεμβριανά. Οί κατηγορίες έναντίον του ήταν: 1) Τόν ’Οκτώ
βριο τοΰ 1916 μετεχειρίσθη μηχανορραφίας πρός τάς Δυνάμεις επί σκοπψ 
νά τάς κινήση εις πολέμιας πράξεις ή εις πόλεμον κατά τής Ελλάδος, μέ 
τη δημοσίευση στήν Πατρίδα διαταγών τοΰ ύπουργείου Στρατιωτικών καί 
σωματαρχών, παρεφΟαρμένων διά προσθήκης καί παραλείψεως λέξεων, 
Χρονολογιών καί περιόδων όλοκλήρων, κι άκόμα δτι προσπάθησε νά έμ- 
φανισει τήν έπίσημη Ελλάδα δτι συνεννοούνταν μέ τίς Κεντρικές αύτο- 
κρατορίες γιά τήν παράδοση τοΰ όχυροΰ Ροΰπελ, 2) Ή  παραποίηση τών 
εγγράφων καί οί τίτλοι τών άρθρων του δυσφήμησαν τήν κυβέρνηση Σκου- 
λούδη, μέ λοιδωρίες, περιφρονητικούς χλευασμούς, άπειλητικές καί στα
σιαστικές έκφράσεις καί διασπορά ψευδών ειδήσεων. Μπορεί νά είχαν γί
νει κάποιες παραποιήσεις έγγράφων άπό τό Δ. Λαμπράκη, τά καταγγελ
λόμενα δμως, δπως άποδείχτηκε άπό τά Μυστικά ’Αρχεία τής Βιέννης 
δέν άπεΐχαν πολύ άπό τήν πραγματικότητα. Ό  Γ. Α. Βλάχος, άργότερα
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έκδότης καί διευθυντής τής Καθημερινής, άπαντώντας στις άξιώσεις τοϋ 
Φουρνέ γιά τήν παράδοση τών δπλων, έγραψε στόν Χρόνο ενα άπό τά 
γνωστοϋ ύφους άρθρα του, πού είχαν άπήχηση σέ πολύ κόσμο, μέ τίτλο: 
Αέν θά τά δώσωμεν καί οΰτε θά μάς τά πάρουν. Γιά τή μή παράδοση τών 
δπλων είχαν συγκροτηθεί τότε μεγάλα συλλαλητήρια σέ πολλές πόλεις 
τής νότιας Ελλάδας.

Ή  άπόρριψη τής νότας τοΰ Φουρνέ δξυνε περισσότερο τήν κατάσταση. 
Ό  γάλλος ναύαρχος, ύστερα άπό έντολή τής κυβέρνησής του, διέταξε, κα
ταπατώντας τό διεθνές δίκαιο καί καταλύοντας τήν έλληνική κυριαρχία, 
τήν άπέλαση άπό τήν Ελλάδα τών πρεσβευτών τής Αύστρίας, τής Γερμα
νίας, τής Τουρκίας καί τής Βουλγαρίας. Οί βενιζελικοί πανηγύριζαν. Ό  
Ταχυδρόμος έγραφε: Φεύγουν οί άπαίσιοι καταστροφεϊς τού έλληνικοϋ 
αισθήματος. Εξαφανίζεται ή μαύρη προπαγάνδα, ή όποία έμόλυνε διέ- 
φθειρεν ενα μέρος τοϋ έλληνισμοϋ χάριν τής Τουρκίας καί Βουλγαρίας, 
τάς όποιας ήθελαν νά κάμουν μεγάλας καί ίσχυράς. Τό Έθνος άναπνέει. 
Τούς εΐχεν ώς βαρεϊαν πέτραν έπί τοϋ στήθους του. Τώρα ετοιμάζεται νά 
τούς συναντήση άλλοϋ, προτεΐνον τήν αίχμηράν λόγχην του καί διδάσκον 
εις τούς άπαισίους έχθρούς τής πατρίδος μας, δτι ούδέποτε διαφθείρεται 
ό καθαρός Έλλην. Ή  έκδίκησις θά είναι φοβερά. Ή  τιμωρία παραδειγ
ματική. Θέλομεν τήν τιμήν μας καί θά τήν πάρωμεν.

Στό μεταξύ ό Φουρνέ μέ νέα vora-τελεσίγραφο έδινε προθεσμία στήν 
κυβέρνηση νά τοϋ παραδώσει, μέχρι 18 Νοεμβρίου / 1 Δεκεμβρίου, 10 
όρεινές πυροβολαρχίες κι ώς τίς 3/16 Δεκεμβρίου τόν ύπόλοιπο όπλισμό. 
Στίς 18 Νοεμβρίου, γιά νά εκβιάσει τήν κατάσταση, άποβίβασε στρατεύ
ματα στόν Πειραιά, μέ τήν έντολή νά βαδίσουν πρός τήν ’Αθήνα. Ή ταν 
φυσικό, τέτοιες προκλητικές ενέργειες νά έξαγριώσουν όχι μόνο τούς 
έπίστρατους, πού είχαν έξοπλιστεΐ καί δροϋσαν ήδη άπό μέρες, άλλά καί 
εύρύτερες λαϊκές μάζες, άκόμα καί μεγάλη μερίδα φοιτητών. "Ολοι τους, 
μαζί μέ τό στρατό, ήταν άποφασισμένοι ν’ άντισταθούν έναντίον τών 
’Αγγλογάλλων, τμήματα τών όποιων είχαν καταλάβει τούς στρατώνες τοϋ 
Ρούφ καί τό Ζάππειο. Οί συγκρούσεις άρχισαν άπό τό μεσημέρι καί κρά
τησαν ώς τό βράδυ. Οί νεκροί καί οί τραυματίες άνέρχονταν σ’ έκα- 
τοντάδες κι άπό τίς δυό πλευρές. Τίς πιό πολλές άπώλειες είχαν οί Γάλλοι, 
άναγκάστηκαν, ταπεινωμένοι, νά γυρίσουν στόν Πειραιά. Μετά τή μάχη 
καί τά άποτελέσματά της, οί έπίστρατοι πίστεψαν πώς ήρθε ή ώρα τους. 
’Οργίασαν στήν ’Αθήνα, καθαρίζοντας -δπως διακήρυσσαν- τήν πόλη άπό 
τούς προδότες τοϋ Βενιζέλου καί τούς χαφιέδες τής Entente.

Ή  19η Νοεμβρίου βρήκε αύτή τή φορά τούς βασιλικούς τών Γιαννίνων 
νά πανηγυρίζουν. Ή  Ήπειρος, ήταν γεμάτη μέ άρθρα, περιγραφές καί 
σχόλια ύμνητικά τής νίκης πού είχαν πετύχει οί κυβερνητικές δυνάμεις 
κατά τών Γάλλων. Άναπνέομεν! -έγραφε θριαμβευτικά ό Χατζής- άπό 
τής προαπελθούσης νυκτός οί Έλληνες. Γνώριμος ελληνικός άέρας καθα
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ρίζει τούς πνενμονάς μας, βαρείς καί άγωνιώντας ώς προχθές, άπό τήν 
άσφυξίαν τών ταπεινώσεων καί τήν συμφόρησιν τών ύποχωρήσεων [...] 
Έζοκόπησεν ή άτμόσφαιρα άπό τό χνώτον τών χαφιέδων [...] Έβρωμο- 
κόπτισεν ό άέρας δλος άπό τάς ύπερβολικάς καί άνυποφόρους ίταμότητας 
τοϋ τελευταίου ξένου χωροφύλακος, τοϋ έσχάτου άθλιου Έλληνος 
έξωνημένου δημοσιογράφου, τοϋ τελευταίου άχθοφόρου άργυρωνήτου 
χαφιέ [...] Βασιλεϋ, εύγνωμονοϋμεν τήν κυβέρνησίν Σου, διότι έλάλησε μέ 
τήν ψυχήν μας! Άναπνέομεν -ώραϊοι ήδη εις τήν ζωήν μας- ώραϊοι καί 
εις τόν θάνατόν μας, δταν χρειαστή καί Σύ τό ζητήσης...

Οί βενιζελικοί τών Γιαννίνων, άπό τίς πληροφορίες πού μάθαιναν καί 
τίς φήμες πού κυκλοφορούσαν, λίγες μέρες πριν άπό τά Νοεμβριανά, 
άνησυχούσαν πολύ. Προαισθάνονταν τή θύελλα, δέν ήξεραν δμως πότε 
θά ξεσπάσει. ΧΟές -έγραφε ό Ταχυδρόμος- δλοι οί Γιαννιώτες είχαν εις 
τό στόμα των μίαν έρώτησιν: Τί συμβαίνει; Διατί αυτά τά έκτακτα 
στρατιωτικά μέτρα; Ό λοι έρωτοϋσαν καί άπό πουθενά δέν έπαιρναν 
άπάντησιν, κι αύτό έδημιουργοϋσεν άγωνίαν (16-11-1916). Σέ σχόλιο τής 
ίδιας μέρας, διατύπωνε τίς άνησυχίες του άπό τίς φήμες πού κυκλοφο
ρούσαν: Εκείνοι οί όποιοι δέν σέβονται τήν ησυχίαν τοϋ κόσμου, οί 
όποιοι διά διαφόρων μέσων προσπαθούν νά θολώσουν τήν κατάστασιν 
άδιαφοροϋντες διά τά πάντα, έξακολουθοϋν νά σπέρνουν έπιτηδείως 
κακάς ειδήσεις, αύτόχρημα άπαισίας. Ό λες οί ειδήσεις, ύποστήριζε ή 
έφημερίδα, ήταν ψεύτικες κι άποσκοποϋσαν στό νά τρομοκρατήσουν τούς 
άντιπάλους καί νά μειώσουν τήν έντύπωση άπό τό γιγαντούμενον Κίνημα 
τής Θεσσαλονίκης! Δέν θά τό κατορθώσουν, κατέληγε: Τίποτε δέν δύναται 
νά μειώση έντύπωσιν παραγομένην άπό ένα μεγαλειώδες κατόρθωμα. Λό
γος προφητικός, άλλά καί κύκνειον άσμα. 'Ήταν τό τελευταίο φύλλο τοΰ 
Ταχυδρόμου...

Οί βασιλικοί, λοιπόν, άνέπνεαν, δέν έκρυβε καμιά υποκρισία τό άρθρο 
τοΰ Χατζή. Είχαν άπελευθερωθεϊ άπό τό βραχνά τής καταπίεσης πού 
άσκοΰσαν οί Σύμμαχοι. Τό κράτος είχε διαλυθεί, οί ξένοι άλώνιζαν τήν 
’"Ηπειρο, άπό τή μιά άκρη ώς τήν άλλη, τίποτα δέ λογάριαζαν. Σ’ αύτά 
είχαν δίκιο οί βασιλικοί. Ξεχνοΰσαν βέβαια πώς, μέ τή δική τους άνοχή 
καί συγκατάθεση, οί Γερμανοβούλγαροι όργίαζαν σέ βάρος τών Ελλήνων 
τής Μακεδονίας καί τής Θράκης, καί στήν άλλη Ελλάδα τρομοκρατούσαν 
τούς πολιτικούς άντίπαλους μέ τούς έπίστρατους. Μόνο στήν Ή πειρο οί 
έπίστρατοι δέν άσκοΰσαν τρομοκρατία, δπως στις άλλες περιοχές, δέν 
είχε έρθει άκόμα ή ώρα τους. Αύτή σήμανε τό βράδυ τής 17ης Νοεμβρίου, 
δταν έρχονταν άπό τήν ’Αθήνα οί πληροφορίες πού μιλούσαν γιά κρισι
μότητα τής κατάστασης, δταν μαζί μέ τό στρατό, είχε έκδοθεϊ ήδη ή διαταγή 
τηζ κατάταξής τους· άρχισαν τήν κατάληψη τών δημοσίων κτηρίων, ύπο- 
Χρέωσαν μέ πάσαν ευγένειαν καί λεπτότητα τούς ξένους έλεγκτές τοΰ τα
χυδρομείου καί τηλεγραφείου (τούς κοντρολέρηδες) ν’ άδειάσουν τά γρα-
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φεΐα, κι άρχισαν τίς συλλήψεις τών έξωνημένων χαφιέδων. Πρώτος συ- 
νελήφθη ό διευθυντής τών Τ.Τ.Τ. (ταχυδρομεΐα-τηλέγραφοι-τηλέφωνα) Πα- 
ναγιωτόπουλος, πού ένώ είχε άντικατασταθεΐ πριν τρεις μήνες άπό άλλον, 
παρέμεινε στή θέση του, μέ τή βοήθεια τών άνταντικών προξένων, τοΰς 
όποιους ΰπηρετοΰσε, αυτά τόν κατηγορούσαν. Συνελήφθησαν άκόμα οί 
διευθυντές τών έφημερίδων Ταχυδρόμος και ’Ελεύθερον Βήμα Α. Γεωρ- 
γιάδης καί Ν. Ζωνίδης, οί άεργοι καί παρεπιδημοϋντες ένταϋθα, οί παρά 
τό έπιτελεΐον τών έκ Κρήτης Γ. Κιαγιά καί Μητσοτάκη, μετά τών πατρώ
νων των, οί συζώντες, συγκοιμώμενοι καί συνωμοτοϋντες εις τό ένταϋθα 
’Αγγλικόν καί ’Ιταλικόν προξενεϊον, καθώς καί πολιτευτές καί πρώην 
βενιζελικοί βουλευτές ώς άναφανδόν ζητήσαντες άπό ημερών ξένα στρα
τεύματα εις Ήπειρον. Φαίνεται πώς είχαν συλληφθεΐ πολύ περισσότεροι 
άπό δσους στήν περιγραφή της, κάτω άπό τόν ένδεικτικό τίτλο: ’Εν 
όνόματι τής Ελλάδος καί τοϋ Βασιλέως, άνέφερεν ή Ή πειρος■ αύτό συμ- 
περαίνεται άπό τά γράμματα πού έφταναν στόν Π. Δαγκλή άπό τά Γιάν
νινα, στά όποια, μέ μελανά χρώματα, περιγραφόταν ή τρομοκρατία πού 
είχε ξεσπάσει στήν πόλη κι άναφέρονταν, σέ κατάλογο, τά όνόματα τών 
φυλακισθέντων. Γιά τήν άπόλυση μεγάλες προσπάθειες κατέβαλλε ό γάλ- 
λος πρόξενος Ντυσσάπ, χωρίς δμως νά πετύχει πολλά. Σέ γράμμα του 
πρός τό Δαγκλή σημείωνε: Ό λες μου οί προσπάθειες γιά νά πετύχω τήν 
άποφυλάκιση τών συλληφθέντων, δυστυχώς δέν είχαν άποτέλεσμα. 'Ωστό
σο πιστεύω πώς θά μπορέσω νά καταφέρω νά σταματήσουν οί προπηλα- 
κισμοί, πού προηγούνται τών συλλήψεων, άπό κάποιους...

Στό ίδιο φύλλο τής ’Ηπείρου (19-11-1916) οί επίστρατοι είχαν τίς δικές 
τους δημοσιεύσεις: Ό λοι ύπό τάς Σημαίας, τιτλοφορούσαν προκήρυξή 
τους γιά κατάταξη στίς στρατιωτικές μονάδες. ’Επίστρατοι, συναγερθώμεν 
ύπό τά δπλα! κατέληγαν.

Στούς ίδιους διθυραμβικούς τόνους, άλλά καί μέ κάποιο σκεπτικισμό 
γιά τό τελικό άποτέλεσμα, ήταν γραμμένα τά άρθρα καί σχόλια τών 
έπόμενων ήμερών. Στίς 22-11-1916, μέ τόν τίτλο: Ή ν ά  παραδοθώσι τά 
δπλα, τά φυσίγγια καί αί χειροβομβίδες ή θά τουφεκισθοϋν οί ένοχοι, ό 
Χατζής, έπαναλάμβανε πώς μετά τή 18η Νοεμβρίου ό τόπος άναγεννήθηκε 
ήθικά, πολιτικά καί κοινωνικά, κι άνεμος έξυγίανσης έπνεε παντού. 'Υπο
γράμμιζε πώς ήταν άντίθετος σέ κάθε ύπερβολή καί ύπέρβαση καθήκοντος, 
άντίθετος σέ κάθε άδικία ή εισήγηση ύπέρ ή κατά τοΰ ένός καί τοΰ άλλου 
έκ μέρους τών πολιτών, έξω άπό τόν κύκλο τών νόμιμων έξουσιών, έπρεπε 
δμως οί ένοχοι [...] οί προδόται, άνάξιοι άργυρώνητοι δημοσιογράφοι, 
χαφιέδες, πατριδοκάπηλοι, παλιάνθρωποι πού διά τά έμπορικά των συμ
φέροντα κατετυράννησαν διά τών ξένων τόν λαόν, τόν κατέκλεψαν, τόν 
άπέκλεισαν, τόν έδολοφόνησαν διά τής πείνης, συκοφάνται, όργανωταί 
κινημάτων... νά δώσουν λόγο τών πράξεών τους. Αύτοί -πρόσθετε- είχαν 
άποθηκεύσει δπλα καί δυναμίτιδες μέσα στά Γιάννινα, γιά νά καταστρέ
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ψουν τήν πόλη καί τήν ύπαιθρο καί νά προετοιμάσουν τό έδαφος τής 
κατάληψης τής Ηπείρου άπό τοΰς έπαναστάτες. "Οταν οί ’Ιταλοί -κατέ
ληγε- έφερναν μέ τά αύτοκίνητά τους τά δπλα στά Γιάννινα, ποιόν άπό 
μάς λυπήθηκαν, ποιόν άπό μάς τοΰς οικογενειάρχες σκέφτηκαν, ποιόν 
στοχάστηκαν; Εϊμεθα κατά πόσης πλάνης η άδικίας. Εΐμεθα, δμως, 
άμείλικτοι διά τους ένόχους. θά  μάς παραδώσουν τά δπλα, τά φυσίγγια 
καί τάς δυναμίτιδας πού άποθήκευσαν έδώ. 'Αλλως θά τυφεκισθη πάς 
ίνοχος, άνευ οίκτου καί έλέου. Τίποτε δέ δύναται νά τούς σώση. Θά πλή
ρωνε πολλά γιαυτή τή σκληρή γλώσσα του ό Χατζής, ΰστερα άπό λίγους 
μήνες...

Τό άρθρο άποτελούσε άπειλή γιά πολλούς. Οί βασιλικοί πίστευαν -ή 
ήθελαν νά πιστεύουν- πώς οί βενιζελικοί έτοίμαζαν κίνημα, πού έξου- 
δετερώθηκε τήν τελευταία στιγμή, γιαυτό συγκέντρωναν άπό καιρό δπλα 
καί πυρομαχικά, μέ τή βοήθεια τών άνταντικών προξένων καί κυρίως 
τών ’Ιταλών. Οί άλλοι άρνοΰνταν τήν όργάνωση κινήματος καί διαμαρ
τύρονταν δτι καταδιώκονταν μόνο γιά τά πολιτικά τους φρονήματα.

Στό μεταξύ άρχισαν νά δημοσιεύονται στίς έφημερίδες Ήπειρος καί 
Σημαία, δηλώσεις μετανοίας τών βενιζελικών παραγόντων, γιά άποκήρυξη 
τοΰ κινήματος ή άλλες, πολιτικών καί στρατιωτικών, γιά τούς όποιους 
κυκλοφορούσαν φήμες δτι είχαν άνάμιξη. Πρώτες δηλώσεις ήταν: τοΰ λο- 
χαγοΰ ταμίου τοΰ Ε ' Σ. Στρατού Ν. Δεπάστα καί τοΰ Άθαν. Α. ’Ασβεστά. 
Οί συλλήψεις συνεχίζονταν. ’Από τούς έπίστρατους είχε καταρτιστεί σχέ
διο συλλήψεων -δπως φαίνεται άπό τά κατάλοιπα τών άρχείων τους- 
κατά όδούς καί συνοικίες, δπου έμειναν ύποπτα γιαυτούς άτομα, πού τά 
παρακολουθοΰσαν.

Οί συλλήψεις γίνονταν, τίς περισσότερες φορές, μέ άπλές καταγγελίες 
πολιτών, ώς κι ό άγωνιστής ιερέας καί ιεροκήρυκας παπα Θωμαΐδης είχε 
συλληφθεϊ. Οί έπίστρατοι συνέχισαν νά προσέρχονται γιά κατάταξη, μέ 
μεγάλο ένθουσιασμό, έγραφε ή Ήπειρος, όχι δμως καί τόσο, δσο ήθελε 
νά τόν έμφανίζει ή έφημερίδα. Ό  πρόεδρος τών έπιστράτων Λάιστας 
-άναφέρθηκε καί στά προηγούμενα- έγραφε στόν Κ. Μέρτζιο: Οίκτρά η 
κατάστασις... Αποφεύγουν την κατάταξιν μέ διάφορα προσχήματα. Τό 
βενιζελικόν κόμμα όλονέν όγκοϋται, λόγφ τής προσελεύσεως πολλών βενι- 
ζελικών συμπατριωτών μας έκ τής Ανατολικής Μακεδονίας. Οί ίδιες δυ
σχέρειες κι άμφιβολίες άρχισαν νά έμφανίζονται στό Δελβινάκι κι άλλοΰ.

Μετά τίς θριαμβολογίες τών πρώτων ημερών, οί βασιλικοί άρχισαν νά 
βλέπουν τά πράγματα ψυχραιμότερα, οί πιό συνετοί καταλάβαιναν πώς 
τό κράτος τοΰ Βενιζέλου συνεχώς ένισχυόταν, σχηματιζόταν νέος στρατός 
στη Θεσσαλονίκη, σέ λίγο θά έπαιρνε μέρος στίς μάχες έναντίον τών Γερ- 
μανοβουλγάρων κανένας "Ελληνας, δσο φανατικός βασιλικός κι άν ήταν, 
έ μπορούσε νά πιστέψει πώς ή Entente σφαγίαζε τά έλληνόπουλα, γιά 

τά δικά της συμφέροντα, δπως έγραφαν οί άντιβενιζελικές έφημερίδες τής
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’Αθήνας καί τής έπαρχίας· έβλεπαν άκόμα πώς οί άνεύθυνοι πολίτες είχαν 
ξεπεράσει τά δρια μέ τίς συλλήψεις, άν κάποτε έπεκτεινόταν τό κράτος 
τής Θεσσαλονίκης καί στήν Ή πειρο τί θά γινόταν;

Ό  Γ. Χατζής ήταν δέκτης αυτών τών άντιδράσεων, μπορεί νά έμφα- 
νιζόταν άδιάλλακτος, ζητώντας τήν αυστηρή τιμωρία έκείνων πού παρα
σκεύαζαν τό κίνημα στήν Ήπειρο, ύπολόγιζε δμως τίς άντιδράσεις τής 
γιαννιώτικης κοινωνίας, ή όποία διαμαρτυρόταν γιά τήν έκταση τών συλ
λήψεων: Δέν συλλαμβάνονται οί βενιζελικοί -έγραφε- γιά τά πολιτικά τους 
φρονήματα, άλλά γιά τήν ένοχή τους. Παράδειγμα ό πρώην βουλευτής Δ. 
Κίγκος, κανείς δέν τόν ένόχλησε, γιατί δέν μετείχε σέ στασιαστικές 
ένέργειες. Νά τεθώσι τά πράγματα εις τήν θέσιν των, τιτλοφορούσε άρθρο 
του, ύστερα άπό λίγες μέρες (23-11-1916). ...Ένα κόμμα βενιζελικόν, 
άξιοσέβαστον ώς πολιτική ιδέα καί φρόνημα... δπως πάσα ιδέα καί πεποί- 
θησις κανείς δέν σκέπτεται νά πειράξη - ύπήρχεν δμως καί ΜΙΑ ΑΧΡΕΙΑ  
ΣΠΕΙΡΑ ΑΝΑΡΧΙΚΗ Κ Α Ι ΚΑΚΟΥΡΓΟΣ, ήτις έλέγετο βενιζελική, ενώ 
ήτο πράγματι πρακτορεϊον τών ξένων έμμισθον, επί σκοπώ άνατροπής 
τοϋ καθεστώτος καί τοϋ Βασιλέως. Αύτοί έπρεπε νά δώσουν λόγο γιά τίς 
πράξεις τους, οί άλλοι οί άερολόγοι, θύματα τών άρθρων τής Πατρίδος 
έπρεπε ν’ άπολυθούν άμέσως.

Στίς 22 άναχώρησαν γιά τούς 'Αγίους Σαράντα, μέ ιταλικά αυτοκίνητα, 
οί ξένοι λογοκριτές, οί κοντρολέρηδες. Ή  έπιτροπή τών έπιστράτων τής 
’Ηπείρου έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στό βασιλιά γιά τή νίκη του 
έναντίον τών Γάλλων, τό υπέγραφαν οί: Μ. Παπλωματάς, Χρ. Χρηστο- 
βασίλης, Ν. Λάππας, Θ. Βούρης, Μ. Τσαφίλης, Κ. Μέρτζιος, Α. Τσουκα- 
νέλης. Στή Φιλιππιάδα συγκροτήθηκε πάνδημο συλλαλητήριο, στό όποιο 
μίλησε κι ό έφεδρος άξιωματικός Πύρρος Γιαννόπουλος, διευθυντής τής 
έφημερίδας Πρέβεζα. Πληροφορίες έλεγαν πώς οί ρουμανίζοντες είχαν 
σχηματίσει σώμα καί σέ συνεργασία μέ Κρητικούς κι άλλους ήταν άποφα- 
σισμένοι νά καταλάβουν, στίς 18 Νοεμβρίου, τό Μέτσοβο, έν όνόματι τοϋ 
κράτους τού Βενιζέλου.

Στήν όργάνωση τοΰ κινήματος στά Γιάννινα -κατά τούς άντιβενιζελι- 
κούς- άναμίχτηκε καί τό δνομα τοΰ δήμαρχου Γεωργ. Ίωαννίδη. Στίς 22, 
άντιπρόσωποι δλων τών κοινοτικών τάξεων ώς καί πλεΐστοι έπίστρατοι 
άξίωσαν άπό τόν δήμαρχον νά ύποβάλη τήν παραίτησίν του, διότι διί- 
σταται φιζικώς πρός τήν παροϋσαν τροπήν τών έλληνικών πραγμάτων. 
Ό  δήμαρχος άναγκάστηκε νά παραιτηθεί. Ή  τρομοκρατία ήταν αισθητή 
παντοΰ. ’Ακόμα καί τήν έξοδο τοΰ γάλλου πρόξενου Ντυσσάπ, άπό τό 
προξενείο του, άπαγόρευσε ή φρουρά χωροφυλάκων, πού είχε τοποθετηθεί 
έκεΐ. Ό  Χατζής, διαπιστώνοντας πώς οί έπίστρατοι, κυρίως, έκαναν δ,τι 
ήθελαν, χωρίς νά λογαριάζουν τίς άρχές, συνιστοΰσε νά μήν άνακατεύον- 
ται οί πολίτες καί οί ιδιώτες στό έργο τών έκπροσώπων τοΰ κράτους. 
Πρότρεπε μάλιστα τήν άστυνομία νά έκδώσει άνακοίνωση, μέ τήν όποία
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νά κάνει γνωστό δτι: πάς ιδιώτης ή πολίτης νποβάλλων είσήγησιν σνλ- 
λήψεως οίουδήποτε, άν δέν άποδείκνυε τήν ένοχήν τοϋ συλλαμβανομένου, 
θά σννελαμβάνετο ό ίδιος καί θά ύφίστατο τάς συνεπείας ψευδούς μη- 
νύσεως.

Στις 24 Νοεμβρίου τό βράδυ ό στρατηγός Α. Παπούλας ξαναγΰριζε 
στά Γιάννινα, νικητής, τοΰ έγινε ή πλέον μεγαλειώδης καί πάνδημος λαϊκή 
ύποδοχή, μέ σημαιοστολισμένη δλη τήν πόλη. Ό  Γ. Χατζής, τήν άλλη 
μέρα, έγραψε ειδικό άρθρο - ΰμνο γιά τό στρατηγό. Τό τιτλοφοροΰσε: 
Καλώς ώρισες στρατηγέ! Εις δλας τάς έπισήμους καί κριτικός, άλλά 
εύτυχεϊς μετά ταϋτα άποβαινούσας διά τήν Ή πειρόν μας στιγμάς, ή θεία 
βουλή καί ό Μέγας Βασιλεύς, Σένα, ένδοξε καί τιμημένε Στρατηγέ, 
έπιλέγει, Γνα παρίστασαι φρουρός άκοίμητος, όξυδερκής καί στιβαρός, 
άλλά καί συνετός καί σώφρων, εις τήν έμπερίστατον ταύτην γην... Καί 
τώρα, Στρατηγέ, καλώς ήρθες! Ό  λαός δοξάζει τόν θεόν καί τόν Σεπτόν 
Βασιλέα πού σέ έπανέστειλεν! Στις πρώτες δηλώσεις του ό Παπούλας τό
νισε δτι ή Πολιτεία, ήθική, έλευθέρα καί φιλοδίκαια, δέ θ’ άκολουθήσει 
τίς μεθόδους, τήν τακτική καί τάς κακουργίας τών έπαναστατών. Ό  ίδιος 
ξαναγΰριζε γιά νά ένισχΰσει τήν πίστη τών άνθρώπων πρός τό κράτος 
καί τό βασιλιά. Κανένας -τόνιζε- δέ μπορούσε νά καταγγέλει πολίτη, χωρίς 
άποδεικτικά στοιχεία, παρά μόνο μέ ύποβολή μήνυσης καί γιά ρητά 
άναφερόμενες κατηγορίες. Έδωσε, τέλος, τήν ύπόσχεση δτι άπό τούς συλ- 
ληφθέντες θ’ άπολυθοΰν άμέσως δλοι, δσοι δέν ένέχονταν γιά έγκλήματα 
προβλεπόμενα άπό τό νόμο. "Οσοι ήταν ένοχοι δέ θά άπέφευγαν τήν τι
μωρία.

J  ά Νοεμβριανά καί τά δσα έπακολούθησαν, κατάφεραν βαρύ πλήγμα 
στή συνοχή τής οικογένειας τοΰ Πέτρου Κωστίδη. Στή Θεσσαλονίκη 

ό Βασίλης έκπαιδευόταν έντατικά γιά νά γίνει άξιωματικός, νά ένταχθεΐ 
στό νέο στρατό πού σχηματιζόταν μέ γοργούς ρυθμούς καί νά πολεμήσει 
έναντίον τών Βουλγάρων. Στά γράμματα πού έστελνε μ’ έμπιστους στό 
σπίτι του, ξεχείλιζε ό θαυμασμός του γιά τό έργο πού είχε άναλάβει ή 
Τριανδρία καί ή πίστη του πώς ή Ελλάδα θ’ άπελευθέρωνε τή Μακεδονία 
άπό τούς Βουλγάρους, θά γνώριζε καινούργιες μέρες δόξας ή πολύπαθη 
χώρα μας. Ή ταν, βέβαια, κι όρισμένα πράγματα πού δέν τοΰ άρεσαν, ή 
αύταρχική συμπεριφορά τών Γάλλων, ή ύπουλη προσπάθεια τών ’Ιταλών, 
η πανσπερμία τών φυλών, τί ιδανικά μπορούσαν νά έχουν οί Σενεγαλέζοι 
πού κατέκλυσαν τή Θεσσαλονίκη, άπαράδεκτα ήταν γιά τό Βασίλη καί τά 
γεγονότα τής Χαλκιδικής, έκεΐ σκοτώθηκαν πολλοί, γιατί δέν ήθελαν νά 
πάνε έθελοντές στό νέο στρατό, δμως, πατέρα, δλα αύτά δέ μπορούν ν ’ 
άμαυρώσουν τό μεγάλο έργο πού συντελείται έδώ, εύχομαι νάναι καί ή
Ηπειρος γρήγορα στό πλευρό μας, έγραφε ό Βασίλης. Σέ κανένα δέν 

έδινε νά διαβάσει τά γράμματά του ό Πέτρος, ούτε στή γυναίκα του, τή
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Λευκή, φοβόταν τίς συναισθηματικές έκρήξεις της, ό Δημήτρης θά τήν κα
ταλάβαινε, κι άν μάθαινε τί έγραφε ό Βασίλης, ήταν ικανός νά τινάξει 
τό σπίτι στόν άέρα. Ή  Λευκή κοίταζε τόν Πέτρο στά μάτια, τόν ικέτευε 
βουβά νά τής μιλήσει γιά τό παιδί τους, τοϋ άντρα ή καρδιά γέμιζε θλίψη, 
άκόμα κι άγανάκτηση έναντίον τοϋ έαυτοϋ του, γιατί δέ μποροϋσε νά πει 
τίποτα στή Λευκή, στή μάνα, αυτή ένοιωθε δλα δσα γίνονταν γύρω της 
κι άς μήν τής έλεγε κανένας τίποτα. "Ακούε τίς φωνές τοΰ Δημήτρη, δταν 
κουβέντιαζαν πατέρας καί γυιός, άλλον δέν άφηναν νά μπει στό δωμάτιο, 
δέν ήταν συζήτηση αύτή, ό Δημήτρης πίστευε πώς είχε άπέναντί του έναν 
έχθρό, μονόλογος είχε καταντήσει ή κουβέντα, μόνο ή όργισμένη φωνή 
τοΰ Δημήτρη άκουγόταν, ό Πέτρος είχε έξαφανιστεϊ- άκουε τό γυιό της 
ή Λευκή καί σφιγγόταν ή καρδιά της. Θυμάται πριν λίγες μέρες, έκεϊνο 
τό βράδυ τής 18ης Νοεμβρίου, τό Δημήτρη νά φεύγει άλαφιασμένος, πή
γαινε νά συναντήσει τούς άλλους, τούς όμοϊδεάτες, ήταν έπίστρατος μέ 
ύπεύθυνη θέση, έκείνη τή νύχτα άλώνιζαν τήν πόλη, έκαναν συλλήψεις, 
περιπολοϋσαν στούς δρόμους, δυό μέρες είχε νά τόν δει ή Λευκή, κι δταν 
γύρισε, ούτε στήν Κατερίνα δέ μίλησε. Οί δυό γυναίκες τά κουβέντιαζαν, 
προσπαθούσαν νά βγάλουν άκρη, έβλεπαν τή διάλυση τής οικογένειας 
άκόμα καί ή Χριστίνα κι ό Νίκος είχαν διαφοροποιηθεί- τό κορίτσι στε
κόταν στό πλευρό τοΰ Βασίλη, ό Νίκος δίπλα στό Δημήτρη, γέμιζαν τρόμο 
οί καρδιές τών γυναικών. Ή  πεθερά τοϋ Πέτρου, ή Ελένη, άγωνιζόταν 
νά καταλάβει τί γινόταν γύρω της, δέν τά κατάφερε, παραιτήθηκε. Περισ
σότερο κατατοπισμένη ήταν ή Χρυσάνθη, ή ύπηρέτρια, τήν κατηχούσε στά 
κρυφά ή Χριστίνα, στό πλευρό τοΰ Βενιζέλου κι αύτή, έκλεινε δμως 
έρμητικά τό στόμα της, νά μή δώσει στ’ άφεντικά της ύπόνοιες γιά τό 
ποιόν συμπαθοΰσε.

Ά πό φίλους του πληροφορήθηκε ό Πέτρος τή μεσολαβητική πρωτο
βουλία τοΰ Σπυρίδωνα γιά τήν άπόλυση πολλών πού είχαν συλληφθεΐ, 
χωρίς συγκεκριμένες κατηγορίες. Σέ θέλω, τοΰ είχε πει ό νέος δεσπότης, 
μετά τήν ένθρονιστήριο τελετή, δέν τό είχε ξεχάσει ό Πέτρος. Πρώτα, 
δμως, θά μιλούσε μέ τόν Χατζή. Τόν βρήκε νά έπιβλέπει τήν έκδοση ένός 
παραρτήματος, ή Ήπειρος καί ή Σημαία έκδίδονταν τώρα άραιότερα, 
έξαιτίας τής έλλειψης χαρτιού- λίγες μέρες μετά τά Νοεμβριανά, οί Σύμ
μαχοι είχαν άποκλείσει τά έλληνικά λιμάνια, γιά νά έξαναγκάσουν τόν 
Κωνσταντίνο σέ παραίτηση, πού νά βρεθεί χαρτί γιά τίς έφημερίδες, τά 
παραρτήματα άπαιτοΰσαν έλάχιστα κι άπέδιναν πολλά. Ό  Ταχυδρόμος 
καί τό Ελεύθερον Βήμα σταμάτησαν τήν έκδοσή τους, οί διευθυντές τους 
είχαν συλληφθεΐ.

Ό  Χατζής έπέβλεπε σιωπηλά τήν έκτύπωση τοϋ παραρτήματος, ήταν 
στενοχωρημένος, φαινόταν άπό μακριά, περίμενέ με στό γραφείο, είπε 
στόν Πέτρο, δέ θ’ άργήσω. Σέ λίγο ήρθε, κατηγορίες θ’ άκούσω κι άπό 
σένα, γιαυτό ήρθες άκούστηκε ή κουρασμένη φωνή του, καθώς καθόταν
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στήν πολυθρόνα: —Πιστεύεις πώς είναι καιρός γιά συγχαρητήρια κύρ 
Γιώργη; μίλησε μέ υψωμένο τόνο ό Πέτρος, τά Γιάννινα έγιναν άνω-κάτω, 
κόσμος ρίχνεται καθημερινά στίς φυλακές, πολλοί χωρίς αιτία, είμαι σί
γουρος, καί ντρέπομαι νά τό πώ, κύρ Γιώργη, ό γυιός μου πρωτοστατεί 
στίς συλλήψεις, τόν χάσαμε άπό τό σπίτι, ό Βασίλης φευγάτος στή Θεσ
σαλονίκη, διαλύθηκε ή οικογένεια, οί γυναίκες κοντεύουν νά χάσουν τά 
λογικά τους, ποϋ θά πάει αύτή ή κατάσταση; Ό  Χατζής διάλεγε τά έπι- 
χειρήματα τής άπάντησης. Τό πρόσωπό του ωχρό, τά χείλη σφιγμένα, ένας 
άπελπισμένος άνθρωπος θάλεγες, μόνο τά μάτια έδειχναν τή θέληση γιά 
συνέχιση τοϋ νέου άγώνα, πού άρχισε ύστερα άπό τά Νοεμβριανά. —Νοι
ώθω τή στενοχώρια σου γιά τά παιδιά, γιά τήν οικογένεια, Πέτρο, άς 
δψονται δσοι μάς έφεραν σ ’ αύτό τό κατάντημα, πρώτος ό δικός σου ό 
Βενιζέλος, δέ μπορεί νά ζήσει χωρίς έπανάσταση καί έξουσία. ’Αλήθεια, 
άντεχες Πέτρο, τόν καθημερινό έξευτελισμό τών Γιαννιωτών άπό τούς 
χαφιέδες, τούς λογοκριτές, τούς πράκτορες τών προξενείων, τήν ιταλική 
προκλητικότητα, άντεχες όλες αύτές τίς ταπεινώσεις, έσύ, έγώ, δλοι οί 
Γιαννιώτες, πού άξιωθήκαμε νά ζοϋμε έλεύθεροι, άντέχεις τό κατάντημα 
τής Β. Ηπείρου, τώρα μάς ζητοϋν νά τούς παραδώσουμε τά δπλα, νά 
μείνουμε γυμνοί, χωρίς μέσο άντίστασης, έρμαια τών διαθέσεων δσων μάς 
έχουν μεταβάλλει σέ άφρικανική άποικία; Διαλύθηκε ή οίκογένειά σου, 
λές, σέ καταλαβαίνω, δμως πριν μάς διέλυσαν τό κράτος, είμαστε στή 
διάθεση τών «καλαμποκάδων», τοϋ Βενιζέλου τσιράκια είναι δλοι, ρυθ
μίζουν τήν άγορά σύμφωνα μέ τά γούστα τους, θησαυρίζουν, ένώ ό κόσμος 
πεινάει. Τώρα οί Σύμμαχοι μάς άπέκλεισαν τελείως, νά πεθάνουμε. Είναι 
ζωή έλεύθερων άνθρώπων αύτή Πέτρο; Κι ούτε σκέφτεσαι τό θανατικό 
πού θάπεφτε στήν πόλη, άν τό κίνημα πού σχέδιαζαν οί κουφιοκέφαλοι 
τής βενιζελικής παράταξης πετύχαινε κι έδώ; Τόσα δπλα καί δυναμίτιδες 
είχαν συγκεντρώσει, ποιούς θά πολεμούσαν μ ’ αυτά, τό στρατό; Μακελειό 
θά γινόταν, θά τά γράψω δλα, γιατί άρχισαν καί ζητοϋν καί τά ρέστα, 
αύτοί πού ήταν έτοιμοι νά μάς σκοτώσουν. Ή  οίκογένειά σου μπορεί 
νάχει προβλήματα Πέτρο, νάσαι βέβαιος δμως πώς τά Γιάννινα σώθηκαν... 
Ό  Πέτρος άκουγε τόν Χατζή, στήν άρχή μέ δυσπιστία, ύστερα μέ κατά
πληξη, τόσο τόν είχε έπηρεάσει ό λόγος του. Ή ταν άλήθεια αυτά πού 
έλεγε; δέν ήξερε, δέ μποροϋσε δμως ν’ άφήσει άσχολίαστη τήν τρομοκρατία 
καί τόν όγκο τών συλλήψεων. —Ά ν  αυτά πού λές κύρ Γιώργη είναι σω
στά, καί υπάρχουν ένοχοι, νά τιμωρηθούν. Τί φταίνε δμως δεκάδες άθώοι 
άνθρωποι νά σέρνονται στίς φυλακές άπό τούς έπίστρατους, άνάμεσά 
τους κι ό γυιός μου, καί στήν Καραβατιά έκαναν πολλές συλλήψεις, βγαί
νω άπό τό σπίτι γιά νά πάω στό μαγαζί, δέ μπορώ νά υποφέρω τά μάτια 
τοϋ κόσμου, μέ κοιτάζουν φοβισμένα, δέ συγχωρούν τή στάση τοϋ Δημή- 
τρη, προτιμότερο νά μ ’ έσερναν καί μένα στή φυλακή, κι έγώ βενιζελικός 
είμαι. — Οί έπίστρατοι έκαναν πολλά άσχημα, συμφώνησε ό Χατζής, τώρα
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πού ήρθε ό στρατηγός θά βάλει τάξη, είναι αποφασισμένος ν ’ άπολύσει 
δλους τούς άθώους, κι έγώ θά τό ζητήσω πάλι. Οί πρώτες μέρες σέ τέτοιες 
μεταβολές είναι πάντα δύσκολες, θά μπούν τά πράγματα στή θέση τους, 
θά βρούμε δλοι τήν ηρεμία μας, κι έσύ καί ή οίκογένειά σου, μήν άπελ- 
πίζεσαι... —Δέν ξέρω, ίσως είναι άργά πιά, γιά νά βρει τήν ησυχία του 
ό κόσμος.., άπάντησε ό Πέτρος καί σηκώθηκε νά φύγει. Συγκράτησέ τους 
τουλάχιστο έσύ κύρ Γιώργη, συμπλήρωσε, μή ρίχνεις λάδι στή φωτιά, 
άναλογίζεσαι τί μπορεί νά συμβεΐ, άν τελικά επικρατήσει ό Βενιζέλος; Ό  
Χατζής ένοιωσε τήν άπειλή νά αίωρεΐται στήν άτμόσφαιρα, τό σκεφτόταν 
κι ό ίδιος πολλές φορές, δέν είπε τίποτα, έσφιξε μόνο τό χέρι τού φίλου 
του γιά άποχαιρετισμό.

Τήν άλλη μέρα ό Χατζής έκανε άρθρο τίς σκέψεις πού είχε έκθέσει 
στόν Πέτρο, τό τιτλοφορούσε: Μάς θέλετε γενναιόφρονας μόνον ή καί 
ευήθεις; Μετά τά γεγονότα τής 18ης Νοεμβρίου -έγραφε- τό σκοπιμώτερον, 
τό έθνικώτερον, τό κοινωνικώτερον καί φρονιμότερον δλων, θά ήτο νά 
τεθή μία παύλα καί σιωπή καί ριφθή ένας βαρύς πέπλος λήθης εις άπαι- 
σίας καί άποτροπιαστικής μνήμης ένθυμήματα περί πράξεων καί λόγων 
καί γραφομένων μερικών. Δυστυχώς, συνέχιζε, όσοι είχαν άμεσα συμφέ
ροντα έξακολουθούσαν όχι μόνο νά διαμαρτύρωνται, άλλά καί νά σταυ- 
ροκοπούνται, έκπληκτοι τάχα, πού βρίσκονταν άνθρωποι νά μιλούν δτι 
υπήρχε έπαναστατικόν καί άντιδυναστικόν κίνημα... Τί νά πει κανείς καί 
τί νά πρωτοθαυμάσει; άποροΰσε. Ξέχασαν τίς άπαίσιες, γραπτές καί προ
φορικές, ύβρεις κατά τοϋ βασιλιά, οί έφημερίδες τους χαρακτήριζαν τό 
κράτος «άτιμον καί παράλυτον γερμανικόν δουκάτον» καί περίμεναν νά 
ρθεϊ ό Σαράιγ μέ τό βούρδουλα νά τό καθαρίσει, ξέχασαν πώς τά προ
ξενεία τής Γαλλίας καί τής ’Αγγλίας είχαν άναλάβει τήν προστασίαν τοϋ 
έπαναστάτη Ε. Ποντικάκη καί τών άλλων πού φοβέριζαν, άπό τίς στήλες 
τών έφημερίδων, τούς άντιπάλους τοϋ κινήματος, δτι θά δικάζονταν «έν 
καιρφ» άπό τά Συμμαχικά στρατοδικεία; Ξέχασαν πώς στό Δημαρχείο 
έγιναν δυό δημόσιες συνεδριάσεις, στις όποιες ύποστηρίχθηκε πώς «μόνον 
τό κίνημα έν Ήπείρψ είναι σωτήριον διά τήν Ή πειρον καί ή προσχώρησίς 
της εις τό κράτος τοϋ Βενιζέλου δύναται νά σώση αυτήν», ή τό δτι ό 
Κ. Μελάς κι άλλοι άρθρογράφοι έγραφαν μέ πηχυαίους τίτλους: «Ήπει- 
ρώται τί κάθεσθε καί δέν επαναστατείτε;» Τί άλλο άπό προτροπή σ ’ 
έπανάσταση άποτελοϋσαν τά άρθρα καί σχόλια τοϋ έγχώριου βενιζελικοϋ 
τύπου; Κι ό Χατζής κατέληγε: Εϊμεθα γενναιόφρονες, άλλά νά όμολογή- 
σωμεν δτι εϊμεθα καί εύήθεις δέν θά τό κάνομεν, δταν ξέρετε καλά δτι 
δέκα τοϋ έλέγχου (κοντρολέρηδες) καί έκατό χαφιέδες φρουρούσαν τήν 
όδό Σουλίου (δπου τά τυπογραφεία τής ’Ηπείρου) καί μάς κατασκόπευαν. 
Σιωπή λοιπόν!

Ό  γενικός αποκλεισμός τών Συμμάχων έρριξε άπό τίς πρώτες μέρες τή βαρειά 
σκιά του στήν άγορά. Τά τρόφιμα εξαφανίστηκαν και ot τιμές άνέβηκαν σέ ύψη άπλη-
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σίαστα. Ό  κόσμος δυσφοροϋσε καί διαμαρτυρόταν. Παρόλα αύτά ό χρονικογράφος 
ττ>ς Ή πειρον διαπίστωνε: Ύφιστάμεθα τά έκ τοϋ κηρυχθέντος άποκλεισμοϋ δεινά μέ 
στωϊκότητα καί άπάθειαν. Ό  κόσμος ούδεμίαν δυσφορίαν έξεδήλωσε, «θά περάσει», 
λέει. Στερηθήκαμε καί τίς άθηναϊκές έφημερίδες, τά «παραρτήματα» τών έγχωρίων 
γίνονται άνάρπαστα, ό κόσμος διψάει γιά νέα... Ό  κόσμος διψούσε γιά νέα, άλλά 
έδειχνε άπάθεια γιά τόν άποκλεισμό; Ά ν  ήταν δυνατό νά συνδυαστούν αύτά τά δυό...

ΟΙ υπάλληλοι τής νομαρχίας πού είχαν έκδηλώσει φιλοβενιζελικά αίσθήματα παύ
ονταν. Τό δήμαρχο πού παραιτήθηκε άντικαθιστούσε, ώς δημαρχεύων, ό Γ. Γκάνιος. 
ΟΙ δημόσιες υπηρεσίες έκκαθαρίζονταν...

y  τίς άρχές Δεκεμβρίου ό Πέτρος αποφάσισε νά δει τό Σπυρίδωνα. Ή  
πρόσκληση τοΰ βασάνιζε τή σκέψη γιά τό ποΰ άπέβλεπε. Θά τοϋ ζη-

τοΰσε νά συνεχίσει τήν προσφορά του στά Ελέη, δλοι άναγνώριζαν τίς
ικανότητες, τήν άκεραιότητα τοΰ χαρακτήρα, τήν ευθυκρισία του, ήταν πε
ρήφανος, γιαυτό κι έτοιμος νά έξακολουθήσει νά έπιτροπεΰει στό ’Αρχι- 
μαντρειό καί νά μετέχει στή διοίκηση τών κοινών, ή θά τόν παρέσυρε σέ

πρωτοβουλίες πολιτικής υφής, ήξερε καλά 
πόσο άφοσιωμένος ήταν ό Σπυρίδων στή
βασιλική παράταξη καί πόσο ικανός νά
όδηγεΐ τοΰς συνεργάτες του, σέ δρόμους 
ποΰ είχε χαράξει άπό πριν ό ίδιος. "Ενοι
ωθε κάποια δυσπιστία άπέναντί του, άν 
καί οί δραστηριότητές του τών τελευταίων 
ημερών τοΰ είχαν κάνει έντΰπωση. Χάρη 
στήν έπέμβασή του, βγήκαν άπό τίς φυλα
κές πολλοί άνθρωποι. Πάντως ό Πέτρος 
ήταν άποφασισμένος νά μήν άναμιχτεϊ σέ 
τίποτα ποΰ θά είχε σχέση μέ κόμματα, δσο 
πειστικός καί πιεστικός κι άν ήταν ό δε
σπότης.

’Αποφάσισε νά πάει στή Μητρόπολη, 
λίγες μέρες πριν άπό τή γιορτή του, στίς 

Αλκιβιάδης Κοντοπάνος 12 Δεκεμβρίου, τοΰ μήνυσε άπό τήν προη
γούμενη, τόν περίμενε.

Στό γραφείο του, δταν μπήκε ό Πέτρος, ό Σπυρίδων συζητοΰσε μ’ εναν 
καλοντυμένο κύριο, στό πέτο του ήταν καρφιτσωμένο μικρό τριαντάφυλ
λο, μιλοΰσε, κι ό δεσπότης τόν άκουε μέ προσοχή· ό Πέτρος γονάτισε φί
λησε τό χέρι του, ό συνομιλητής άποσύρθηκε διακριτικά, άργότερα έμαθε 
πώς αύτός ήταν ό καθηγητής ’Αλκιβιάδης Κοντοπάνος, άπό τά Δολιανά, 
άνεψιός του (στό μέλλον θά τόν έπηρέαζε άποφασιστικά στίς κρίσεις καί 
τις άποφάσεις του). Ό  Σπυρίδων είπε στόν Πέτρο νά καθήσει, παράγγειλε 
μέ τόν κλητήρα γλυκό τριαντάφυλλο καί καφέ γιά τόν έπισκέπτη, χαίρομαι 
π °λΰ κύριε Κωστίδη πού ήρθατε, θέλω νά κουβεντιάσουμε, είπε. Ό  Πέτρος
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δέν άπάντησε, περίμενε τόν Σπυρίδωνα, έπρεπε νά μάθει τί τόν ήθελε. 
Δέν άργησε νά μιλήσει: —Λοιπόν, κ. Κωστίδη, οί πληροφορίες μου γιά 
σάς είναι άριστες. ’Αναγκάστηκα νά ρωτήσω, γιατί δέν σάς γνώριζα, τό 
ϊδιο έκανα γιά όλους τούς έφόρους. Χαίρομαι πού θά έχω συνεργάτες 
σάν καί σάς, άποφασισμένους νά θυσιάσουν κάτι άπό τήν ησυχία τους 
γιά νά προσφέρουν στά κοινά. Ξέρετε καλλίτερα άπό μένα πώς οί άνάγκες 
τής πόλης, άλλά καί τής υπαίθρου, είναι μεγάλες, ή κατάσταση σέ μερικούς 
τομείς είναι τελείως άπαράδεκτη. Δείτε τά σχολεία τής πόλης, τρώγλες 
είναι τά περισσότερα. Έχω σχεδιάσει, καί πιστεύω πώς θά μέ βοηθήσει 
ό Θεός νά γίνουν πραγματικότητα δσα σκέπτομαι, ένα πρόγραμμα άνέγερ- 
σης σχολείων στά Γιάννινα, σύγχρονων, είναι ντροπή ή πόλη τών γραμ
μάτων νά έκπαιδεύει τά παιδιά της μέσα σέ έρειπωμένα καί άκάθαρτα 
κτίρια, έχουμε τόσα κληροδοτήματα, θά τά άξιοποιήσουμε γιά τό καλό 
τής πόλης. Σ ’ αύτό σέ θέλω στενό συνεργάτη, άνθρωπο τής έμπιστοσύνης 
μου. Πολλοί μού προσφέρουν τή φιλία τους, δέν τούς θεωρώ όλους 
ειλικρινείς. Έσεϊς κ. Κωστίδη, μαζί μέ άλλους καλούς Γιαννιώτες, θέλω 
νά είστε τό έπιτελεΐο μου στή μεγάλη έξόρμηση πού άρχίζω.

Ό  Πέτρος ένοιωσε άνακούφιση, άπό τά πρώτα λόγια του, καθώς συ
νέχιζε τόν κυρίευσε ένθουσιασμός. Ά πό καιρό ήθελε ν’ άκούσει τέτοιες 
κουβέντες, τά σχολεία ντρόπιαζαν τά Γιάννινα· είχε συζητήσει τό θέμα 
καί μέ τό Γερβάσιο, έφυγε συνοδικός γιά τήν Κωνσταντινούπολη, ύστερα 
ήρθε ή άρρώστεια, ό πόλεμος, τά έσωτερικά γεγονότα, ή άνάγκη κατα
σκευής σχολείων ξεχάστηκε. Τούτος ό δεσπότης άνάσταινε κι ένα δικό 
του δνειρο, θά τού έδινε δ,τι βοήθεια ζητούσε, οί βενιζελικοί τόν κατη
γορούσαν γιά πολιτικούς λόγους, τά σχολεία δμως πού θά έφτιαχνε ό 
Σπυρίδων ήταν έξω καί πάνω άπό τά κόμματα, πώς νά μήν ένθουσιαστεϊ 
ό Πέτρος; —Σεβασμιώτατε, άπάντησε, καί σηκώθηκε δρθιος, είμαι στό 
πλευρό σας γιά δ,τι χρειαστείτε, δέ βρίσκω λόγια γιά νά έκφράσω, δσα 
αισθάνομαι... — Τόξερα δτι θάβρισκα άνταπόκριση, χαμογέλασε ό Σπυρί
δων, γιαυτό σάς κάλεσα. Θέλω δμως καί κάτι άλλο άπό σάς, Πέτρο, μού 
φαίνεται πιό οικεία ή συζήτηση άν χρησιμοποιώ τό μικρό σας όνομα... 
—Ευχαριστώ γιά τήν τιμή, σεβασμιώτατε, άπάντησε ό Πέτρος, έπιφυλα- 
κτικά αύτή τή φορά, δέν ήξερε τί άλλο θά τοϋ ζητούσε. —Πρόκειται γιά 
τούς φτωχούς, παιδί μου, τόν έβγαλε άπό τίς άμφιβολίες του ό Σπυρίδων, 
ή πείνα θερίζει κόσμο άπό καιρό, μέ τόν άποκλεισμό ή κατάσταση θά 
γίνει χειρότερη, ή Μητρόπολη έχει χρέος νά φροντίσει γιά τούς πεινα- 
σμένους, χειμώνας μπήκε, μαζί καί ή δυστυχία σέ πολλά σπίτια. Ούτε σ’ 
αύτό είχε άντίρρηση ό Πέτρος. Ή ταν χριστιανικό καθήκον ή φροντίδα 
γιά τούς πάσχοντες, μιά ζωή ή οίκογένειά του, πρώτος ό μακαρίτης ό 
θείος του, έκανε δ,τι μποροϋσε γιά νά βοηθάει τούς φτωχούς, τούς 
άρρωστους, δσους δέν είχαν στόν ήλιο μοίρα. —Σύμφωνοι, δέσποτα, μ ’ 
δλη μου τήν καρδιά νά βοηθήσω καί σ ’ αύτό... Τό πρόσωπο τοΰ Σπυρίδωνα
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πήρε τή χαρακτηριστική έκφραση -τήν τόσο οικεία, γιά όσους τόν γνώρι
σαν- τής βαθειάς Ικανοποίησης. Ναί, ήταν πολύ ευχαριστημένος μέ τόν 
άνθρωπο ποΰ είχε άπέναντί του, γιά τήν κατανόησή του στά δσα σχεδίαζε, 
ευχόταν καί πολλοί άλλοι άπό τό περιβάλλον του νά τοΰ έμοιαζαν. —Δέ 
σέ χρειάζομαι άλλο, παιδί μου, εϊπε στόν Πέτρο, νά πας στήν ευχή τοϋ 
θεοϋ, μέ συγκίνησες μέ τή συμπεριφορά σου... Έτεινε τό χέρι στόν Πέτρο, 
αυτός τό φίλησε, ήταν ευχαριστημένος, ή πρώτη έντύπωση πού σχημάτισε 
γιά τό νέο δεσπότη ξεπερνοΰσε τίς προσδοκίες του, έξω άπό τήν πόρτα 
έφερνε γύρα καπνίζοντας ό Άλκ. Κοντοπάνος, θά έμπαινε πάλι νά συ
νεχίσει τή συζήτηση πού διέκοψε ό Πέτρος.

Ή  πείνα, μέ τό νέο στενό άποκλεισμό τών Συμμάχων, χτύπησε πολλά γιαννιώτικα 
σπίτια. Γιά νά περιορίσει κάπως τίς συνέπειες, τό άγορανομικό τμήμα τής άστυνομίας 
άρχισε άπό τά τέλη Νοεμβρίου νά καταγράφει τά άποθέματα άλεύρων καί τροφίμων 
στά παντοπωλεία καί τά έμπορικά καταστήματα. Ψιθυριζόταν δτι θά γινόταν έπίταξη 
τών άποθεμάτων, θά τά μοίραζαν μέ δελτίο. Λίγες ήταν οί ποσότητες πού έβρισκαν 
γιά καταγραφή οί άστυνομικοί. Πολλά τρόφιμα είχαν έξαντληθεΐ, χωρίς ν ’ άναπλη- 
ρωθοΰν μέ νέες προμήθειες, κι άλλα βρίσκονταν κρυμένα σέ μυστικές άποθήκες. 
’Αρκετοί άπό τούς πεινασμένους Ήπειρώτες ζητούσαν νά μεταναστεύσουν, τά προ
ξενεία τών Συμμάχων τούς τό ύπόσχονταν. Ιδίως τό γαλλικό. Ό  Χατζής κατηγόρησε 
τό διερμηνέα τοϋ προξενείου I. Λάππα γιά άντιηπειρωτισμό, στρατολογούσε Ή πει
ρώτες, έλεγε, καί τούς έστελνε στή Μασσαλία.- Ή  πείνα υποχρέωσε άπόφοιτους τής 
Ζωσιμαίας, νά δημοσιεύουν άγγελίες γιά παραδόσεις μαθημάτων: Νέος μέ καλάς συ
στάσεις, άριστονχος, τελειόφοιτος τοϋ γυμνασίου, ζητεί παραδόσεις έπί μετρίςι άμοι- 
β(ί, άνέφερε άναγγελία τής 'Ηπείρου ...έπί μετρίιμ άμοιβή.., οί δυό λέξεις, τήν έποχή 
έκείνη, έλεγαν πολλά.- Ό  άποκλεισμός έπηρέασε καί τήν κυκλοφορία τοΰ άθηναϊκοΰ 
τύπου. ΟΙ έφημερίδες τής πρωτεύουσας, τής 24-11-1916, κυκλοφόρησαν στά Γιάννινα 
τήν 1η Δεκεμβρίου.- Ή  παραίτηση τοΰ δημάρχου Γ. Ίωαννίδη έγινε δεκτή. Ή  Νέα 
Ημέρα  ’Αθηνών έγραφε πώς ό δήμαρχος είχε υποβρυχιακός σχέσεις μέ τά Άνταντικά  
προξενεία.- Ή  Ή πειρος  διαπίστωνε πώς θά περνούσε πολύς καιρός γιά νά έξωραϊ- 
στοΰν καί έκσυγχρονιστοΰν τά Γιάννινα σέ όρισμένους τομείς, ήταν πολλές οί έλλεί- 
ψεις τους άπό άποψη προοδευτικότητας καί κοινωνικότητας. Ή  άνάγκη π.χ. τής 
άπόκτησης ένός εύπρόσωπου γαλακτοπωλείου, έγινε άπό καιρό αίσθητή. Έχουμε 
πολλά γαλατάδικα -τόνιζε- άθλιεστάτης δμως καί άποκρονστικής μορφής.- Ό  Σύλ- 
βιος, πού άντικαθιστοΰσε τακτικά τόν Χατζή στή στήλη τού χρονογραφήματος, πρό- 
τεινε πάλι τήν ίδρυση Φ ιλολογικού συλλόγου, οί σχετικές προσπάθειες τοΰ Χρ. Χρη- 
στοβασίλη φαίνεται πώς είχαν ναυαγήσει, λόγω τών κομματικών άντιθέσεων. Ούτε 
δμως καί ή τελευταία πρόταση είχε καλύτερη τύχη...

Ό  ένας, ύστερα άπ’ τόν άλλο, οί καλύτεροι πρεσβευτές τής Ελλάδας, παραι
τούνταν γιά νά προσχωρήσουν στό Βενιζέλο. Ό  Ά θω ς Ρωμάνος, στό Παρίσι, έφάνη 
έπίορκος, έγραφε ό Χατζής, δέν ήταν πρεσβευτής τής 'Ελλάδος, ήταν πληρεξούσιος 
τής Τριανδρίας, ό πρεσβευτής στίς ΗΠΑ Δημ. Κακλαμάνος, ό πρεσβευτής στό Λονδίνο 
Ιωάν. Γεννάδιος, παραιτήθηκαν, φίλοι τοϋ άρχιεπαναστάτη έπαναλάμβανε ή Ή π ει
ρος.- Ό  έπίσκοπος Δωδώνης Πανάρετος, μετά τήν έκλογή τοΰ Σπυρίδωνα, έφυγε γιά 
τή Θεσσαλονίκη. Οί ψίθυροι έλεγαν πώς ό πρώην δήμαρχος Γ. Ίωαννίδης τόν 
άποχαιρέτησε καί τοϋ εύχήθηκε νά ξαναγυρίσει, κάτω άπό αίσιες περιστάσεις, δταν 
δ βενιζελισμός θά κυριαρχούσε σ’ δλη τήν 'Ελλάδα.- Μέ όμόφωνη άπόφασή του τό 
δημοτικό συμβούλιο άνακήρυξε έπίτιμο δημότη τόν τετιμημένον στρατηγόν Παπούλαν,
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εις έκδήλωσιν τιμής καί ευγνωμοσύνης δ ι’ δσα καλά έπετέλεσεν υπέρ τής ’Ηπείρου, 
έν  τφ κνκλψ τής εΰάθλου στρατιωτικής του δράσεως.- Στίς άρχές Δεκεμβρίου μετα
φέρθηκαν άπό τήν Πρέβεζα και κλείστηκαν στις φυλακές τών Γιαννίνων 19 φανατικοί 
όπαδοί τοϋ έπαναστάτου, καθ’ ών υπάρχει κατηγορία δτι ύπέθαλπον τό έπαναστα- 
τικόν κίνημα. Άνάμεσά τους καί οί δυό πρώην βουλευτές Β. Μπάλκος καί Γ. Γερο- 
γιάννης.- Μέ πρωτοβουλία τών βουλευτών Β. Κούρεντα, Γ. Τζέτζου καί Β. Πυρσι- 
νέλλα, Ιδρύθηκε στά Γιάννινα Πολιτική Λέσχη, στήν όποία γίνονταν δεκτοί ώς μέλη 
όμόφρονες πολϊται.- Οί έρευνες γιά τήν άνακάλυψη ένοχοποιητικών στοιχείων, συ
νεχίζονταν. Στις 30 Νοεμβρίου έγινε έρευνα στά σπίτια τών Ε. Χατζή, Ν. Βλαχλείδη, 
2 . Γερομίχα καί στήν Τράπεζα ’Αθηνών. Στό σπίτι τοΰ Ν. Βλαχλείδη, έλεγαν, βρήκαν 
τηλεγράφημα τοϋ Βενιζέλου, πού έδινε υπόσχεση πρός τούς πρώην βουλευτές του, 
πώς θά άπομακρυνόταν ό Α. Παπούλας άπό τά Γιάννινα κι δλοι οί παράγοντες ποΰ 
έμπόδιζαν τήν έκρηξη τοΰ κινήματος. Οί έρευνες συνεχίζονταν καί στήν ’Αθήνα, στό 
σπίτι τοΰ Σπ. Σπυρομήλιου (τοϋ αύτοκαλουμένου άρχηγοϋ τής Χειμάρρας καί Ιππό
του τών Άκροκεραυνίων, έγραφε εΙρωνικά ό Χατζής γιά τόν άλλοτε στενό φίλο του 
άγωνιστή, τήν κινούσα δύναμη τής 'Ηπειρωτικής 'Εταιρείας, πόσο είχε ξηράνει τίς 
καρδιές ό φανατισμός!..) βρέθηκαν πολλά δπλα καί έγγραφα ένοχοποιητικά.- Στις 4 
Δεκεμβρίου έκδόθηκε ένταλμα σύλληψης τοΰ ίδιου τοΰ Ε. Βενιζέλου, ή είδηση άναστά- 
τωσε τούς Γιαννιώτες.- Ό  Χατζής, στήν πραγματικότητα άπελπισμένος, σκλήραινε 
δλο και περισσότερο τή στάση του άπέναντι στούς βενιζελικούς, ζητοΰσε γρήγορη 
έξυγίανση τών δημόσιων υπηρεσιών στήν πόλη καί τίς έπαρχίες, κι άπομάκρυνση 
δλων, δσοι λησμόνησαν τόν δρκο τους καί προσχώρησαν στό προδοτικόν κίνημα.

y  τίς 8 Δεκεμβρίου ό Χατζής έγραψε τό πιό σκληρό, ίσως, άρθρο έναν
τίον τών βενιζελικών είχε άμεση σχέση καί μέ τήν τύχη τών συλλη- 

φθέντων, άφηνε νά έννοηθεΐ πώς άπό τή συμπεριφορά καί τή δημόσια 
όμολογία τής ένοχής τους, έξαρτιόταν καί ή τύχη τους. Ζητούσε, μ’ άλλα 
λόγια δηλώσεις μετανοίας, τοΰ τύπου πού κατά εκατοντάδες χιλιάδες δη
μοσιεύτηκαν στις έφημερίδες μετά τό 1945, κατά τή διάρκεια, κυρίως, τοΰ 
έμφυλίου πολέμου. Τί άπαιτοϋμεν, τιτλοφοροΰσε τό άρθρο του κι έγραφε: 
Μετά τήν σωτηρίαν καί θριαμβευτικήν έπανάστασιν τής έλληνικής ψυχής 
(...) έναντίον τών πεπολιτισμένων νέων Δυναστών μας καί έγκάθειρξιν 
τών έν τή πόλει μας ξενοδούλων καί υπηρετών ξένων συμφερόντων, 
έφυγον μέν οί ξένοι έλεγκταί (...), έπεσαν αί πινακίδες τών όδών Δαγκλή 
καί Κουντουριώτη καί τής πλατείας Βενιζέλου καί έξεσχίσθησαν αί διά
φοροι εικόνες των (...), (δμως) δλοι οί κατηχήσαντες τούς Ήπειρώτας είς 
τά δόγματα τοϋ Βενιζελισμοϋ, οί βουλευταί (...), οί πλουτίσαντες άπό τάς 
διαφόρους προξενικός έπιχειρήσεις τοϋ άραβοσίτου, τοϋ άλεύρου, τοϋ πε
τρελαίου, τών δερμάτων, τών έφημερίδων, τής σακχάρεως, (...) οί συντρώ- 
γοντες, πρό τής 19ης Νοεμβρίου, μέ προξένους καί ξένους άξιωματικούς, 
οί βυσσοδομήσαντες έπέκτασιν τής ιταλικής κατοχής τής Βορείου Η πεί
ρου μέχρις Άράχθου, οί συκοφαντήσαντες τήν έλληνικήν κυβέρνησιν καί 
τάς στρατιωτικός άρχάς τής Ηπείρου, ώς τροφοδοτούσας τά έν Άλβανίφ  
Αύστρογερμανικά στρατεύματα, όλος αύτός ό άντεθνικός συρφετός, είς 
ούδέν προέβη μέχρι τοϋδε διάβημα, δι' οΰ νά θέληση νά άποδείξη δτι
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άπτιρνήθη τό άμαρτωλόν τον παρελθόν καί δ η  μετανοήσας ειλικρινώς 
διά τήν προτέραν διαγωγήν τον, σνντάσσεται μέ τήν εννομον τάξιν τής 
άληθοϋς έλληνικήζ κυβερνήσεως καί τοϋ Μεγάλου Έλληνος Βασιλέως. 
Καί συνέχιζε: "Ολοι (αυτοί) έτρύπωσαν ώς κοχλίαι εντός τών όστράκων 
των καί σιωποϋν, νομίζοντες δτι οϋτω θά περάσουν τήν τρικυμίαν τής 
έθνικής άγανακτήσεως, έλπίζοντες εις νεκρανάστασιν τοϋ Βενιζελισμοϋ, 
διά νά έπαναλάβουν ίσως τήν προτέραν τακτικήν των. (...) Διά τής τα- 
φώδους σιωπής των δέν άποδεικνύουν μεταμέλειαν καί μετάνοιαν (...). 
Έννοοϋμεν νά παύσή πλέον αύτή ή έντεχνος σιωπή τών έν Ή πείρφ μέχρι 
τοϋδε πρακτόρων τού Βενιζελισμοϋ (άναφέρονται ένδεικτικά τά επώνυμα 
τών Γκάλγκου, Βλαχλείδη, Πισπιρή, Γερομίχα, Βέλλη, Τζών Κώστα, Τρι- 
καλλινοϋ, Ζωνίδη, Μπάλκου, Γερογιάννη), (...) έννοοϋμεν ν ’ άνοίξονν τά 
στόματά των καί νά όμιλήσωσι πρός τούς Ηπειρωτικούς λαούς καί νά 
τούς ποϋν (...) δτι μετανοοϋν καί τάσσονται εις τό πλευρόν τής πατρίδος 
ή τονναντίον έμμένονν εις τάς μέχρι τοϋδε ιδέας των (...). Δέν μάς άρέσκει 
αύτή ή σιωπή τών κυρίων Βενιζελικών πρακτόρων. Άπαιτοϋμεν νά λύ 
σουν τήν γλώσσαν των καί νά λογοδοτήσουν εις τό Ηπειρωτικόν κοινόν. 
Καί έάν μέν κηρύξουν μετάνοιαν έχομεν ύποχρέωσιν νά τούς συγχωρή- 
σωμεν, έάν δέ έξακολουθοϋν νά σιωποϋν, εϊμεθα υποχρεωμένοι νά θεω- 
ρήσωμεν τήν σιωπήν των ώς έμμονήν εις τάς έγκληματικάς Βενιζελικάς 
ιδέας, θά τούς χαρακτηρίσωμεν ώς στασιαστάς καί άντιβασιλικούς καί 
θά τούς μεταχειρισθώμεν ώς έθνικούς προδότας. Άναμένομεν τήν άπάν- 
τησίν των.

Ή  άπάντηση στήν απειλή πού έκρυβε τό άρθρο δέν άργησε νάρθει. Στό 
ίδιο κι δλας φύλλο δημοσιεύονταν οί πρώτες δηλώσεις μετανοίας (γινόταν 
υπό τύπον επιστολής πρός τήν εφημερίδα) τών αδελφών Δημ. Π. Βλαχλείδη 
καί Γ. Π. Βλαχλείδη, καί τού Γ. Βλαχλείδη. Στή δήλωσή τους -παρόμοιο 
σχεδόν ήταν καί τό περιεχόμενο τών δσων άλλων δηλώσεων άκολούθησαν- 
οί άδελφοί Βλαχλείδη έγραφαν: Πιστοί καί άφοσιωμένοι λάτραι τής Α.Μ. 
τοϋ δαφνοστεφούς Βασιλέως ημών Κωνσταντίνου τοϋ IB' ,  φρίττοντες 
πρό τής άποκαλυφθείσης στυγεράς συνωμοσίας τοϋ άρχηγοϋ τοϋ κόμματος 
τών Φιλελευθέρων Ελευθερίου Βενιζέλου, δηλοϋμεν δτι άποκηρύττομεν 
αύτόν καί πάντα αντοϋ συνεργάτην, άνήκοντες ψυχή τε καί σώματι μέχρι 
θανάτου εις τόν έλενΟερωτήν τής Πατρίδος καί ένδοξον ημών Βασιλέα. 
Δηλώσεις μετανοίας δημοσίευσε καί ή Σημαία, μόνο πού ήταν πιό συγκρα
τημένη στήν πολεμική της έναντίον τοΰ Βενιζέλου, διατύπωσε μάλιστα τήν 
άποψη δτι πολλοί βρίσκονταν στίς φυλακές, χωρίς νόμιμες διαδικασίες 
καί χωρίς ένδείξεις ενοχής. Ή  Ήπειρος διαφωνούσε μέ τήν φίλην συνά
δελφον, υποστηρίζοντας δτι γιά τήν καθυστέρηση έκδοσης τών ενταλμάτων 
εύθύνονταν οί δικαστικές άρχές. Τήν ούσία δέν τή συζητούσε, πίστευε πώς 
είχε διαπραχτεΐ καί στά Γιάννινα έγκλημα κοινωνικόν καί πολιτειακόν 
άπαίσιον, έπρεπε, λοιπόν, νά σταματήσουν οί παρεξηγημένες έπιείκειες.
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Τίς έπόμενες μέρες ή Ήπειρος άνακάλεσε τήν κατηγορία έναντίον τών 
δικαστικών αρχών, δηλώνοντας δτι έπραξαν τό καθήκον τους.

Ή  άπαίτηση γιά άμεση έκκαθάριση τών δημόσιων ύπηρεσιών άπό τούς 
βενιζελικούς έπαναλήφθηκε έντονη: Νά μάς άδειάσονν τήν γωνίαν δλες 
οί βρώμες τής δημοσίας ή κοινωνικής ζωής, οί λώβες τής πατρίδος, έν 
συνόλω καί τής Ηπείρου ιδιαιτέρως, καί άς άρχίσουν άπό τήν χολέραν 
τοϋ ταχυδρομείου άμέσως, ζητούσε φορτικά ή Ήπειρος. Στό μεταξύ 
έφερναν καί έκλειναν στίς φυλακές βενιζελικούς κι άπό άλλα κέντρα τής 
Ηπείρου, πάντοτε μέ τήν κατηγορία τής έσχάτης προδοσίας. Υπόδικοι 
άπό τούς Φιλιάτες ήταν ό γιατρός Π. Μπέμπης, ό Σταύρος Κατσώνης 
κ.ά. Τό δημοτικό συμβούλιο τών Γιαννίνων, εύθυγραμμιζόμενο μέ τήν κα
τάσταση πού είχε διαμορφωθεί, όργάνωσε άρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ 
τών ήρωϊκώς πεσόντων κατά τήν 18 ή 19 Νοεμβρίου (στήν ’Αθήνα, στίς 
μάχες μέ τούς Άγγλογάλλους) συνταγματάρχου Κίτσιου Νταλιάνη καί 
τών συν αύτφ άθλησαμένων. Ή  Μητρόπολη ήταν κατάμεστη, γιόρταζε τήν 
ίδια μέρα (12 Δεκεμβρίου) κι ό Σπυρίδων, τόν έπιμνημόσυνο λόγο, 
έκφώνησε ό ίδιος ό μητροπολίτης. Τρεις μέρες νωρίτερα είχαν συγκεντρω
θεί στό δημαρχείο οί έκπρόσωποι τών συντεχνιών γιά νά συντάξουν •ψή
φισμα άποκήρυξης τού Βενιζέλου. Τό ψήφισμα άνέφερε: ’Επειδή κλπ. 
...ψηφίζομεν: 1) Άποκηρύττομεν τόν ’Ελευθέριον Βενιζέλον καί παραδί- 
δομεν τό όνομα αύτοϋ εις τήν έθνικήν κατάραν. 2) Άποφασίζομεν ΐνα 
καταστραφώσιν εϊπου τής πόλεως καί συμπάσης τής ’Ηπείρου διασωζό- 
μεναι εικόνες, έπιγραφαί καί πινακίδες αί φέρουσαι τό όνομά του. Τό 
ψήφισμα ύπέγραφαν: 1) 'Εμπορικός σύλλογος: Γιώργ. Β. Λάππας, πρόε
δρος, I. Σ. Λεβής, Γ. Α. Γκωλέτσης, Γ. Μ. Κραψίτης, Εύαγ. Γκοβόσδης, 
Κ. Γκλίναβος, Γ. Ε. Ράδος, Κ. Δ. Μέρτζιος, Σ. Καμπιλής (ό γνωστός άπό 
τό διήγημα τού Δημ. Χατζή Σαμπεθάϊ Καμπιλής), 2) Δικηγορικός Σύλ
λογος: Νέστωρ Γεωργίτσης, άντιπρόεδρος (δέν ύπογράφουν άλλοι δικη
γόροι, γιατί πολλοί άπ’ αύτούς ήταν πρόεδροι συντεχνιών, ένώ άλλοι βρί
σκονταν στίς φυλακές), 3) ’Αρτοποιών: Όρέστης Βάλλας, πρόεδρος, 
Π. Καμάρας, Δ. Κωστής, ’Ανδρ. Λαζάνης, Κ. Λάλος, Γ. Τσίτος, Γ. Κότας, 
Κ. Τσαμπαλίκας, Άντ. Μπέτζος, 4) Τεχνικών οικοδομών: Κων. Κατσα- 
δήμας, πρόεδρος, 5) Βυρσοδεψών: Πέτρος Χρυσοβιτσινός, πρόεδρος, 
6) Καραγωγέων καί άμαξηλατών: ’Αθαν. Στούπης, πρόεδρος, Άθαν. 
Μπάρκας, 7) Πανδοχέων: Σιώζος Νούσιας, πρόεδρος, Γιάκης Παπαζήσης,
8) Σουλιωτών τό «Κούγκι»: X. Μ. Λογοθέτης, πρόεδρος, I. Δ. Παπαδό- 
πουλος, Ε. Ζήκος, Σάββας Χρόνης, Γ. Τάτσης, I. Μάρκος, Στ. Σούλης,
9) Σανδαλοποιών: ’Αν. Βενέτης, Ε. Φρίγκας, ’Αθαν. Μπάρκας, 10) Δημο
σιογράφων: Γ. Α. Χατζής, διευθυντής Ηπείρου, Νικ. Λάππας, διευθυντής 
Σημαίας, ’Αθαν. Κοντοφώτης, διευθυντής ’Αργυροκάστρου, 11) Συντεχνία 
ξυλεμπόρων: Γ. Βλαχλείδης, πρόεδρος, Άλ. Βέλλης, Μιλτ. Μάνθος, 
12) Συντεχνία ραπτών: Νέστωρ Γεωργίτσης, πρόεδρος, 13) Συντεχνία παν
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τοπωλών: Σ. Συρμακέσης, πρόεδρος, ’Αλ. Δρούγκας, Γ. Βοϋστρος, Νισήμ 
I Μπατής, Δαβιτσών Β. Αεβής, Άρ. Δεοόπουλος, Χρ. Ζωνίδης, Γ. Απο- 
στολίδτις, Άναστ. Βλαχόπουλος, 14) Συντεχνία ραπτεργατών: Σ. Συρμα
κέσης, πρόεδρος, I. Υφαντής, Θ. Χρηστίδης, Γ. Σ. Μητσώνης, I. Δ. Τσίκας, 
Στέφανος Σακκής, Γ. Παπανικολάου, 15) Συντεχνία κουρεών: Δ. Άνα- 
γνωστόπουλος, πρόεδρος, Β. Καζάκος, Α. Τσαλούκης, Χρ. Κωνσταντινί- 
δης, Π. Γούδας, 15) Συντεχνία υποδηματοποιών: Ά,δαμ. Τσατσάνης, πρό
εδρος, Χαρ. Σούρλας, Γ. Κανδήλης, Π. Παγώνης, Γ. Μπαμπούρης, Π. Μαυ- 
ρομμάτης. ’Ανάμεσά τους ήταν καί πολλοί βενιζελικοί.

Παρά τίς έκκλήσεις τής Ήπείρου πρός τούς Γιαννιώτες, νά βοηθήσουν 
τίς δικαστικές άρχές, μέ πληροφορίες καί στοιχεία, γιά νά τεκμηριωθεί ή 
κατηγορία περί έσχάτης προδοσίας, σέ βάρος τών συλληφθέντων, ό κόσμος 
δέν έδειχνε διάθεση γιά συνεργασία. Τό έπισήμανε ό Χατζής: Ή  παρατη- 
ρουμένη ένταϋθα άκηδία καί απροθυμία έκ μέρους τών πολιτών πρός 
ύποβοήθησιν, διαφωτισμόν καί προαγωγήν τοϋ δικαστικοϋ έργου, καταντά 
έγκληματική καί άχαρακτήριστος. Είναι βλακώδεις ίδέαι, άντάξιαι νηπίων, 
άγραμμάτων καί ηλιθίων, αί ίδέαι δταν τοιαϋτα εγκλήματα γίνονται κατά 
τής πατρίδος, νά σιωποϋν, μην τύχη καί πάθη κανένας τίποτε έξ αιτίας 
των. "Εβριζε δλους τούς Γιαννιώτες ό κύρ Γιώργης, ό φανατισμός του 
τόν τύφλωνε, ίσως δέν τό καταλάβαινε. Οί δηλώσεις μετανοίας συνεχίζον
ταν. Στίς 11 Δεκεμβρίου δημοσιεύονταν στήν *Ηπειρο οί δηλώσεις τών: 
Γεωργ. Γερογιάννη καί Βασ. Μπάλκου (πρώην βενιζελικών βουλευτών 
Πρέβεζας), I. Π. Πισπιρή (πρώην βουλευτή), Σταύρου Γερομίχα (πρώην 
βουλευτή), I. Μελά, Εύαγγέλου Χατζή (μακροσκελέστατη δήλωση, στήν 
όποία άποδοκιμαζόταν μετά βδελυγμίας, ή μυσαρά καί ειδεχθής συνωμο
σία κατά τοϋ καθεστώτος καί τοϋ προσώπου τοϋ βασιλέως...). Μετά βδε
λυγμίας! γνώριμη λέξη, ύστερα άπό 30 χρόνια περίπου, στίς δηλώσεις με
τανοίας τών άριστερών.

Μέ μεγάλη κοσμοσυρροή καί με παρούσες δλες τίς άρχές, γιορτάστηκε 
ή όνομαστική γιορτή τοΰ μητροπολίτη Σπυρίδωνα. Οί αίθουσες τοΰ μη- 
τροπολιτικοΰ μεγάρου, δπου άργότερα δεχόταν τίς εύχές τών επισήμων 
καί τοΰ λαοΰ, είχαν πλημμυρίσει άπό κόσμο, τό λαϊκόν ρεύμα συνεχιζόταν 
μέχρι βαθείας νυκτός. Τόν Σπυρίδωνα προσφώνησε ό πρόεδρος πρωτο
δικών Π. Πουλίτσας, έκανε μνεία καί τής δράσης του κατά τόν άγώνα 
τής Αύτονόμου Ηπείρου, κάτι πού συγκίνησε τό δεσπότη. Κατά τήν άρχι- 
ερατική λειτουργία ό Σπυρίδων άπένειμε έπίσημα στό Γιαννιώτη Όρέστη 
Ιωαννίδη, διερμηνέα τοΰ αύστριακοΰ προξενείου, τόν τίτλο τοϋ άρχοντος 
φεφερενταρίου (Dominus Referendarius), κατά τήν Ή πειρο  ό τίτλος άντα- 
ποκρινόταν στό άξίωμα τοΰ διαγγελέως μεταξύ Εκκλησίας καί άρχών, 
στίς όποιες ύπάγονταν καί οί προξενικές. "Ετσι δπως είχε έξελιχτεϊ ή κα
τάσταση ό Σπυρίδων χρειαζόταν έναν τέτοιο τιτλοΰχο, γιά τίς έπαφές 
του μέ τά προξενεία πού ύπήρχαν στά Γιάννινα.
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£  τήν ’Αθήνα ό διωγμός τών Βενιζελικών συνεχιζόταν, μέ βιαιότητες 
πρωτάκουστες. Ό  λαός φανατιζόταν μέ τά κηρύγματα μίσους, δπως 

καί μέ τή δημοσιοποίηση πλαστών στοιχείων ή έπιστολή τοϋ Βενιζέλου 
πρός τό στρατηγό Κόρακα (σύμφωνα μ’ αύτή ό Βενιζέλος συνωμοτούσε 
άπό καιρό, σχεδιάζοντας τήν έκθρόνιση τοΰ βασιλιά καί τήν ύποδούλωση 
τής χώρας στήν Entente) άποτελοΰσε χαρακτηριστικό παράδειγμα, 
άποδείχτηκε δμως άργότερα πλαστή. Στό πεδίον τοϋ Άρεω ς  (στίς 12 Δε
κεμβρίου) έγινε τό άνάθεμα τοϋ προδότη Βενιζέλου άπό τούς ’Αθηναίους, 
μ’ έπικεφαλής τήν 'Ιερά Σύνοδο. Ό  μητροπολίτης Θεόκλητος, ρίχνοντας 
τό λίθο τοϋ άναθέματος, άναφώνησε: Κατά ’Ελευθερίου Βενιζέλου, συλ- 
λαμβάνοντος άρχιερείς καί έπιβουλευομένου Βασιλείαν καί Πατρίδα, 
άνάθεμα έστω... Ό  μικρός λοφίσκος πού σχηματίστηκε άπό τά λιθάρια 
τών άναθεματιζόντων, άποτελεΐ μιά άπό τίς μαύρες σελίδες τής νεοελλη
νικής ιστορίας.

Στά Γιάννινα, δλα δσα συνέβαιναν στήν ’Αθήνα, είχαν τόν άντίκτυπό 
τους. Φανάτιζαν τόν άντιβενιζελικό κόσμο, κυρίως τούς έπίστρατους, π ί
στευαν δσα τούς έλεγαν, τά πίστευε δμως κι ό Χατζής καί σκλήραινε τήν 
στάση του· συνέχιζε νά κατηγορεί τούς συμπολίτες του πού δέ βοηθούσαν 
τίς άνακρίσεις μέ τήν παροχή στοιχείων έπιβαρυντικών γιά τούς φυλα- 
κισθέντες: ...έμείναμεν μέ τάς κοινωνικός υποχρεώσεις καί φιλίας μόνον 
καί μέ τήν φιλοδοξίαν ποιος νά παράσχη πλειοτέρας έκδουλεύσεις, εις 
βλάβην πάλιν καί τής ιδέας καί τής πατρίδος. Μεθυσμένος άπό τήν άνά- 
κτηση τής έλευθερίας του, μιά πού οί ξένοι έλεγκτές, οί λογοκριτές καί 
οί χαφιέδες είχαν έγκαταλείψει τό ’Ηπειρωτικό έδαφος, περήφανος γιά 
τό πλήγμα πού είχαν καταφέρει οί έπίστρατοι έναντίον τών ’Αγγλογάλλων 
στήν ’Αθήνα, μέ τήν καρδιά γεμάτη βασιλιά, άλλά καί μίσος γιά τόν Δαί
μονα, τόν Βρυκόλακα (έτσι τόν άποκαλοϋσε τώρα ό Νέστωρ Γεωργίτσης 
σέ άρθρο του στήν Ήπειρό), τόν Άφορισμένο, μετά τό άνάθεμα, είχε χά
σει, σέ μεγάλο βαθμό, τήν έπαφή μέ τήν πραγματικότητα. Δέν έβλεπε πώς 
οί Γιαννιώτες ήταν άντίθετοι μέ τή σωρεία τών συλλήψεων κι άγωνίζονταν 
νά βγάλουν άπό τίς γεμάτες φυλακές άθώους άνθρώπους, τά αισθήματα 
τοΰ κόσμου ήταν άδύνατο νά τά κατανοήσει ο Χατζής, τόν τύφλωνε ή 
ιδεολογία του. Γιατί δέν βοηθάτε νά χτυπηθεί ή Αερναία ϋδρα, κραύγαζε 
άπελπισμένα, κανένας δέν τόν άκουγε, κανένας δέν πήγαινε νά καταθέσει, 
μόνο σκοτεινοί άνθρωποι πού κρύβονταν πίσω άπό τήν άνωνυμία έστελ
ναν γράμματα στό στρατηγό Α. Παπούλα, ώσπου κι αύτός άγανάκτησε κι 
έκανε άνακοίνωση στίς έφημερίδες, μέ τήν όποία κατάγγειλε τήν άνωνυμο- 
γραφία: Παίρνω πολλά άνώνυμα γράμματα, άνακοίνωσε, μέ τά όποια κα
ταγγέλλονται διάφορες πράξεις στρατιωτών καί υπαλλήλων, σχετιζόμενες 
μέ τήν πολιτική κατάσταση. Τάς έπιστολάς ταύτας όχι μόνον δέν λαμβάνω 
ύπ ’ δψει άλλά καί τάς άναγιγνώσκω μετ’ αποστροφής καί βδελυγμίας, 
διότι θεωρώ δτι τό άνωνύμως καταγγέλλειν άποτελεΐ πραξιν άνανδρον
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καί άποδεικνύει χαρακτήρα δουλικόν, δπερ δέν έπιθυμώ νά συμβαίνη εις 
τόν Ηπειρωτικόν λαόν. Πάς ό ένδιαφερόμενος -κατέληγε- διά τό καλόν 
τής κινδυνευούσης πατρίδος μας καί διά τήν πρόοδον τοϋ έξυγιαντικοϋ 
έργου τών διαφόρων άρχών τοϋ Κράτους άπό παντός προδοτικοϋ ρύπου, 
όφείλει νά συντρέξη τό εργον αυτών ύποβάλλων ένυπογράφως μήνυσιν 
κατά παντός ένόχου. Στήν πραγματικότητα κι ό Παπούλας έπιδίωκε έκεΐνο 
πού ζητούσε ό Χατζής, μόνο πού δέν ήθελε τίς καταγγελίες άνώνυμες, 
άλλ’ έπώνυμες.

Οί δηλώσεις μετανοίας άρχισαν ν’ άραιώνουν, άπό τίς 20 Δεκεμβρίου 
σταμάτησαν. Άπό τίς τελευταίες ήταν έκείνη τοΰ βενιζελικοΰ στελέχους 
καί πρώην βουλευτή, Δ. Κίγκου: ...δηλώ -έλεγε- δτι είμαι κατά παντός 
θέλοντος νά διαταράξη τά καθεστώτα καί έπιβουλεύοντος τόν Βασιλέα 
μας, τό καύχημα καί τό κλέος τοϋ Ελληνικού λαοϋ. Συνεπώς άποκηρύσσω 
καί θεωρώ προδότην έθνικόν αύτόν τούτον τόν άρχηγόν τοϋ κινήματος 
καί άρχηγόν τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέρων ’Ελευθέριον Βενιζέλον καί 
πάντα συνεργάτην αύτοϋ. Άλλά καί τό διοικητικό συμβούλιο τοΰ ’Ηπει
ρωτικού Διδασκαλικού Συνδέσμου (Χρήστος Δεβέκος, I. Σάκκος, Εύάγγε- 
λος Ζαγόρος καί Χριστ. Γκόβελας) έσπευσε ν’ άποφανθεΐ δτι: ...τοιοϋτος 
άνήρ δέν προσήκει νά τιμάται ύπό τοϋ Έλληνικοϋ λαοϋ, παύει νά θεωρή 
αυτόν πολιτικόν άνδρα καί παραδίδει αύτόν εις τάς άράς τής τε παρούσης 
καί τής μελούσης γενεάς τοϋ έθνους. Δηλώσεις μετανοίας έκαναν καί οί 
άδελφοί Φ. Β. Περάτης καί Γ. Β. Περάτης καθώς κι ό άστυΐατρος Άριστ. 
Χρηστίδης. Αύτή ή δήλωση πίκρανε πολύ τόν Πέτρο. Ή ταν άπό τούς 
στενούς φίλους του ό γιατρός, καί τοΰ Χατζή ήταν φίλος. Γιά νά κάνει 
δήλωση ό Χρηστίδης, θά πει δτι τόν είχαν πιέσει πολύ, έκβίασαν τή συ
νείδησή του καί τόν ύποχρέωσαν σ’ ένέργειες μειωτικές τής προσωπικό
τητάς του. Φαίνεται πώς φοβήθηκαν μήπως έπαναλάβει τήν έπί τουρκο
κρατίας δράση του, τότε πού, μέ κίνδυνο τής ζωής του, γέμιζε μέ δπλα 
τά Γιάννινα καί τήν ύπαιθρο. Οί άνακριτικές άρχές, στό μεταξύ, άρχισαν 
νά έκδίδουν έντάλματα προφυλάκισης πολλών ύπό διοικητικήν κράτησιν 
διατελούντων ώς τότε, άλλά άπολύθηκαν κι άρκετοί, δέν είχαν προκύψει 
έναντίον τους φαεινά τεκμήρια ένοχής. Απροσδόκητη διένεξη σημειώθηκε 
άνάμεσα στήν Ή πειρο  καί τή Σημαία. Ή  διένεξη περιστρεφόταν γύρω 
άπό τό βουλευτή Δ. Κίγκο, πού δέν είχε συλληφθεΐ καί διωχτεί. Ή  Σημαία 
υποπτευόταν τήν ύπαρξη μυστηριωδών δυνάμεων, πού προστάτευαν τόν 
Κίγκο, παρά τά έπιβαρυντικά στοιχεία πού ύπήρχαν σέ βάρος του, ή ίδια 
τ γνώριζε άπό καιρό. Ή  Ή πειρος άπαντοΰσε δτι τά στοιχεία έπρεπε νά 
ε χαν κατατεθεί στή δικαιοσύνη, κι αύτό ϊσχυε δχι μόνο γιά τόν Κίγκο,

λά καί γιά άρκετούς άλλους, άν οί υποψίες τής Σημαίας είχαν τή βάση 
τους.

Στίς άρχές τοΰ τρίτου δεκαήμερου τοΰ Δεκεμβρίου έκδόθηκαν καί τά 
ντάλματα προφυλάκισης 40 συλληφθέντων άπ’ δλη τήν "Ηπειρο καί κα-
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τηγορούμενων έπί έσχάτη προδοσίρ. Τρεις ήταν άπό τούς Φιλιάτες, μεταξύ 
τους ό γιατρός Πέτρος Δ. Μπέμπης, δεκαεφτά άπό τήν Πρέβεζα, άνάμεσά 
τους ό γιατρός Γ. Δ. Γερογιάννης, ένας άπό τήν Άρτα, ό ’Ιωάννης Κοσ- 
συβάκης, καί δεκαεννιά άπό τά Γιάννινα. Οί πιό γνωστοί άπό τούς τε
λευταίους ήταν: ό διευθυντής τού Ταχυδρόμου, ’Αχ. Γεωργιάδης, ό γιατρός 
Γ. Σταυρίδης, ό Β. Γιαννόπουλος, οικονομικός έφορος, ό I. Παναγιωτό- 
πουλος, διευθυντής τοΰ ταχυδρομείου, ό Γ. Μελάς, ό I. Μελάς, οί καλα- 
μποκάδες, πού μοίραζαν τά άλευρα τά χορηγούμενα άπό τήν Entente, ό 
Χρ. Παναγιωτίδης, ό Α. Τσουρίδης, ό Άπ. Α. Εύαγγελίδης ή Στυλιανός 
(μέ τό γνωστό καφενείο του), ό Σπ. Ντέτσικας, έκδότης τής εφημερίδας 
'Ελεύθερον Βήμα κ.ά.

Ό  μητροπολίτης Παραμυθιάς καί Φιλιατών Νεόφυτος ήταν πιστός 
όπαδός τοΰ Βενιζέλου. Μετά τά γεγονότα τής 18ης Νοεμβρίου, κατηγορήθηκε 
δτι συμμετείχε στήν προετοιμασία κινήματος. Γιά ν’ άποσείσει τήν κατηγο
ρία όργάνωσε στή μητρόπολή του, στίς 12 Δεκεμβρίου, δοξολογία γιά τή 
διάσωση τοΰ βασιλιά καί τηλεγράφησε στήν 'Ιερά Σύνοδο -τοΰ είχε ζητήσει 
έξηγήσεις, γιατί δέ μνημόνευε τό δνομα τοΰ βασιλιά, σύμφωνα μέ άλλες 
καταγγελίες- δτι συμμερίζεται τήν άπόφασή της περί άναθέματος τοϋ Βε- 
νίζέλου καί συναποφαίνεται (Ήπειρος 21-12-1916). ’Επιτροπή άπό 200 πε
ρίπου κατοίκους τής μητροπολιτικής έπαρχίας Φιλιατών καί Παραμυθιάς, 
διαμαρτυρήθηκε, μέ τηλεγραφήματά της, πρός τό νομάρχη καί εισαγγελέα 
Ίωαννίνων, τό στρατηγό Α. Παπούλα, στά ύπουργεΐα ’Εσωτερικών, Παι
δείας καί Θρησκευμάτων, δτι οί κατηγορίες έναντίον τοΰ μητροπολίτη ήταν 
συκοφαντικές καί ζητούσαν τήν τιμωρία τών καταγγελόντων. Αργότερα, 
μετά τήν έκθρόνιση τοΰ Κωνσταντίνου καί τήν ένοποίηση τοΰ κράτους, ό 
Νεόφυτος, γράφοντας στίς 7-7-1917 πρός τό στρατηγό Π. Δαγκλή κατάγγειλε 
τό σωματάρχη Α. Παπούλα, δτι αύτός ένεργών ώς άλλος Ά λή πασάς, τόν 
είχε ύποχρεώσει νά στείλει τό τηλεγράφημα στήν Ιερά Σύνοδο, μέ τό όποιο 
έπιδοκίμαζε τό άνάθεμα κατά τοΰ Βενιζέλου. ’Από τό δτι ό Νεόφυτος, στό 
τέλος τής έπιστολής του, ζητάει τήν επιείκεια καί τή συγγνώμη τοΰ τετι- 
μημένου στρατηγού καί καλού φίλου του, έξάγεται δτι ό μητροπολίτης μέ 
μεγάλη εύκολία άπαρνιόταν τίς πολιτικές πεποιθήσεις του γιά νά σώσει 
τό θρόνο του. Μερικοί φιλοβασιλικοί δεσποτάδες, δπως τής Κρήτης καί 
τής Κοζάνης, φάνηκαν πιό εύψυχοι άπό τούς βενιζελικούς. ’Αφόρεσαν τό 
Βενιζέλο καί φυλακίστηκαν άπό τίς άρχές τοΰ κράτους του...

Τό άνάθεμα τών ’Αθηνών έπαναλήφθηκε σέ πόλεις καί χωριά τής ’Ηπεί
ρου, δπως καί σ’ δλη τήν Ελλάδα. ’Οργάνωναν δοξολογίες γιά τή διάσωση 
τοΰ Κωνσταντίνου κι ύστερα έρριχναν τό λίθο τοΰ άναθέματος καί 
ύψωνόταν ό σωρός. Στό Συρράκο πρόσθεσαν καί μιά άκόμα λεπτομέρεια: 
τό κάψιμο τών εικόνων τοΰ Βενιζέλου καί τών συνεργατών του. Φυσικά 
δέν έμεινε δρόμος ή πλατεία πού νά φέρει τό δνομά του. Τά ίδια γίνονταν 
καί στό βενιζελικό κράτος, σ’ δ,τι άφοροΰσε τό δνομα τοΰ βασιλιά...
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| - |  λησίαζαν τά Χριστούγεννα. Ή  Ελλάδα διαιρεμένη σέ δυό κράτη, πει- 
νασμένη, καθημερινά έξευτελιζόμενη άπ’ δλους, Γερμανούς, Αύστρια- 

κούς, Βουλγάρους, Τούρκους, Άγγλους, Γάλλους, Ιταλούς, Ρώσους, δλες 
οί φυλές άλώνιζαν στά αίματοποτισμένα της έδάφη κατά πώς τούς σύμ- 
φερε, ό λαός διχασμένος, ό άποκλεισμός νά στενεύει δλο καί περισσότερο 
καί οί νότες τής Entente νά βομβαρδίζουν τήν κυβέρνηση τού κράτους 
τών Αθηνών, οί Γάλλοι -είχαν τούς περισσότερους νεκρούς στά Νοεμβρια
νά- νά πιέζουν νά φύγει άμέσως ό Κωνσταντίνος, αύτός στηριζόταν στίς 
πλάτες τών βασιλιάδων τής Ρωσίας καί τής Αγγλίας, πίστευε πώς θά 
βοηθούσαν νά μήν τόν διώξουν, καί Ιταλοί άκόμα έδειχναν νά τόν συμ
πονούν καί ήθελαν, τάχα, νά μείνει, ύπουλο παιγνίδι, ύποστήριζαν τόν 
Κωνσταντίνο γιά νά συνεχίζεται ή διαίρεση καί ή διάλυση τού έλληνικού 
κράτους. Δέν τάκουγαν αύτά οί Γάλλοι, είχαν τό πάνω χέρι, νέα νότα 
στίς 18/31 Δεκεμβρίου πρός τήν κυβέρνηση μέ άπαιτήσεις: ν’ άποστρα- 
τευτεϊ άμέσως ή Παλαιά Ελλάδα, νά μεταφερθούν οί κληρωτοί στήν Πε
λοπόννησο, νά διαλυθούν οί Σύνδεσμοι έπιστράτων άπό τόν ’Ισθμό καί 
πάνω, ν’ άπολυθούν δλοι οί πολίτες πού είχαν συλληφθεΐ στά Νοεμβριανά, 
νά ζητήσει έπίσημα συγγνώμη ή Ελλάδα άπό τούς Συμμάχους. Ή  κυβέρ
νηση Λάμπρου έκανε δεκτές τίς περισσότερες άξιώσεις τής Entente, σέ 
μερικές έφερε άντιρρήσεις. Ή  Γερμανία, στήν όποία κατέφυγε ό βασιλιάς 
ζητώντας ένεργό συμπαράσταση, συνιστοΰσε ν’ άπορριφθούν οί άξιώσεις, 
ύποσχόμενη άόριστα βοήθεια. Οί Σύμμαχοι δμως δέν περίμεναν. Μέ νέα 
διακοίνωση (26 Δεκεμβρίου / 8 Ίανουαρίου 1917) άπαιτοϋσαν νά γίνουν 
άποδεκτά δλα δσα ζήτησαν, μέσα σέ 48 ώρες. Ή  κυβέρνηση Σ. Λάμπρου 
ύποχρεώθηκε νά ύποκύψει...

Μέσα σέ τέτοια ένταση, μέ τήν εθνική ενότητα νά έχει γίνει θρύψαλα, 
γιορτάστηκαν τά Χριστούγεννα τοΰ 1916 στά Γιάννινα. Γιορτάστηκαν!, 
είναι σχήμα λόγου. Πώς νά αισθανθούν έξαρση καί ψυχική άνάταση οί 
πεινασμένοι, οί έκατοντάδες οικογένειες πού είχαν καταντήσει νά χτυπούν 
τά καλά σπίτια γιά ένα κομμάτι ψωμί, οί έξουθενωμένοι καί εξαθλιωμένοι, 
ούτε μιά όκά κάρβουνα δέ μπορούσαν ν’ άγοράσουν, γιά νά ζεστάνουν 
την παγωμένη άτμόσφαιρα τού σπιτιού τους, ό χειμώνας είχε μπει άγριος, 
άπειλητικός, ό άέρας πάγωνε τά κορμιά τών άνθρώπων, μόνον οί 
αισχροκερδείς καί οί μαυραγορίτες γιόρταζαν έκείνη τή χρονιά Χριστού
γεννα, μαζί καί κάποιοι προμηθείς, πρόβλεψαν καί έκαναν έγκαιρα άγορές 
τροφίμων. Χειρότερα άπό τά περσννά τά έφετεινά Χριστούγεννα. Πείνα 
και φτώχεια. Οί έρανοι πού γίνονται δέν μπορούν νά καλύψουν τίς 
άνάγκες τών οικογενειών πού δυστυχούν, είναι πολλές, άναγκάζονται νά 
έπαιτούν. Ό  άποκλεισμός χειροτέρεψε τήν κατάσταση. Οί ταξιδεμένοι δέν 
μπορούν νά έπικοινωνήσουν μέ τά σπίτια τους καί νά στείλουν χρήματα... 
γράφε ό συντάκτης τής Ηπείρου. Κι δταν πέρασαν τά Χριστούγεννα ό 

1 ιος συντάκτης σημείωνε: Χριστούγεννα πλέον θλιμμένα άπό τά έφετεινά
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δέν υπήρξαν ποτέ εις τήν Ήπειρον, δέν παρέλειψε δμως νά έπισημάνει 
τόν αίτιο: χάρις εις τόν περιπλανώμενον άγύρτην, έτσι πίστευε.

Τόσο είχαν τυφλωθεί δλοι άπό τό κομματικό πάθος πού τά πάντα τά 
συνέδεαν μέ τά έσωτερικά γεγονότα. Ό  Χατζής στό πανηγυρικό φύλλο 
τής Ηπείρου τών Χριστουγέννων έγραφε ένα ώραιότατο άρθρο, γεμάτο 
λυρισμό καί έξαρση γιά τήν ειρήνη, πού ποθούσε δλος ό κόσμος καί πού 
μόνον ό νεογέννητος Χριστός μπορούσε νά χαρίσει στούς άνθρώπους· τό 
ύπέταξε, δμως, κι αύτό στήν κομματική σκοπιμότητα, κλείνοντάς το μέ 
τήν παράγραφο: Εκείνος πού έρχεται άπόψε, γαληνόν άς έκτείνη τό χέρι 
υπέρ τό Στέμμα τοϋ Μεγάλου Βασιλέως καί άς στερεώση έκεΐ λαμπρότε- 
ρον, γλυκυτερον, πλέον παρήγορον τό μέγα άστρον, μέ τό όποιον 
όδοιπορεΐ σταθερά καί εϋελπις τών Ελλήνων ή ψυχή εις τήν σημερινήν 
τρικυμίαν... Σταθερά καί εϋελπις!.. Άπό ποϋ άντλοϋσε τήν αισιοδοξία 
αύτός ό πανέξυπνος άνθρωπος, ό έμπειρος δημοσιογράφος, ό άγωνιστής, 
τή στιγμή πού έβλεπε νά καταρρέουν δλα γύρω του; Σίγουρα άπό τήν 
ίδια πηγή, άπό τήν όποία ξεπηδοϋσαν όρμητικά τά κύματα τοϋ πάθους, 
άπό τό Δ ι χ α σ μ ό  τόν άστείρευτο, πού άπογείωνε τούς όπαδούς καί τών 
δυό παρατάξεων άπό τήν πραγματικότητα καί τά εμφάνιζε δλα ρόδινα, 
στή Δ ι χ ό ν ο ι α  είχε άφιερώσει πολλούς στίχους ό Διονύσιος Σολωμός, 
ποιός τόν θυμόταν έκείνη τήν έποχή;

Γιά νά συγκροτήσει τίς τιμές, ή άστυνομία άνακοίνωνε καθημερινά διατιμήσεις 
τροφίμων. Μάταιη προσπάθεια! Τά τρόφιμα είχαν γεμίσει τίς κρυφές άποθήκες κι 
άπό κεΐ έβγαιναν μόνον, δταν προσφέρονταν τιμές έξωφρενικές. Κατανοήθηκε δτι 
μέ τά συστήματα τών έπιτροπών πού έφαρμόζονταν, άλεΰρι δέ θά έμφανιζόταν στήν 
άγορά. 01 συντεχνίες, σέ δυό συνεδριάσεις ποϋ έγιναν τίς παραμονές τών Χριστου
γέννων, άποφάσισαν τήν έλεύθερη πώληση τοϋ καλαμποκάλευρου πρός 1,20 καί 1,10 
δρχ. κατά ποιότητα. Ή  άπόφαση ώς τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς δέν είχε 
έφαρμοστεΐ.- Φτωχή ήταν καί ή γιορτή τοϋ δέντρου τών Χριστουγέννων, έγινε στή 
Ζωσιμαία σχολή μέ πρωτοβουλία τής άδελφότητας ΖωοδόχοςΠηγή.- 'Αποδοτικότερη 
ήταν ή παράσταση πού είχε όργανώσει ό κινηματογράφος Έδισσων γιά τό Οικονομικό 
συσσίτιο, είσπράχτηκαν 1644,15 δρχ. καθαρά έσοδα.- Σέ πολλά καταστήματα τών 
Γιαννίνων υπήρχαν χιλιάδες φυλλάδια σιγαρόχαρτο μέ τήν εικόνα τοϋ λαοπλάνου  
καί άναθεματισμένου. Γινόταν σύσταση -άλλο είδος έκφοβισμοϋ- νά ξεσχίσουν τό πε
ριτύλιγμα γιά νά γλυτώσουν τά σιγαρόχαρτα.- Τυπωνόταν, γιά νά κυκλοφορήσει τό 
νέον έτος, άπό τό δημοσιογράφο Σπϋρο Δ. Λαμπρίδη, άρχισυντάκτη τής ’Ηπείρου, 
τό ΕΙκονογραφημένον ’Ηπειρωτικόν Ή μερολόγιον τοΰ 1917. Συνεργάζονταν οΐ 
Γ. Πελλερέν, Ν. Καρβούνης, Χρ. Χρηστοβασίλης, Ν. Γεωργίτσης, Θαλασσινός (Σύλ- 
βιος), Γ. Ζωρδούμης, Α. Αστέρης κ.ά.Ύ λπν πυκνοτάτην, υποσχόταν ό συντάκτης, μέ 
πολεμικά διηγήματα καί ποιήματα, μέ τά γεγονότα τής 18ης καί 19ης Νοεμβρίου στήν 
Αθήνα καί τά Γιάννινα, μέ εικόνες τών πρωτοστατησάντων άξιωματικών... Ή ταν  
Ή μερολόγιον  φιλοβασιλικής άπόκλισης.- Τήν παραμονή τής πρωτοχρονιάς τά όρφανά 
τοϋ Γεωργίου Σταύρου  θά έπισκέπτονταν τά γιαννιώτικα σπίτια γιά νά ψάλλουν τά 
κάλαντα. 01 εισπράξεις θά πήγαιναν στό ιδιαίτερο ταμείο τους...
Ή  τελευταία νότα τών Συμμάχων είχε γίνει δεκτή, τήν επόμενη τών 

Χριστουγέννων. Πλήρης άφοπλισμός, άρχή τής όλοκληρωτικής διάλυσης
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τοϋ κράτους τών ’Αθηνών, τοϋ μόνου νόμιμου κράτους γιά τούς άντι- 
βενιζελικούς. Γεμάτος άπογοήτευση ό Χατζής έγραφε στή δύση τοΰ χρόνου 
πού έφευγε: Έ να μήνα πριν έχαιρετίσαμεν μίαν νέαν κατάστασιν τήν 
άπελενθερωτικήν άπό τού υπόπτου ξένου ζυγοϋ καί τήν έπαναφοράν τοϋ 
κράτους είς τήν φυσικήν όύναμίν του, μέ τήν λέξιν «άναπνέομεν»... Τώρα 
πάλιν, άπό χθές, «δυσπνοοϋμεν» καί «άσθμαίνομεν». 'Υπεύθυνες -τόνιζε- 
ήταν οί δυνάμεις τής Entente πού ζητούσαν νά στραγγαλίσουν τήν 'Ελλά
δα. Τώρα πού είναι γνωστά τά άποτελέσματα, άπορεΐ κανένας άπό πού 
άντλοΰσαν θάρρος γιά τόν άγώνα τους οί άντιβενιζελικοί, δταν δλα π ι
στοποιούσαν πώς οί άντίπαλοί τους θριάμβευαν. Κι δμως ή τελευταία 
παράγραφος τοΰ σχολίου τοΰ Χατζή άφηνε νά έννοηθοΰν άλλα πράγματα: 
Ά λλ ’ αύτήν τήν φοράν ή έξέλιξις τών πραγμάτων θά είναι τοιαύτη, ώστε 
τάχιστα θά εύρεθώμεν δλοι πρό εκπλήξεων τρομερών...

Q  Πέτρος Κωστίδης, διάβαζε τό πρωί, παραμονή πρωτοχρονιάς, τήν 
Ήπειρο  καί δέν πίστευε στά μάτια του. Τόσο, λοιπόν, είχε άμβλυνθεΐ 

τό κριτήριο τοΰ Χατζή, τόσο είχαν άτονήσει οί πνευματικές του λειτουρ
γίες; Τί έκπλήξεις περίμενε πιά; Τά πράγματα έδειχναν καθαρά πρός ποιά 
πλευρά είχε κλίνει ή πλάστιγγα· ή Entente ένίσχυε μέ δλα τά μέσα τό 
Κράτος τής Θεσσαλονίκης, αύτό έπεκτεινόταν συνεχώς σέ βάρος τοΰ Κρά
τους τών ’Αθηνών  άφοπλισμένο τό τελευταίο, πώς μπορούσε ν’ άντισταθεΐ 
στήν πίεση άπό τό βορά; Έκλεισε τήν έφημερίδα μέ θλίψη γιά τήν άπώλεια 
τής άξιοπιστίας της, πώς νά πιστέψει τόν κυρ Γιώργη ό Πέτρος, είχε τά 
γράμματα τοΰ Βασίλη του άπό τή Θεσσαλονίκη, γεμάτα ένθουσιασμό καί 
έθνική φλόγα, θά γίνει πάλι μεγάλη ή Ελλάδα μας πατέρα, τοΰ έγραφε, 
έτοιμοι είμαστε νά μποϋμε καί μεΐς στή μάχη, θά διώξουμε τούς Βούλ
γαρους άπό τή Μακεδονία, θά προχωρήσουμε πιό πέρα, τά όνειρα τοϋ 
Βενιζέλου είναι άτέλειωτα, δέ θά βρει ησυχία αύτή ή έπαναστατημένη 
ψυχή άν δέν τά πραγματοποιήσει. Τί περιμένει ό βασιλιάς άντιδρώντας; 
Γιατί δέ συμφωνεί μέ τό Βενιζέλο, νά τελειώσει τό δράμα τής Ελλάδας;.. 
Τί περίμενε άλήθεια; σκεφτόταν ό Πέτρος. Ό ,τ ι περίμενε κι ό Δημήτρης.., 
άναλογίστηκε σέ λίγο μέ πίκρα, ήταν άδύνατο νά τόν πείσει πώς οί 
άντιβενιζελικοί είχαν χάσει τήν άναμέτρηση, τίποτα δέ μπορούσε νά τόν 
λυγίσει. Ό  βασιλιάς θά νικήσει, έπέμενε, έχει ταχθεί άπό τή μοίρα νά 
πάρει τήν Πόλη, δλα θ’ άλλάξουν, γρήγορα μάλιστα... Τί ν’ άπαντοΰσε 
στό γυιό του ό Πέτρος; Είχε άκόμα τήν άγαθότητα καί τήν καλοσύνη μι
κρού παιδιού, δυστυχώς δμως καί τό πείσμα του, πότε θά ώρίμαζε νά 
δει τόν κόσμο κατάματα, δπως ήταν, δχι δπως τόν ήθελε ό Ιδιος νά είναι, 
γιά νά προσαρμοστεί; Δέν ένοχλοΰσε τόν πατέρα ή φιλοβασιλική Ιδεολογία 
τ°ΰ Δημήτρη, ήταν περήφανος γιά τήν ειλικρίνεια τών προθέσεων τοΰ 
γυιοϋ του, πίστευε σ’ έκεΐνα πού τοΰ έλεγε ή καρδιά του, άλλά ή καρδιά 
ήταν γεμάτη μόνο συναισθήματα, αύτά όδηγοΰν τόν άνθρωπο σέ μεγάλες
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χειρονομίες άγάπης, τόν άπομονώνσυν δμως συχνά άπό τό περιβάλλον, 
δέ συνειδητοποιεί δσα συμβαίνουν γύρω του, κι δταν έρχεται ή κρίσιμη 
στιγμή, τό ξύπνημα είναι όδυνηρό καί έπικίνδυνο. Τό παράξενο στήν πε
ρίπτωση τών παιδιών τού Πέτρου ήταν, δτι, ένώ ό Δημήτρης, ώς γιατρός 
πού σπούδασε μιά θετική έπιστήμη έπρεπε νά είναι προσγειωμένος, συ- 
νέβαινε τό άντίθετο. Ό  Δημήτρης πετούσε στά σύννεφα, κι ό Βασίλης, ό 
φιλόλογος, άντιμετώπιζε τά γεγονότα μέ μάτι ρεαλιστή. Τά συνθήματα, 
σκεφτόταν ό Πέτρος, ένθουσίαζαν βέβαια, άλλά μόνα τους δέν όδηγοϋσαν 
πουθενά, ή δύναμη τής Entente δέν άντιμετωπιζόταν μέ τίς θριαμβολογίες 
τών νικητών τών Νοεμβριανών, τό μόνο άποτέλεσμα ήταν νά σκληρύνουν 
τή στάση τους, ζητούσε τώρα κι ό Ιδιος ό Βενιζέλος, τήν άπομάκρυνση 
τοΰ Κωνσταντίνου. Ό  Δημήτρης ποτέ δέ σκέφτηκε πώς κάτι τέτοιο ήταν 
δυνατό νά συμβεϊ, ό Βασίλης τό θεωρούσε σίγουρο, θα δικαιωνόταν σκέ
φτηκε ό Πέτρος. Δέ θέλησε νά προεκταθεΐ στό τί θά γινόταν ύστερα, φο
βόταν ν’ άγγίξει τό μέλλον, άκόμα καί νά τό προεικάσει, μ’ αύτό ήταν 
συνδεμένη ή μοίρα τών παιδιών του, ή μοίρα τής οικογένειας...

Σηκώθηκε, πήρε πρωϊνό καί έφυγε γιά τό μαγαζί. Τό μαγαζί! Στήν 
πραγματικότητα δέν ύπήρχε. Οί τοίχοι έμειναν όρθιοι, τά ράφια δμως 
είχαν άδειάσει. Ό  Πέτρος πούλησε δλο τό έμπόρευμα πού είχε, άδειασε 
καί τίς άποθήκες, μέ τιμές διατίμησης, δέ μποροϋσε νά βλέπει τόν κόσμο 
νά πεινάει, οί άλλοι, οί έπαγγελματίες τής τάξης του, τοϋ συνιστοϋσαν 
φρόνηση, νά πουλάει μέ τό σταγονόμετρο, πώς θά μποροϋσε νά κρατηθεί 
άλλοιώς; Δέν τούς άκουσε, οΰτε πέρασε ποτέ άπό τό νοϋ του, νά έκμε- 
ταλλευτεΐ τή φτώχεια- είχε περιουσία γιά νά ζήσει ή οικογένειά του, ό 
θείος τοΰ άφησε πολλά, τάκανε μέ τήν έργασία του περισσότερα, δέν τοϋ 
έπέτρεπε ή συνείδηση νά συμπεριφέρεται σκληρά πρός τό συνάνθρωπο- 
ό Χατζής στήν έκτίμηση τής πολιτικής κατάστασης μπορεί νά είχε άστο- 
χήσει, κάποιες δμως κοινωνικές πληγές έξακολουθοϋσε νά τίς έπισημαίνει 
καί νά τίς καυτηριάζει. Τά νέα ήθη, πού δημιούργησαν παρενέργειες στήν 
κοινωνική παράδοση τής πόλης, έπρεπε νά χτυπηθούν, άν δέ γινόταν αύτό 
άπειλούσαν νά διαβρώσουν γιά πολλές δεκαετίες τή ζωή της. Ό  μαυρα- 
γοριτισμός, παράδειγμα, πού άνθισε σ’ δλες τίς μορφές του κατά τήν πε
ρίοδο τής πείνας, ή έπιλογή μαγαζιών άπό τά προξενεία τής Entente, σ’ 
αύτά μόνο διέθεταν τή διανομή καλαμποκιού, δσοι τά είχαν πλούτισαν, 
πρότειναν καί στόν Πέτρο νά άναλάβει τήν πώληση καλαμποκιού, 
άρνήθηκε. Ή  αισχροκέρδεια, ή άπληστία, ή δίψα γιά γρήγορο πλουτισμό, 
χωρίς φραγμούς, χωρίς συνειδησιακές κρίσεις, τόχε πει ένας έμπορος σέ 
περσινή γενική συνέλευση: άν δέν κερδίσουμε τώρα, πότε θά κερδίσουμε; 
ήταν άνοιχτή παρότρυνση γιά έκμετάλλευση τής πείνας. Αύτά δέν ταίρια
ζαν μέ τήν παράδοση τής πόλης, δχι πώς οί Γιαννιώτες άποτελοΰσαν τό 
περιούσιο κομμάτι τής έλληνικής φυλής, καθαρό άπό κάθε ήθικό ρύπο, 
μέ άποστάσεις άπό τήν καθημερινότητα, πού δροϋσε μέ τούς δικούς της
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νόμους, δχι πάντα άνεπίληπτους, άλλά νά, ή πόλη αυτή μέ τό πλήθος 
τών ευεργετών, τήν παιδεία, τήν πρόνοια καί τήν κοινωνική της όργάνωση, 
άσκοΰσε ευεργετική έπίδραση στή συμπεριφορά τών άνθρώπων σέ δύσκο
λες στιγμές τής κοινότητας, δέν άνεχόταν τήν έκτροπή τοΰ ένστικτου, τό 
παγερό χαμόγελο, τήν συναισθηματική ύποτονικότητα, τόν ψυχρό ύπολο- 
γισμό, τήν άδιαφορία γιά τήν τύχη τοΰ συνάνθρωπου. Αύτά σκέφτονταν 
ό Πέτρος, ήταν δμως έτσι; Τή στιγμή πού άνοιγε τήν έξώθυρα τοΰ σπιτιού 
σταμάτησε. Ή  παράδοση, άναλογίστηκε, έχει εύεργετική έπίδραση στή διά
πλαση χαρακτήρων, τό κατορθώνει δμως πάντοτε; Δέν ήταν σέ θέση νά 
δώσει θετική άπάντηση. Ή  θητεία του τόσα χρόνια στά Ελέη, στό όργανο 
άπ’ δπου κατ’ έξοχήν έπρεπε νά έκφράζεται τό ήθος τής παράδοσης, αύτό 
διαχειριζόταν τά χρήματα τών εύεργετών, στή χορεία τών άγίων δικαι
ούνταν νά καταταγοΰν οί άνθρωποι αύτοί, μετουσίωσαν τήν τελευταία 
τους θέληση, σέ μιά ζεστή άγκαλιά γιά δλους τούς πάσχοντες, τούς άρρω
στους, τούς πεινασμένους, τούς φυλακισμένους, σ’ δλες τίς άποχρώσεις 
τής δυστυχίας, κρατούσαν, λοιπόν, τή στάση πού έπρεπε δλοι οί έπίτροποι, 
ήταν άνώτεροι χρημάτων, ή κοίταζαν νά έπωφεληθοΰν άπό τή θέση πού 
κατείχαν; Μέ όδύνη άναλογίστηκε πώς άρκετοί άπό τούς έπιτρόπους δέν 
έρμήνευαν σωστά τή θέληση τών εύεργετών, φρόντιζαν ν’ άνακαλύπτουν 
στενωπούς, άπ’ δπου διοχέτευαν τούς κρουνούς τής εύεργεσίας σέ σκοπούς 
άλλότριους... Αύτή ή έκτροπή άπό τήν πραγματική θέληση τών διαθετών 
δέν ήταν φαινόμενο μόνο τής δικής του έποχής. Τέτοια καί περισσότερα 
συνέβαιναν καί σέ παλιότερους καιρούς, ό φίλος του ό I. Λαμπρίδης, τά 
είχε γράψει δλα, έκλεβαν άσύστολα άπό τά ’Ελέη, στερούσαν τό ψωμί 
άπό τό φτωχό, τό φάρμακο άπό τόν άρρωστο, τόν όβολό άπό τή χήρα 
καί γέμιζαν τίς τσέπες τους. Ή  παράδοση γιαυτούς ήταν γράμμα κενό, 
δέν είχε άφήσει ίχνη πάνω τους...

"Οταν μπήκε στό μαγαζί, ένοιωσε σά νά βρισκόταν σέ παλαιό άρχοντι- 
κό, κλειστό άπό καιρό, πού μύριζε μούχλα, γεμάτο άράχνες καί μελαγχο
λία. Οί ύπάλληλοι κάθονταν στίς καρέκλες, σηκώθηκαν μόλις μπήκε, πή
γαν κοντά του, τοΰ εύχήθηκαν χρόνια πολλά, ύστερα ξαναγύρισαν στίς 
θέσεις τους. Παραμονή Πρωτοχρονιάς καί τό μαγαζί ήταν άδειο άπό 
έμπορεύματα καί πελάτες. Ό  Πέτρος τό άνοιγε μόνο γιά νάρχονται οί 
υπάλληλοι, νά δικαιολογούν τό μεροκάματό τους, πού ή κίνηση τοΰ πα
λιού καιροΰ, δέν είχαν χέρια νά έξυπηρετήσουν τόν κόσμο, τώρα ό θά
νατος σεργιανοΰσε έλεύθερα στούς δρόμους, ήταν οί πεινασμένοι, έκλιπα- 
ροΰσαν μιά φέτα ψωμιού, νά περάσουν τή μέρα, παραμονή Πρωτοχρο
νιάς!, οί άνθρωποι δέ σήκωναν πιά τό κεφάλι τους στόν ούρανό, τόσκυβαν 
στή γή, έχασκε άνοιχτή μπροστά τους, έτοιμη νά τούς καταπιεί. Ποϋ θά 
πάει αυτή η κατάσταση, μουρμούριζε ό Πέτρος, σχεδιάζοντας φιγούρες 
σ ένα φύλλο χαρτί, τί φταίει ό κόσμος νά πληρώνει τά σφάλματα τών 
ηγετών του, τί φταίνε τά μωρά νά ξεψυχούν κρεμασμένα στό στεγνό βυζί
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τής μάνας τους, τί φταίνε καί οί οικογένειες νά δοκιμάζονται, χρονιάρες 
μέρες, άπό τήν άπουσία τών δικών τους ή νά ζοϋν σέ άτμόσφαιρα γεμάτη 
έχθρότητα; Σταμάτησε νά σχεδιάζει κι άναρωτήθηκε τί νά γινόταν ό Βα
σίλης, στή σχολή τής Θεσσαλονίκης ήταν άκόμα, ή είχε τοποθετηθεί σέ 
μονάδα, άνησυχοϋσε, είχε καιρό νά πάρει γράμμα του. Τόν πίεζε καί ή 
άγωνία τής γυναίκας του, κάθε μέρα τόν ρωτούσε, έξαντλήθηκαν οί δ ι
καιολογίες πού έβρισκε, δέ μπορούσε νά τήν κοιτάξει πιά στά μάτια, νό
μιζε πώς τόν θεωρούσε ύπεύθυνο γιά τή φυγή τοΰ γυιοΰ τους- ήταν άδικη 
αύτή ή κρίση, ό Πέτρος έκανε δ,τι μπορούσε νά μή διασπαστεϊ ή οικο
γένεια, ήταν άδύνατο δμως νά έπαναφέρει στή φυσιολογική ροή τό αίμα 
πού κόχλαζε στίς καρδιές τών παιδιών, ήταν άνώτερο άπό τίς δυνάμεις 
του. Ό  Βασίλης είχε φύγει γιά τή Θεσσαλονίκη, ό Πέτρος ήταν βέβαιος 
πώς τήν άγαθή μερίδα, είχε διαλέξει, ό Βενιζέλος έδινε φτερά στούς νέους 
νά πετάξουν, ή Μεγάλη Ιδέα ήταν άκόμα ζωντανή, γεμάτη σφρίγος, οί 
άλύτρωτοι άδερφοί περίμεναν, πώς μπορούσαν οί νέοι ν’ άρνηθοΰν τό 
κάλεσμά τους; Κι ό Δημήτρης; "Αντρας ειλικρινής καί τίμιος, θαρραλέος 
κι άνυστερόβουλος, είχε λατρέψει τό δικό του είδωλο, μ’ δλη τήν άγνότητα 
τής ψυχής του, τό βασιλιά, αύτόν είχε δει νά μπαίνει στά Γιάννινα 
έλευθερωτής, ό Βενιζέλος τοΰ φαινόταν άπόμακρος, σκυμμένος στά χαρτιά 
του, διπλωμάτης, έλεγαν, άπό τούς πρώτους τής Εύρώπης, στά Γιάννινα 
δμως ό Δημήτρης δέν έβλεπε τή διπλωματία νά παρελαύνει νικηφόρα άπό 
τούς δρόμους καί τίς πλατείες τής πόλης, τούς δοξασμένους έλληνες 
στρατιώτες άντίκρυζε, ματωμένους, τσακισμένους άπό τίς κακουχίες, μέ 
τό κεφάλι δμως ψηλά καί μπροστά τους καβάλα στό περήφανο άτι του, 
ό Κωνσταντίνος, μέ πυρωμένο σίδηρο είχαν άποτυπωθεϊ αύτά στήν καρδιά 
τοΰ Δημήτρη, πώς νά τά λησμονήσει; Ή  άγάπη τοΰ Πέτρου γιά τό πρώτο 
παιδί του δέ γνώριζε δρια, τήν ένίσχυε περισσότερο ό πολιτικός του προ
σανατολισμός, πίστευε πώς ήταν λαθεμένος, είχε τήν άνάγκη του ό Δη
μήτρης, δέν έπρεπε νά γίνει άντικείμενο έκμετάλλευσης άπό καιροσκόπους 
-καί οί δυό παρατάξεις ήταν γεμάτες άπό τέτοιους- ήταν εύάλωτη ή ψυχή 
τοΰ παιδιού, άκριβώς γιατί έμεινε άδολη ή πίστη του, έτοιμος νά πεθάνει 
γιά τό είδωλό του, φτάνει ή άπόφαση νάταν δική του, ένδόμυχη παρόρ- 
μηση γιά θυσία, όχι ύποβολιμαία κίνηση άπελπισίας. Πολύ φοβόταν μιά 
τέτοια κατάληξη ό Πέτρος, γιαυτό ή άνησυχία γιά τήν τύχη τοΰ Δημήτρη 
μεγάλωνε.

"Εφυγε άπό τό μαγαζί πριν τό μεσημέρι, έξάλλου ή παρουσία του έκεϊ 
δέν ήταν άναγκαία, έμπόρευμα δέν είχε νά πουλήσει, ό κόσμος τό ήξερε 
καί δέν έμπαινε μέσα, μόνο φίλοι άνοιγαν τήν πόρτα νά τοΰ εύχηθοΰν 
γιά τόν καινούριο χρόνο, τί χρόνος θά ήταν γιά τήν Ελλάδα τό 1917, 
κανένας δέ μποροϋσε νά προβλέψει. ’Εκείνο πού φαινόταν καθαρά ήταν 
ή έπέκταση τοϋ Κράτους τής Θεσσαλονίκης καί ή συρρίκνωση τοΰ Κρά
τους τών ’Αθηνών, τό τέλος του δέ θ’ άργοΰσε, πώς ν’ άντικρούσει τήν
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άφόρητη πίεση πού άσκοΰσε σέ βάρος του ή Entente, πόσο θ’ άντεχε στή 
δοκιμασία τής πείνας κι ό λαός, θά ξεσηκωνόταν κάποτε καί θά χτυπούσε 
στά τυφλά. Οί άντιβενιζελικοί έξακολουθούσαν νά έπιμένουν στίς θέσεις 
τους, δέν ήθελαν νά όμολογήσουν φανερά, πώς ό άντίχριστος τούς πο
λεμούσε έχοντας πίσω του τά ισχυρότερα κράτη τής Εύρώπης, στήν πραγ
ματικότητα είχαν παραδεχτεί τήν ήττα τους κι άγωνιούσαν γιά τήν τύχη 
τους. Φοβούνταν τά άντίποινα, ήταν σίγουροι πώς δταν οί βενιζελικοί 
έρχονταν στήν έξουσία θ’ άρχιζαν οί διώξεις τών άντιφρονούντων, τό 
ίδιο είχαν κάνει κι αυτοί, μετά τά Νοεμβριανά■ ό Χατζής, πριν άπό λίγες 
μέρες τόν άντάμωσε στό δρόμο ό Πέτρος, δέν έκρυβε τήν άπογοήτευσή 
του, φαινόταν άπελπισμένος, είχε καταβληθεί πολύ, τόν ένοχλούσαν 
στομαχικές διαταραχές, ό τύφος πού είχε πάθει στίς φυλακές, τότε πού 
τόν έρριξαν οί Τούρκοι, είχε κλονίσει τήν ύγεία του, οί συνέπειες τής 
άρρώστειας ύποτροπίαζαν κάθε φορά πού οί στενοχώριες πλήθαιναν, αύτή 
τήν έποχή τό άγχος είχε περισσέψει γιά τόν Χατζή, δέν είμαι καλά Πέτρο, 
τοΰ έξομολογήθηκε, φταίει ή ύγεία μου, φταίνε κι δλα τ ’ άλλα, αύτά είναι 
τά χειρότερα. Σύντομα, στίς άρχές τοΰ χρόνου, έπρεπε νά τόν δει, τί νά 
τοΰ έλεγε δμως; Τόν Χατζή δέ τόν ξεγελούσες μέ τίς συνηθισμένες εύχές 
κι έλπίδες δτι θά καλλιτέρευε ή κατάσταση, γιά άλλα έπρεπε νά κουβεν
τιάσουν, δχι γιά τά πολιτικά, θά γινόταν δμως αύτό; ή πολιτική κυκλο
φορούσε σάν τό όπιο στό αίμα τοΰ Χατζή, μοιραία εκεί θά κατέληγε ή 
συζήτηση...

Ό  καιρός ήταν χειμωνιάτικος, τό χιόνι είχε άσπρίσει τό Μιτσικέλι, 
κατέβηκε κάτω άπό τούς Λυγγιάδες, θά σκέπασε καί τό χωριό μας, σκέ- 
φτηκε ό Πέτρος, έτσι έλεγαν τότε οί παλαιοί· φυσούσε παγωμένο άεράκι, 
ωστόσο δέν τράβηξε γιά τό σπίτι, πήρε τό δρόμο γιά τήν πλατεία, νά 
περπατήσω λίγο, μουρμούρισε, νά καθαρίσει τό μυαλό, νά ξαλαφρώσει ή 
καρδιά, ένοιωθε πώς τόν ένοχλοΰσε τελευταία, δλο έλεγε νά τό πει στό 
Δημήτρη κι δλο άνέβαλε, είχε άνωμαλίες στήν πίεση, τού είχαν πει νά 
προσέχει, τί νά προσέχει, γιά τίς μέρες πού περνούσαν ή προσοχή ήταν 
πολυτέλεια, εδώ κοτρόνια όλόκληρα ξεκόβονταν κι έπεφταν πάνω τους, 
άλλοι συντρίβονταν, άλλοι πληγώνονταν βαρειά, δλος ό κόσμος είχε πλημ
μυρίσει όδύνη, λύπη καί στεναγμούς, λίγοι ήταν έκεΐνοι πού προσπερ
νούσαν χωρίς νά νοιάζονται γιά τό χαλασμό. Ή  λίμνη, καθώς τήν άντί- 
κρυζε άπό τήν πλατεία, ήταν φορτουνιασμένη, ό βόγγος της έφτανε ώς 
έπάνω, δέν είναι μόνο ή λίμνη πού βογγάει, άναλογίστηκε, είναι καί οί 
άνθρωποι, ό χειμώνας είναι βαρύς, οί όρίζοντες κλειστοί, πότε θά ξάνοιγε 
ό ουρανός, πότε θά γέμιζε ή γης λουλούδια, ποιά μοίρα είχε ζηλέψει τήν 
Ελλάδα καί τήν έφερε σ’ αύτό τό κατάντημα;

Ή  μιά σκέψη διαδεχόταν τήν άλλη, μπήκα στά πενήντα, σκέφτηκε, χει
ρότερη πρωτοχρονιά άπό τή φετεινή δέν έχουμε γιορτάσει. Θά γιόρταζαν; 
Στό σπίτι κανένας δέν είχε διάθεση, ούτε ό Ιδιος. Άλλες χρονιές τά δω
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μάτια γέμιζαν κόσμο, διασκέδαζαν, συζητούσαν, προγραμμάτιζαν, φέτος 
ποιόν νά καλοϋσε; Ό λο ι είχαν τις έγνοιες τους, μερικοί άγωνίζονταν νά 
έξασφαλίσουν τά στοιχειώδη, ό Βασίλης έλειπε, ό Δημήτρης είχε χαθεί μέ 
τούς έπίστρατους, ή Χριστίνα κι ό Νίκος δέν τά πήγαιναν καλά, τά είχε 
χωρίσει κι αύτά ή άντιπαλότητα, ή γιορτή, άκόμα καί στό στενό κύκλο, 
τόν οικογενειακό, άπαιτούσε σύμπνοια, άγάπη, κατανόηση, τέτοια αισθή
ματα είχαν πετάξει άπό τίς καρδιές τών παιδιών του, άπόμεινε μόνος 
του μέ τίς γυναίκες, τή Λευκή, τήν Κατερίνα, τήν Ελένη, ύπέφεραν βουβά, 
δέν τό έδειχναν κι αύτό ήταν τό χειρότερο...

’Ασυναίσθητα έκανε στροφή καί πήρε τό δρόμο γιά τήν Καραβατιά. Προ
χώρησε λίγο, ό άέρας είχε δυναμώσει, φυσούσε άρβανίτης, παγωμένος, κρα
τούσε τό καπέλο μέ τό ένα χέρι, ήταν μακρύς ό δρόμος, δέ θά τά κατάφερνε. 
Γύρισε στή θέση όπου στάθμευαν τ’ άμάξια, γιά πού κύρ Πέτρο; τόν ρώτησε 
ό άμαξας, δλοι γνωστοί του ήταν, γιά τό σπίτι, άπάντησε ό Πέτρος κι 
έκλεισε τό στόμα του, καθώς ό αμαξάς προσπάθησε ν’ άνοίξει κουβέντα.

Είχε περάσει ή ώρα καί ή οικογένεια άνησυχούσε. Ό  Πέτρος τούς κα
θησύχασε μέ τή δικαιολογία τής δουλειάς. Ή  Λευκή ήξερε πώς δέν έλεγε 
τήν άλήθεια, ό Πέτρος βρισκόταν σέ άμηχανία, ή γυναίκα κατάλαβε πώς 
περνούσε κρίση, όποια δικαιολογία κι άν πρόβαλε θά ήταν ψεύτικη. 
"Εμειναν στό τραπέζι οί τρεις γυναίκες κι αύτός. Ό  Δημήτρης σπάνια 
έρχόταν τά μεσημέρια, ή Χριστίνα κι ό Νίκος έφαγαν μόνοι τους καί 
πήγαν στά δωμάτιά τους, ή Χρυσάνθη, ή ύπηρέτρια, έλειπε κι αύτή, είχε 
πάει στό χωριό της, σέρβιρε ή Κατερίνα, οί κουβέντες μετρημένες, τυπικές, 
λές κι ήταν όλοι τους ξένοι, προσκαλεσμένοι, άπό άλλα σπίτια, ή καρδιά 
τους ήταν έτοιμη νά ξεχειλίσει, δσα ήθελαν δμως νά κουβεντιάσουν δέν 
έπρεπε νά ειπωθούν, κάποιο άόρατο χέρι έκλεινε τά στόματα δλων, τά 
άλλα, τά καθημερινά, δέ μπορούσαν νά δώσουν προέκταση στήν κουβέντα, 
σύντομες διακοπές σιωπής ήταν, τίποτ’ άλλο. Ό ταν τέλειωσαν, ό Πέτρος 
σηκώθηκε, πήρε τό παλτό καί τό καπέλο, θά περπατήσω λίγο, είπε, χωρίς 
άλλη έξήγηση. —Μ’ αύτό τόν καιρό; ρώτησε δειλά ή γυναίκα του, θά 
κρυολογήσεις. —Δέ θ’ άργήσω, άποκρίθηκε, άνοιξε τήν πόρτα καί βγήκε. 
Στό δρόμο άναρωτήθηκε κι ό Ιδιος πού πήγαινε, τί τόν έκανε ν’ άφήσει 
τίς γυναίκες νά κλαΐνε τή μοίρα τους, ήταν βέβαιος πώς αύτό θάκαναν, 
τώρα πού έμειναν μόνες, θάδιναν διέξοδο στόν πόνο γιά τά παιδιά τους, 
γιά τό Δημήτρη, κοντά τους τόν είχαν, άλλά δέν ήταν ό δικός τους 
άνθρωπος, τό ύπάκουο παιδί, ό άγαπημένος σύζυγος, ό στοργικός πατέ
ρας, ό πονόψυχος γιατρός, είχε άλλάξει έντελώς, δέν τόν καταλάβαιναν, 
άγριος, σιωπηλός, άπότομος, πώς είχε καταντήσει έτσι; Ά πό τή Θεσσα
λονίκη ό Βασίλης ζούσε μόνο στά όνειρά τους. Ή ταν σίγουρες πώς έγραφε 
στόν Πέτρο, ποτέ δέν είχαν διαβάσει μιά άράδα άπό τά γράμματά του, 
ξέρω γιατί τό κάνει, μουρμούρισε ή Λευκή, τά δάκρυα δέν έλεγαν νά στα
ματήσουν, γιά νά μην πικράνει τό Δημήτρη, πρόσθεσε...



Ό  Πέτρος σήκωσε τούς γιακάδες νά προφυλαχτεΐ άπό τόν κρύο άέρα, 
περπατούσε άσκοπα, δπου τόν πήγαιναν τά πόδια του, χωρίς νά τό κα
ταλάβει βρέθηκε κοντά στό μαγαζί του. Καθώς έστριβε στή γωνία, λίγα 
μέτρα πιό πέρα ήταν ή πόρτα του, πρός τά κεϊ πήγαινε, χωρίς νά τόχει 
συνειδητοποιήσει άπό τήν άρχή, έπεσε πάνω στό γυιό του, γύριζε στό 
σπίτι. —Πατέρα, φώναξε μέ άνησυχία ό Δημήτρης, τί γυρεύεις τέτοια ώρα 
έξω, γιατί δέν βρίσκεσαι σπίτι; Ό  Πέτρος δέν άπάντησε, άγκάλιασε μόνο 
τό γυιό του, έλα μαζί μου, θέλεις νά κουβεντιάσουμε γιά λίγο Δημήτρη; 
ρώτησε σιγά, παρακαλεστικά ό πατέρας, άς μπούμε στό μαγαζί μας· ό 
γυιός τόν άκολούθησε, γεμάτος άπορίες κι έρωτηματικά. "Οταν άνοιξε τήν 
πόρτα ό Πέτρος, ένοιωσαν σά νά τούς χτύπησε κρύος άέρας, ό ίδιος ό 
άρβανίτικος πού φυσούσε έξω. Τό άδειο μαγαζί έμοιαζε τά έρειπωμένα 
χάνια, πού τά έδερναν οί άέρηδες άπ’ δλες τίς μεριές, πολλές τέτοιες 
ιστορίες είχε διαβάσει ό Δημήτρης στά παιδικά του χρόνια. Κάθησαν στό 
γραφείο τού Πέτρου, ό γυιός άνήσυχος γιά τόν πατέρα, αύτός τόν κοίταζε 
μόνο, μέ τήν έκφραση πού έχουν οί άνθρωποι δταν χάνουν άγαπημένα 
τους πρόσωπα, γιατί μ ’ έφερες εδώ πατέρα; ρώτησε τέλος ό Δημήτρης. 
— Ή  μοίρα δρισε τή συνάντηση, άπάντησε ό Πέτρος, κοιτάζοντας άλλού, 
δέ μπορούσε ν’ άντικρύσει τό γυιό του κατά πρόσωπο, τυχαία σέ βρήκα, 
δέν τό έπιδίωξα... συμπλήρωσε, δπως καί νάναι θέλεις νά κουβεντιάσουμε 
Δημήτρη; Ό  γυιός φάνηκε ν’ άπορεΐ: —Γιατί έδώ πατέρα κι όχι στό σπίτι; 
ρώτησε. —Ό χι στό σπίτι, δέν πρέπει νά μάς άκούσουν οί γυναίκες, δέ 
μπορώ ν ’ άντικρύσω έκεϊνα τά πελώρια μάτια τους, άπό μένα ζητούν 
άπάντηση, τί νά τούς πώ; Πιό βασανιστικές στιγμές δέν έχω ζήσει, γυιέ 
μου, φοβάμαι πώς δέν θ’ άντέξω ώς τό τέλος. ’Ασυναίσθητα ό Πέτρος 
έφερε τό χέρι στήν καρδιά, ό Δημήτρης πετάχτηκε πάνω, έτρεξε κοντά 
του, τόν κοίταζε μέ άγωνία, κάθησε παιδί μου, μην άνησυχείς, περαστικός 
πόνος ήταν, διάβηκε, άλλοι είναι οί πόνοι πού ροκανίζουν τά σωθικά 
μου, πασχίζω μά δέ μπορώ νά βρώ γιατριά... Σταμάτησε. Τό πρόσωπό 
του είχε γίνει χλωμό, πρέπει νά πάμε σπίτι πατέρα, νά ξαπλώσεις, νά σ ’ 
έξετάσω, δέ γίνονται αυτά στό μαγαζί, θά φωνάξω αμάξι... —όχι, μίλησε 
δυνατά ό Πέτρος, όχι πριν κουβεντιάσουμε... —Τόσο σοβαρό είναι αυτό 
πού θέλεις νά μού πεις, άντέτεινε ό Δημήτρης, θά πουντιάσεις έδώ μέσα, 
πάμε σπίτι πατέρα... —Παραμονή πρωτοχρονιάς είναι σήμερα, δσοι μπο
ρούν άκόμα χαρίζουν δώρα, ώς τώρα ποτέ δέ ζήτησα τίποτα άπό κανένα 
σας, αύτή τή στιγμή νοιώθω τήν καρδιά μου γεμάτη παγωνιά, θέλω τό 
δώρο σου Δημήτρη, νά ζεσταθώ, μιά υπόσχεση, πού νάχει τή βαρύτητα 
τοΰ δρκου, τίποτ’ άλλο, ύστερα θά πάμε σπίτι, μάς περιμένουν οί γυναίκες, 
είναι τυραγνισμένες ψυχές, δέν άντέχουν άλλο... — Τί ζητάς άπό μένα πα- 
τέρα, δρκο έδωσα στήν Πατρίδα καί τό βασιλιά, θά τούς κρατήσω, σέ 
ποιόν καί γιατί νά όρκιστώ τώρα; —Σέ μένα, στή μάνα σου, στή γυναίκα 
σου, στό παιδί σου, στόν άδελφό σου, στούς φίλους καί στούς έχθρούς
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σου, στούς *Ελληνες, σ ’ δλους.., ύψωσε τή φωνή του ό Πέτρος, τόν χρω
στάς αύτόν τόν δρκο γυιέ μου, τόν χρωστάν δλοι δσοι συδαυλίζουν τήν 
άδελφοκτόνο διαμάχη κι άπό τίς δυό παρατάξεις, φτάνει τό αίμα πού 
έχει ως τώρα χυθεί, θά μάς δοκιμάσει ό Θεός, γίναμε λεύτεροι, χρόνια 
κι αιώνες τό όνειρευόμαστε, καί καταντήσαμε νά σκοτώνουμε ό ένας τόν 
άλλο, δούλοι τών παθών μας■ άκουσε παιδί μου, αύριο, μεθαύριο θά σάς 
βάλουν έσένα καί τό Βασίλη, τόν ένα άπέναντι στον άλλο, νά χτυπηθείτε 
σά δυό θανάσιμοι έχθροί, νά ξεσχίσετε τίς σάρκες σας, ώσπου νά σωρια
στείτε άδεια κουφάρια στή γή. Αέν τό άντέχουμε αύτό, Αημήτρη, καμιά 
οικογένεια δέν τό άντέχει, ή άδελφοκτονία είναι πράξη άποτρόπαια άπό 
τήν άρχαία έποχή... Μαζεύτηκε στήν καρέκλα του καί πάλι ό Πέτρος, ό 
Δημήτρης καταλάβαινε πώς ύπέφερε, πές μου καθαρά πατέρα, τί ζητάς 
άπό μένα; τόν ρώτησε. Ό  άλλος σήκωσε τό κεφάλι καί τόν κοίταζε σιω
πηλά, διάλεγε τίς λέξεις, φοβόταν τήν άντίδρασή του. —Τό λόγο σου θέ
λω, Δημήτρη, πώς θά τραβηχτείς άπό τίς ένοπλες ομάδες τών έπιστράτων 
καί θά περιοριστείς στά ιατρικά σου καθήκοντα, κάτι πολύ άπλό καί 
πολύ δύσκολο. Τό ξέρω, έχεις συνδεθεί συναισθηματικά μαζί τους, δέ 
ζητώ ν ’ άπαρνηθεΐς τήν ιδεολογία σου, μείνε πιστός στό βασιλιά, έδωσες 
δρκο, όρκίστηκες δμως καί στήν πατρίδα, κι αύτή σήμερα είναι πάνω άπό 
ιδεολογίες καί είδωλα, νομίζεις πώς τήν υπηρετείς όργώνοντας νύχτες 
όλόκληρες τούς δρόμους καί τά σοκκάκια τών Γιαννίνων, νά στήνεις ένέ- 
δρες, νά σέρνεις άνθρώπους στίς φυλακές, άναλογίστηκες ποτέ αν αύτοί 
είναι άθώοι καί ύποφέρουν έξαιτίας σου, είναι πατρίδα δλα αύτά, έχουν 
καμιά σχέση μέ τή θρησκεία μας; Ξέρω τί θ’ άπαντήσεις: Τά ίδια κάνουν 
καί οί άλλοι στή Θεσσαλονίκη, κι δπου έχουν έπικρατήσει, τά ίδια ίσως 
κάνει κι ό Βασίλης, έχεις δίκιο, ή κατάρα έχει απλωθεί παντού, γιαυτό 
φοβάμαι πώς σύντομα θά βρεθείτε στήν άνάγκη τά δυό άδέρφια νά πο
λεμήσετε άναμεταξύ σας, νά σκοτωθείτε όχι γιά τήν πατρίδα, γιά τό πείσμα 
σας... —Ξέρεις πατέρα τί μού ζητάς; τόν διέκοψε ό Δημήτρης, νά 
εύνουχιστούμε εμείς, γιά νά έπικρατήσουν οί άλλοι, γιατί αύτό θά γίνει, 
άν δέν τούς πολεμήσουμε. Ό  Πέτρος σηκώθηκε όρθιος: — Ά ν  είναι γιά 
τό καλό τής πατρίδας νά τό κάνετε, φώναξε μέ όση δύναμη τού άπόμεινε. 
’Εκείνοι είναι έτοιμοι νά πολεμήσουν τούς Βουλγάρους, έσεϊς μπορείτε 
νά διώξετε τούς ’Ιταλούς άπό τή Βόρειο Ήπειρο; Τότε θά σάς έδινα τήν 
εύχή μου, τώρα ό δικός σας δρόμος δέν όδηγεί πουθενά, άφήστε στούς 
άλλους τήν πρωτοβουλία, ν’ άποδείξουν, τουλάχιστον, άν δσα ύπόσχονται 
θά τά πραγματοποιήσουν, άπό τήν πλευρά σας τά δρια στένεψαν, δέν 
υπάρχει διέξοδος, μήν έμπιστεύεστε στίς ύποσχέσεις τών Γερμανών, ή 
πλάστιγγα έγειρε, δέν έχουν τή δύναμη νά σάς βοηθήσουν... —Πατέρα, 
έλεος, μού βάζεις θηλειά στό λαιμό, σκέπτεσαι τί θά γίνει, άν έρθουν στά 
Γιάννινα οί βενιζελικοί; θά κάνουν τρισχειρότερα άπ’ δσα έμείς σήμερα, 
ζητοϋν άντ εκδίκηση, τό βλέπω στά πρόσωπά τους, γιατί θέλεις νά μάς
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καταδικάσεις, άφοϋ ξέρεις τί μάς περιμένει;.. Ό  Δημήτρης έπεσε άποκα- 
μωμένος στήν καρέκλα, τά λόγια τοΰ πατέρα τόν είχαν συντρίψει, ένας 
όλόκληρος κόσμος κατέρεε, οί όρίζοντες είχαν κλείσει, ένοιωθε πώς τόν 
φυλάκισαν σ’ ένα κελί, οΰτε άχτίδα φωτός δέν έμπαινε έκεϊ, έτσι φαντα
ζόταν τή βενιζελική τυραννία· καταλάβαινε πώς δλα έγιναν συντρίμμια, 
μόνο πού δέν ήθελε νά τό παραδεχτεί, οί βενιζελικοί θά κέρδιζαν, άκούγον- 
ταν κι δλας ό καλπασμός τών άλογων τους, στό βάθος τοΰ πίνακα ένας 
σκυφτός καβαλλάρης βιαζόταν νά έξαφανιστεΐ, ήταν ό Κωνσταντίνος, ό 
νικητής τοΰ Έσάτ πασά, δταν μπήκε στά Γιάννινα, ή πόλη άνοιξε τήν 
άγκαλιά της νά τόν δεχτεί, δλα γιόρταζαν, ή ’Ανάσταση ήρθε πριν τήν 
ώρα της, τώρα στά μάτια έκείνων πού τόν άγαποΰσαν είχαν στερέψει τά 
δάκρυα, κάποια κακιά μοίρα ύφανε τό δίχτυ τής ζωής του, είχε δίκιο ό 
πατέρας, δέν ύπήρχε άλλη έκλογή... —Πάμε πατέρα, άκούστηκε ύστερα 
άπό λίγο ή φωνή τοΰ Δημήτρη, οί γυναίκες μάς περιμένουν, έχεις τό λόγο 
μου, θ' άκολουΟήσω τή συμβουλή σου, δέν έχω άλλη έπιλογή, είμαι στό 
λάκο μέ τά λιοντάρια, πάμε σπίτι, είσαι άρρωστος πρέπει νά σέ φροντί
σουμε... — Τώρα είμαι καλά, φώναξε ό Πέτρος, τ' άλλα θά διορθωθούν, 
ώρα νά φύγουμε.

Έκλεισαν τό μαγαζί, ό Δημήτρης βρήκε άμάξι, άνέβηκαν, σήκωσαν 
τούς γιακάδες, πίεσαν πιό βαθειά τά καπέλα, ό άρβανίτικος φυσούσε 
άκόμα, ό κόσμος βιάζονταν νά κλειστεί στά σπίτια, ή νύχτα πλησίαζε, 
άνησυχοϋν οί γυναίκες, συλλογιζόταν ό Πέτρος, θά χαίρονταν σέ λίγο, 
τούς πάμε τό πρωτοχρονιάτικο δώρο πού επιθυμούσαν, τήν άπόφαση τοϋ 
Δημήτρη· αύτός καθόταν δίπλα του άμίλητος, τόν καταλάβαινε ό πατέρας, 
θυσίασε πολλά έκεϊνο τό άπόγευμα, ήταν σίγουρος πώς κι ό Βασίλης θά 
έκανε τό ϊδιο άν τοΰ τό ζητούσαν τά σύννεφα βάραιναν, ό Πέτρος πίστευε 
πώς κάπου θά ξάνοιγε ό ούρανός, αύριο έμπαιναν στό 1917, μπορεί νάταν 
ή άρχή τοΰ τέλους σκέφτηκε, γιά ε ι ρ ή ν η  μιλούσαν δλοι τόν τελευταίο 
καιρό, ειρήνη, άλλά καί δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ,  σκέφτηκε ό Πέτρος, τά χρειάζο
νταν καί τά δυό ή Ελλάδα, θά τής τά έδιναν οί νικητές; Τό άμάξι έφτασε 
έξω άπό τό σπίτι, οί δυό άντρες κατέβηκαν, άνοιξαν τήν έξώθυρα καί 
τράβηξαν πρός τήν είσοδο. Χιονίζει, είπε ό Δημήτρης, καλοδεχούμενο, 
άπάντησε ό Πέτρος, άς σκεπάσει όλες τίς άσχήμιες, κι έτσι άγνή καί λευκή 
δς ξημερώσει καί ή καρδιά μας, καλή χρονιά παιδί μου, γιά δλη\'ΐήν ~; 
οικογένεια, γιά τήν πατρίδα μας. ’Αγκάλιασε άκόμα μιά φορά τό ^ υ ιό ^  'Χ ' , 
του, χτύπησαν τό κουδούνι, ή Κατερίνα κατέβαινε νά τούς άνοίξει, τή^>\ *  Λ 
γνώρισαν άπό τό περπάτημά της, τό πρόσωπο τοΰ Δημήτρη έλαμψε, μό?^' \ ~ζ\
άνοιξε, δλα θά πάνε καλά, μουρμούρισε ό Πέτρος, κι άνέβηκε μέ γοργά I © /
βήματα τή σκάλα, οί γυναίκες τούς περίμεναν...

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Β ' ΤΟΜΟΥ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Πρός τό διχασμό 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Οί εκλογές τοϋ 1915 32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Πρός τήν κορύφωση τής κρίσης 120

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Οί ’Επίστρατοι 168

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
Τά Νοεμβριανά 220



Ot φωτογραφίες προέρχονται άπό τά ’Αρχεία: τής Εταιρείας ’Ηπειρωτικών Μελετών, 
τής Ηπειρωτικές Εταιρείας ’Αθηνών, Π. Δαγκλή καί τών οίκογενειών: Άγγ. Βερτο
δούλου - Καψάλη, Π. Ζωνίδη, Στ. Ίωαννίδη, Κων. Κατσαδήμα, Κων. Κίτσου καί Λ. 
Μελά. Σέ δλους έκφράζω θερμές ευχαριστίες.
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