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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Ή  τριετία 1917— 1920 εμφανίζει τήν εικόνα έντονων φωτοσκιάσεων. Άπό  
τό ένα μέρος ή Ελλάδα ζεΐ τήν άποκορύφωση τοϋ δράματος τοϋ Διχασμοϋ, 
μ ’ δλες τίς συνέπειές του, προπαντός τήν πείνα, έξαιτίας τοϋ άποκλεισμοϋ 
είχε φτάσει νά συναγωνίζεται σέ θύματα τίς μεγάλες επιδημίες τής εποχής. 
Εκατοντάδες Γιαννιώτες πλήρωσαν μέ τή ζωή τους τίς δυό μεγάλες πληγές 
τής τριετίας, τό ίδιο ή ύπαιθρος κι δλη η Ήπειρος. Ά πό  τό άλλο, ή ένταξη 
τής Ελλάδας στή συμμαχία τής Entente, δημιούργησε τίς προϋποθέσεις γιά 
ανάκτηση τοϋ κύρους της, πού είχε βαθύτατα πληγεί άπό τή φιλογερμανική 
πολιτική τών βασιλικών κυβερνήσεων, μέ άποτέλεσμα μεγάλα τμήματα τής 
Μακεδονίας νά παραδοθοϋν στούς Γερμανοβούλγαρους, χωρίς άντίσταση. 
Ή  πολιτική αύτή βάθαινε τό Διχασμό, διέσπασε τήν κρατική ένότητα καί 
χώρισε τούς Έ λληνες σέ δυό άλληλομισούμενες έως θανάτου παρατάξεις. 
Σέ τελευταία ανάλυση τό μεγαλύτερο κακό πού προξένησε στήν Ελλάδα ό 
Διχασμός ήταν ή διάβρωση τής ψυχής τών Ελλήνων, άπό τότε ώς τίς μέρες 
μας δέν έχει άκόμα άποκατασταθεί ή ισορροπία...

Τά Γιάννινα έζησαν, κατά τήν έξεταζόμενη περίοδο, καί μιά άλλη πτυχή 
τοϋ δράματος τής Ελλάδας. Δοκίμασαν τήν τρίμηνη κατοχή τών «συμμάχων» 
Ιταλών, μέ τή συγκατάθεση τής Entente καί, άς μή φανεί παράξενο, μέ 
τήν κατ’ άρχήν άνοχή πολλών ηγετικών παραγόντων καί τών δυό πολιτικών 
παρατάξεων. Οί βενιζελικοί πίστευαν πώς ή παρουσία τών ’Ιταλών στά 
Γιάννινα ώς «συμμάχων» θά διευκόλυνε τήν έπέκταση τοϋ «Κράτους τής 
Θεσσαλονίκης» καί στήν Ήπειρο, οί βασιλικοί έδειχναν άνοχή γιά τόν 
άντίθετο άκριβώς λόγο: Είχαν τήν ψευδαίσθηση πώς ή ιταλική κατοχή θά 
κρατούσε μακριά άπό τά Γιάννινα καί τήν Ή πειρο τό Βενιζέλο. ’Εκείνο 
πού άγνοοοϋσαν, ή δέν ήθελαν νά τό πιστέψουν, καί οί δυό παρατάξεις, 
ήταν τό δτι οί ’Ιταλοί δέν σκέπτονταν «συμμαχικά», άλλά «ιταλικά», είχαν 
δηλαδή τούς δικούς τους σκοπούς καί έπέκτειναν τήν κατοχή τους στά Γιάν
νινα, μέ πρόθεση νά φτάσουν ώς τήν Πρέβεζα, νά δημιουργήσουν τή «Μεγάλη 
Αλβανία», γιά νά τήν ενσωματώσουν, δπως έκαναν άργότερα, στήν «αύτο- 
κρατορία» τους. Ή ταν φυσικό, κατά τό διάστημα τής κατοχής, οί παρατάξεις 
ν’ άναθεωρήσουν τή στάση τους. Οί βενιζελικοί κατάλαβαν δτι οί ’Ιταλοί 
δέν είχαν κατεβεί στά Γιάννινα γιά χάρη τού Βενιζέλου, ΐσα-ΐσα περισσότερο 
ένδιαφέρονταν γιά τόν Κωνσταντίνο, άπομακρύνθηκαν, λοιπόν, ά π ’ αύτούς. 
Οί βασιλικοί είχαν διαιρεθεί σέ δυό στρατόπεδα. Τό ενα, μέ κύριο έκπρόσωπο 
τόν Κ. Καζαντζή, έξακολουθοϋσε νά έχει τή γνώμη πώς οί ’Ιταλοί άπέτρεπαν 
τήν έπέκταση τοϋ «Κράτους τής Θεσσαλονίκης» στήν Ήπειρο. Τό άλλο, 
δπως εκφραζόταν μέ τήν άρθρογραφία τοϋ Γ. Χατζή στήν «Ήπειρο», ήταν 
άντίθετο μ ’ αύτή τή θέση, δέν είχε καμιά έμπιστοσύνη στούς ’Ιταλούς, οί 
Ήπειρώτες έπρεπε νά τούς αντιμετωπίσουν ώς επικίνδυνους έχθρούς. Πά
ντως. κατά τό διάστημα τής ιταλικής κατοχής, άρκετοί συνεργάστηκαν μέ
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τούς Ιταλούς, περισσότεροι άπό τήν πλευρά τών άντιβενιζελικών, ξεκινώντας 
άπό διάφορες άφετηρίες. Όρισμένων ή συνεργασία ήταν συνειδητή, φαινόμενο 
συνηθισμένο σέ κατοχικές περιόδους, άλλων είχε κίνητρο τό συμφέρον, 
άρκετοί έτσι έμφανίστηκαν πλούσιοι μέ τό τέλος τής κατοχής. Τόν μόνο πού  
δέ μπορεί νά κατηγορήσει κανένας ήταν ό απλός γιαννιώτικος λαός, πού  
έτρεχε στά συσσίτια, τά οργανωμένα άπό τήν ιταλική προπαγάνδα, γιά νά 
έξασφαλίσει ένα πιάτο φαΐ, ή πείνα έξακολουθούσε άκόμα νά θερίζει.

Στήν περίοδο πού εξετάζεται σημειώθηκαν γεγονότα εύρύτερης σημασίας, 
πού άλλαξαν τόν πολιτικό χάρτη τής Ελλάδας, καί είχαν, άναπόφευκτα, 
τόν άντίκτυπό τους καί στά Γιάννινα. Τό 1917 εκθρονίζεται ό Κωνσταντίνος, 
καταρρέει τό «κράτος» του γιά νά ενωθεί μ ’ έκείνο τής «Θεσσαλονίκης», 
ύπό τήν ηγεσία τοϋ Ελευθερίου Βενιζέλου. Ή  τριετία τής βενιζελικής δια
κυβέρνησης είχε τίς φωτεινές καί τίς σκιερές πλευρές της. Ό  ελληνικός 
στρατός συμμετέχει ένεργά στό συμμαχικό άγώνα, πολεμάει τόν έχθρό μέ 
τόλμη κι άποφασιστικότητα, τόν διώχνει άπό τή Μακεδονία καί μέ τόν 
ήρωισμό καί τή συμβολή του στή συμμαχική υπόθεση έγγράφει προσημειώσεις 
άξιώσεων πού έτειναν νά καταστήσουν τά έθνικά όράματα, τή «Μεγάλη 
’Ιδέα», πραγματικότητα. Ή  άπόβαση στή Σμύρνη καί ή άπελευθέρωση πα- 
νάρχαιων κοιτίδων τοϋ Ελληνισμού, ήταν φυσικό νά γεμίσουν δλους μέ 
ενθουσιασμό καί προσδοκίες, καί ν ’ αποκοιμίσουν προσωρινά τά πάθη. Ν ’ 
άποκοιμίσουν, όχι νά εξαφανίσουν. Ή  έξωση τοϋ Κωνσταντίνου, ή σκληρή 
διακυβέρνηση τής χώρας, κάτω άπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου, οί 
εκτελέσεις δεκάδων στρατιωτών, πού έπαναστατοϋσαν υποκινούμενοι άπό τό 
βασιλικό περιβάλλον, οί έξορίες καί οί φυλακίσεις, ή άνικανότητα, τέλος, 
πολλών στελεχών τοϋ Βενιζέλου νά δώσουν λύσεις σέ βασικά προβλήματα 
τής χώρας, ή κούραση τοϋ λαοΰ άπό τούς μακροχρόνιους πολέμους, κλόνισαν 
τήν εμπιστοσύνη του πρός τόν όραματιστή ηγέτη. Στίς έκλογές τής 1ης Νο
εμβρίου 1920 ό Βενιζέλος ήττήθηκε, έγκατέλειψε τήν Ελλάδα, ό Κωνστα
ντίνος έπέστρεψε στό θρόνο του. Έ τσι στά τέλη τοϋ 1920 άνοίγει γιά τή 
χώρα ένα νέο κεφάλαιο ιστορίας, με πολλούς θριάμβους, στό στρατιωτικό 
πεδίο, άλλά καί τή μεγαλύτερη έθνική καταστροφή: τή Μικρασιατική-

Ό πω ς έγινε καί στούς προηγούμενους τόμους, τά δραματικά γεγονότα 
τής περιόδου αύτής πλέκονται γύρω άπό τή δράση, τίς έλπίδες, τίς άγωνίες 
καί τίς θυσίες τής οικογένειας τοϋ Πέτρου Κωστίδη, πού μετέχει ένεργά στήν 
όλη έθνική προσπάθεια καί τήν κοινωνική άνέλιξη τών Γιαννίνων. Ό  μύθος, 
έτσι, κάνει περισσότερο προσιτές στόν άναγνώστη καταστάσεις, δυσκολοανά- 
γνωστες πολλές φορές, καί τόν φέρνει πιό κοντά στό ουσιαστικό τους πε
ριεχόμενο.

Σημειώνω, τέλος, πώς καί τοϋ τόμου αύτοϋ δλα τά άντίτυπα παραχω- 
ροϋνται στό Πνευματικό κέντρο τοϋ Ζαγοριοΰ «Κώστας Λαζαρίδης» γιά 
ενίσχυση τοϋ έργου του.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΑΗΣ
Γιάννινα, ’Οκτώβριος 1992



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ

Ή  Πρωτοχρονιά τοΰ 1917, δπως και τά Χριστούγεννα πού προηγήθηκαν, 
ήταν ή χειρότερη πού γιόρτασαν οι Γιαννιώτες μετά τήν άπελευθέρωση. 
Οϋτε στήν τουρκοκρατία δέν περάσαμε τέτοιες μέρες, έλεγαν πολλοί τήν 
παραμονή. Είχαν δίκιο. Ή  πείνα είχε περισσέψει, κάποια ενίσχυση έδιναν 
τά συσσίτια καί ή πρόνοια τών συλλόγων, λίγη άνακούφιση δημιουργούσαν 
σέ μερικές οικογένειες οί άτομικές πρωτοβουλίες, ό Πέτρος Κωστίδης είχε 
άναλάβει τή φροντίδα δέκα φτωχόσπιτων τής Καραβατιας' τό πρόβλημα 
όμως ήταν μεγάλο, δέ λυνόταν μόνο μέ καλές προθέσεις, άπαιτοΰσε γενι
κότερο συλλογικό ενδιαφέρον, ή Μητρόπολη έπρεπε ν’ άναλάβει τήν ύπό- 
θεση, ήταν μιά άπό τίς κύριες αποστολές της. Λποροΰσε ό Πέτρος γιατί 
άργησε ό Σπυρίδων νά κινηθεί πρός τήν κατεύθυνση αύτή' δταν κουβέντιασε 
μαζί του, είχε μιλήσει μέ θέρμη γιά τήν άνάγκη οργανωμένης περίθαλψης 
τών απόρων, ζήτησε μάλιστα τή βοήθειά του γιά τήν έπιτυχία τής προσπά
θειας, όπως καί γιά τήν άνόρθωση τής έκπαίδευσης- μ’ δλη του τήν καρδιά 
ό Πέτρος συμφώνησε ν ’ άφιερωθει σέ τέτοιους σκοπούς. Δέν πίστεψε ποτέ 
πώς ό Σπυρίδων σχεδίαζε έργα, χωρίς τήν απόφαση νά τά πραγματοποιήσει. 
Ή  καθυστέρηση πρέπει νά είχε τή δικαιολογία της.

Δέν ήταν μόνο ή πείνα πού σκίαζε τό γιορτασμό τής Πρωτοχρονιάς, 
ήταν καί ή γενικότερη κατάσταση πού έπικρατοΰσε στήν Ελλάδα, μέ τό 
Διχασμό. Πώς νά γιορτάσουν τά Γιάννινα τήν Πρωτοχρονιά, όταν δεκά
δες οικογένειες είχαν άνθρώπους στή φυλακή κι άγωνιοΰσαν γιά τήν τύχη 
τους; Τό ίδιο ΐσχυε γιά δλη τήν ’Ήπειρο, γιά δλη τήν Ελλάδα’ οί άντι- 
βενιζελικοί φυλάκιζαν καί κακοποιούσαν βενιζελικούς στό κράτος τους, οί 
βενιζελικοί έκαναν τά ίδια στό δικό τους, τά πάντα είχαν διαλυθεί' τό με
γάλο κακό στίς δυό παρατάξεις τό έκαναν οί παρακρατικές οργανώσεις, 
οί έπίστρατοί στούς βασιλικούς, οί πράκτορες καί τά όργανα τής Entente 
στούς άλλους· ή Ελλάδα είχε κομματιαστεί άπό τήν εισβολή τών ξένων, 
καθένας κοίταζε πώς νά έπωφεληθεΐ άπό τή διάλυσή της, προπαντός οί 
’Ιταλοί, έτοιμοι ήταν νά καταλάβουν όλόκληρη τήν Ή πειρο, στό όνομα τών 
Συμμάχων! Δυστυχισμένη Ήπειρος!, είχε τιτλοφορήσει τό βιβλίο του ό 
γάλλος φιλέλληνας δημοσιογράφος Rene Puaux, άναφερόταν κυρίως στή Β. 
Ή πειρο, τώρα κινδύνευε καί ή νότια, ό τίτλος άπέδινε σωστά τήν πρα
γματικότητα.



Τήν παραμονή τό βράδυ ό Πέτρος, δταν γύρισε μέ τό Δημήτρη στό σπίτι, 
ένοιωθε μεγάλη κούραση. Ή ταν, βέβαια, ικανοποιημένος γιατί κατόρθωσε 
κι έπεισε τό Δημήτρη νά κρατηθεί σέ άπόσταση άπό τίς τρομοκρατικές 
ένέργειες τών έπίστρατων, προπαντός άπό τίς συλλήψεις, άνοιξε ή καρδιά 
τών γυναικών, όταν τό άκουσαν, άπό τήν άλλη όμως άνησυχοΰσε' καταλά
βαινε πώς κατά βάθος ό γυιός του είχε ταπεινωθεί γιά νά συμφωνήσει μαζί 
του, τόν ήθελε περήφανο τό Δημήτρη ό Πέτρος, τέτοιον άντρα τόν φαντά
στηκε άπό τή στιγμή πού γεννήθηκε' ή άνάγκη τής συνοχής τής οικογένειας, 
ήταν πού τόν ύποχρέωσε νά θέσει σέ δοκιμασία τήν περηφάνεια τοΰ γυιοΰ 
του, τό Ιδιο θά ζητούσε κι άπό τό Βασίλη, όταν θάφτανε ή ώρα, προαι
σθανόταν πώς δέ θ ’ άργούσε, κι έκεινος θ ’ άντιδρούσε, άλλά θά τόν άκουε, 
ήταν σίγουρος. Τήν παραμονή, λοιπόν, ό Πέτρος, άφοΰ καθησύχασε τήν 
οικογένεια γιά τήν υγεία του, ό Δημήτρης έπέμεινε νά τόν έξετάσει, ό Πέ
τρος δέν ήθελε, κούραση είναι, έλεγε, θά περάσει, πήγε νά ξαπλώσει. 
Ένοιωθε πώς δέν τόν κρατούσαν τά πόδια του, δέ θά πήγαινε τό πρωΐ 
στήν έκκλησία, τόπε στή Λευκή, εκείνη έβαλε τίς φωνές' είναι ή κούραση, 
έπαναλάβαινε αύτός, μήν άνησυχείτε. θά μείνω δλη μέρα αύριο στό κρεβάτι 
καί θά συνέρθω, τήν Ελένη, τή μητέρα σου, θέλω μόνο, οί άλλοι νά πάτε 
στήν έκκλησία, γιορτάζει κι ό Βασίλης μας αύριο... Μέ κρύα καρδιά τόν 
άκουε ή Λευκή, κάτι σοβαρότερο συνέβαινε στόν άντρα της, δέν ήταν άπλή 
κούραση, έπειτα ήταν κι ό Δημήτρης, μέ τή στάση του μεγάλωνε τήν άνη- 
συχία της. Είχαν πει στίς γυναίκες πολλά άπό τή συζήτηση πού έγινε στό 
μαγαζί, αύτό τίς άνακούφισε, δμως κάποια στιγμή ό Δημήτρης έκανε λόγο 
γιά τόν πόνο πού είχε αισθανθεί ό Πέτρος στό στήθος, ή άρνηση τοϋ άντρα 
της νά τόν εξετάσει ό γυιός του, άντί νά τήν καθησυχάσει, μεγάλωσε τήν 
άγωνία της, αύριο έπρεπε νάρθει γιατρός, νά τόν δει.

Ό λο ι σεβάστηκαν τήν άδιαθεσία τοΰ Πέτρου, άποτραβήχτηκαν στήν κου
ζίνα, νάναι μακρυά άπό τό δωμάτιό του, νά μήν τόν ενοχλεί ό θόρυβος. 
Κανένας δέν είχε όρεξη γιά τίποτε. Ό  Δημήτρης ήταν πιό σιωπηλός ά π’ 
όλους. Καταλάβαινε τά αίτια τής άδιαθεσίας τοΰ πατέρα, μεγάλο μέρος 
ευθύνης είχε κι ό ίδιος, ήταν φυσικό ν’ άνησυχει γιά τίς δικές του δραστη
ριότητες, δέν είχαν καμιά σχέση μέ τό έπάγγελμα πού διάλεξε' αύτός ήταν 
γιατρός, άντί νά βρίσκεται στό πλάι όσων ύπέφεραν, δημιουργούσε δυστυχία 
σ’ ένα σωρό συμπολίτες του' συνόδευε στρατιωτικές περιπόλους, μαζί μ’ 
άλλους επίστρατους, στίς έξορμήσεις τους γιά συλλήψεις πολιτών, μέσα 
στή νύχτα, τούς άρπαζαν άπό τούς δικούς τους καί τούς έσερναν στά μπου
ντρούμια, τά μάτια του είχαν άντικρύσει όλες τίς άποχρώσεις τής απελ
πισίας, μά τί έγκλημα είχαν κάνει αύτοί οί άνθρωποι γιά νάχουν τέτοια 
τύχη; Έλεγαν πώς ετοίμαζαν κίνημα, νά σύρουν καί τήν Ή πειρο στό Κ ρά
τος τοϋ Βενιζέλου, ήταν επικίνδυνοι, θά σκότωναν πολλούς γιά νά πετύχουν 
τό σκοπό τους· τί κίνημα θάκαναν, άφού στά σπίτια τους δέν έβρισκαν 
οΰτε όπλα, οΰτε δυναμίτιδες, τίποτα ά π ’ όσα έγραφαν οί έφημερίδες, μέ
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τά λίγα γράμματα τοϋ Δαγκλή, τέτοια έβρισκαν κι άς έφερναν τά σπίτια 
άνω κάτω, μ’ αύτά θάκαναν κίνημα; Τώρα πού τά συλλογιζόταν ό Δημήτρης, 
τοΰ φαινόταν πώς δέν ήταν ό ίδιος πού έπαιρνε μέρος στις νυκτερινές 
έπιδρομές καί τίς συλλήψεις, κάποιος άλλος ήταν στή θέση του... Έ να  
πικρό χαμόγελο χάραξε στά χείλη του, κάποιος άλλος... ό άλλος εαυτός 
του, όχι ό εύαίσθητος γιατρός πού γιάτρευε πληγές κι άρρώστειες, άλλά ό 
σκληρός, ό φανατισμένος Δημήτρης, μέ τήν καρδιά γεμάτη μίσος γιά τό Βε
νιζέλο κι όσους τόν άκολουθοΰσαν. Τρόμαξε όταν άναλογίστηκε τό διχα
σμό τοΰ έσωτερικοϋ του κόσμου, τόν ϊδιο φόβο προξενοΰσε στούς άνθρώ- 
πους πού σκέφτονταν ήρεμα, είχε δίκιο ό πατέρας, δέν ήταν δουλειά δική 
του νά κάνει συλλήψεις μέσα στή μαύρη νύχτα, ό όρκος πού έδωσε στόν 
Ίπποκράτη τόν δέσμευε, αύτός έπρεπε νά γιατρεύει τόν πόνο, όχι ν ’ άνοίγει 
πληγές.

Τή σιωπή έσπασε ό Νίκος: —Δέ θά παίξουμε Δημήτρη γιά τό καλό τοϋ 
χρόνου; Νά φέρω τήν τράπουλα; Ούτε τόν άκουσε, όλοι τό κατάλαβαν. 
—Δημήτρη! έτρεξε τώρα μ’ άνησυχία κοντά του ή Λευκή, τί έχεις παιδί 
μου, δέν αισθάνεσαι καλά, νά σοϋ φέρω κάτι; Τότε συνήλθε ό Δημήτρης, 
κατάλαβε πώς τοϋ μιλοΰσε ή μητέρα του. — "Οχι. είπε, δέ θέλω τίποτα, 
δέν έχω όρεξη, θά πάω νά ξαπλώσω κι έγώ. —Μά τί πάθατε άπόψε, χρο
νιάρα μέρα, πατέρας καί γυιός, είπε ή γιαγιά Ελένη, μάλωσες μήπως 
παιδί μου μέ τόν πατέρα σου; — *Οχι γιαγιά, τίποτα δέ συμβαίνει, νά, 
ετυχε ν ’ άδιαθετήσουμε καί οί δυό μας άπόψε, αυτό είναι δλο, μήν 
άνησυχεΐτε, έγώ θά πάω στό δωμάτιό μου, εσείς παίξτε χαρτιά  μέ τό 
Νίκο καί τή Χριστίνα, αϋριο δλα θάναι καλά...

'Όταν έφυγε κι ό Δημήτρης κανένας δέν είχε όρεξη γιά τίποτα. Οί γυ
ναίκες δέ μιλοΰσαν, καταλάβαιναν τήν άντίδραση τών άνδρών, τήν ψυχο
λογία τους, τόν τρόπο συμπεριφοράς τους. Έκαναν τό σταυρό τους νά 
ξημερώσει ή μέρα χωρίς άλλες δοκιμασίες, έφεραν στά παιδιά ορεκτικά 
καί ξηρά φροϋτα νά περάσουν τό βράδυ, τούς εύχήθηκαν καλή χρονιά  κι 
άποτραβήχτηκαν στά δωμάτιά τους.

Ή  Χριστίνα κι ό Νίκος, όταν έμειναν μόνοι, δέν ήξεραν τί νά ποΰν. Δι
αισθάνονταν πώς δλα ξεκινούσαν άπό τίς νυχτερινές άπουσίες τοΰ Δημήτρη, 
άκουγαν καί διάβαζαν στίς έφημερίδες, πώς πολλοί άνθρωποι σέρνονταν 
στίς φυλακές, καί στή γειτονιά τους, τήν Καραβατιά, είχαν κάνει συλλήψεις, 
μήπως έπαιρνε μέρος κι ό Δημήτρης σέ τέτοιες δουλειές; Τά δυό παιδιά κοι
τάχτηκαν στά μάτια καί σώπασαν. Καί τά δυό τό ίδιο πράγμα σκέφτονταν, 
δέν ήθελαν μόνο νά τ’ όμολογήσουν. Ναί, ήταν σίγουρα πώς κι ό Δημήτρης 
πήγαινε μαζί μέ τίς περιπόλους, άλώνιζαν τά Γιάννινα δλη νύχτα κι έπιαναν 
άνθρώπους. Ό  Νίκος άγαποΰσε πολύ τό Δημήτρη, είχε τίς Ιδιες ιδέες μ’ 
αύτόν, είναι κακό ν ’ άγαπάς τό βασιλιά, άναρωτιόταν ποΰ καί ποΰ ό Νίκος, 
πώς τότε έκατομμύρια Έλληνες, ή μισή Ελλάδα, ήταν μαζί του, τί τό κα
κό έβρισκαν οί άλλοι, οί βενιζελικοί, σ ’ αύτή τήν άγάπη; "Ολα καλά θά
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ήταν άν δέν γινόταν τό φονικό τής ’Αθήνας μέ τούς Αγγλογάλλους, ήθελαν 
νά διώξουν τό βασιλιά, ό στρατός καί οί άλλοι άντιστάθηκαν, τούς νίκησαν, 
τούς άνάγκασαν νά υποχωρήσουν. Ποιοι ήταν αυτοί οί άλλοι; σκέφτηκε ό 
Νίκος. Σίγουρα οί έπίστρατοι, πήγαινε κι ό Δημήτρης μαζί τους, αύτό τό 
ήξερε. Πριν τίς διακοπές τών Χριστουγέννων κάποιος συμπαθητής του, στό 
διάλειμμα, μιλούσε περιφρονητικά γ ι’ αυτούς, ό Νίκος θέλησε νά πάρει τό 
λόγο νά τούς ύπερασπιστεϊ, μή μιλάς έσύ. είπε ό άλλος απειλητικά, ό 
άδερφός σου ό Δημήτρης μαζί τους μπαίνει στά σπίτια τή νύχτα καί πιάνουν  
άνθρώπους, τί σάς έκανε ό πατέρας μου καί τόν ρίξατε στή φυλακή: Ρώτα 
τόν άδερφό σου, τί έγκλημα έκανε νά τόν άρπάξουν τά μεσάνυχτα καί νά 
τόν χάσουμε; Επειδή ήταν μέ τό Βενιζέλο, καί ποιός Γιαννιώτης δέν είναι 
μέ τό Βενιζέλο; Ντροπή σας! Ό  Νίκος δέν είπε σέ κανένα τίποτα δταν γύρισε 
σπίτι, ένοιωθε πώς θά δημιουργούσε μεγάλη άναστάτωση. "Οπως καί νάταν 
ήταν άντίθετος μ’ δσα έκαναν οί επίστρατοι κι ό Δημήτρης.

Ή  Χριστίνα είχε άπό καιρό ταυτιστεί ιδεολογικά μέ τό Βασίλη. 'Ώριμη 
πιά καί στό σώμα καί στό μυαλό, ήταν σέ θέση νά κρίνει πρόσωπα καί 
καταστάσεις καί νά τοποθεΐται. 'Όταν έκδηλώθηκε ή άντίθεση άνάμεσα στά 
δυό μεγαλύτερα άδέρφια της, ούτε στιγμή δέ δίστασε νά συμφωνήσει μέ τό 
Βασίλη, είχε έμπιστοσύνη στίς έπιλογές του. Μέ τό Βενιζέλο ό Βασίλης, 
μαζί του κι αύτή, χωρίς ένδοιασμούς. Δέν άπεχθανόταν τόν άλλο άδερφό 
της, τό Δημήτρη, πού ήταν μέ τό βασιλιά, ισα-ΐσα πού τόν λυπόταν, γιατί 
ήταν σίγουρη πώς είχε άναμιχθεϊ σέ ένέργειες πού δέν ταίριαζαν μέ τήν 
εύαισθησία του, θά ένοιωθε τύψεις. Ή ταν δίκαιη. Ό  Δημήτρης έκανε πράγ
ματα έξω άπό τό χαρακτήρα του, δέ συμφωνούσε μ’ αύτά, ούτε όμως θά 
τόν καταδίκαζε, θ ά  τού συμπαραστεκόταν γιά νά ξεπεράσει τή δοκιμασία 
καί τά διλήμματα, θάταν στό πλευρό του καί στό μέλλον, δταν το βενιζελικό 
κράτος θά άπλωνόταν στήν Ή πειρο καί σ’ δλη τήν Ελλάδα...

— Δέν έχω όρεξη γιά χαρτιά Νίκο, θά πάω κι έγώ νά ξαπλώσω. Καλή  
χρονιά άδελφούλη μου, ή εύχή βγαίνει άπό τά βάθη τής καρδιάς μου, νά 
ξημερώσουν καλύτερες μέρες γιά τήν πατρίδα μας... — Καί γιά τήν 
οίκογένειά μας.., μουρμούρισε ό Νίκος κι έφυγε κι αύτός γιά τό δωμάτιό 
του.

Τό πρωΐ πού ξύπνησε ό Πέτρος ένοιωθε τόν εαυτό του καλύτερα. Είχε 
κοιμηθεί όλη τή νύχτα’ ό Δημήτρης φρόντισε γ ι’ αύτό, τοΰ έδωσε ένα κου
τάλι βαλεριάνα, τό ήρεμιστικό τής εποχής. Σηκώθηκε καί τράβηξε γιά τήν 
τραπεζαρία, τό σπίτι ήταν έρημο, είχαν πάει όλοι στήν έκκλησία, καί ή πε
θερά του δέν είχε ξυπνήσει άκόμα. Δέν έβαλε τίποτα στό στόμα του, οΰτε 
καφέ, θά περίμενε τούς άλλους νά γυρίσουν άπό τό Άρχιμαντρειό, νά τοΰ 
φέρουν ύψωμα κι άντίδωρο, ό παπά-Σταΰρος τά τύλιγε σέ ειδικό χαρτί γιά 
τούς επίτροπους, θά περίμενε νά πάρουν τό πρωινό όλοι μαζί. Στό τραπέζι 
ήταν οί έφημερίδες *Ή πειρος καί Σημαία, αύτές οί δυό κυκλοφορούσαν 
ΰστερα άπό τά Νοεμβριανά, οί δυό βενιζελικές, ό Ταχυδρόμος καί τό Έλεύ-



θέρον βήμα, είχαν σταματήσει. Καί νά τούς έπέτρεπαν τήν κυκλοφορία τί 
νά έγραφαν; Ή  κατάσταση δέν άνεχόταν έλεύθερη έκφραση, ύστερα οί δι
ευθυντές τους, ό Α. Γεωργιάδης, τής πρώτης καί ό Ν. Ζωνίδης, τής δεύτερης, 
ήταν φυλακισμένοι, έλευθερώθηκαν ύστερα άπό άπαίτηση τών συμμάχων, 
θάταν άφροσύνη νά ξανάδιναν άφορμή γιά νέες συλλήψεις.

Πήρε στά χέρια του τήν ’Ηπειρο. — Τί μπορεί νά γράψει τώρα ό κυρ 
Γιώργης, έτσι πού ήρθαν τά πράγματα; σκέφτηκε. Δέν υπάρχουν έλπίδες 
γιά τό βασιλιά, δσο κι αν πασχίζει ό κυρ Γιώργης νά τόν στεριώσει στό 
θρόνο, δύσκολο νά μείνει, ύστερα άπό τόν πόλεμο πού τοϋ κήρυξαν οί 
σύμμαχοι, προπαντός οί Γάλλοι, δέν τοϋ συγχωροϋν τούς νεκρούς πού  
έπεσαν στά Νοεμβριανά.., — Τούς δικούς μας νεκρούς δέν τούς λογαριάζουν, 
συνέχισε τή σκέψη του, τό ελληνικό αίμα δέν άξίζει τίποτα γ ι ’ αύτούς... 
Οί σύμμαχοι... ποιοι σύμμαχοι: Ό  ’Ιταλός, πού καταδίκασε τή Β. Ή πειρο  
στήν άρβανίτικη σκλαβιά ή οί άλλοι, πού δέ μίλησαν, έκαναν πώς δέν 
έβλεπαν κι άφησαν Ιταλούς κι Αύστριακούς ν ’ αλωνίζουν; Τί νά πεις  
τώρα κύρ Γιώργη, νά εύχεσαι μόνο νά μήν έρθουν χειρότερα...

Κι δμως ή έκδοση ήταν πανηγυρική: μεγάλο σχήμα, δίχρωμη. Στό άρθρο, 
ύπογραφόμενο άπό τό Σύλβιο, γινόταν άνασκόπηση τών έσωτερικών καί 
έξωτερικών γεγονότων, άπό τήν άντιβενιζελική σκοπιά πάντοτε. Φυσικά τά 
στοιχεία πού παρέθετε δέν είχαν μεγάλη σχέση μέ τήν πραγματικότητα: Τό 
άντιδυναστικόν κίνημα τοϋ Βενιζέλου -τόνιζε- άπεδοκίμασεν μετά πολλής 
άγανακτήσεως ολόκληρος ό έλληνικός κόσμος, έξαιρέσει πατριδοκαπήλων 
τινών συμφεροντολόγων καί τής έλεεινότητος τών έν Ά γγλίφ  καί Α ιγύπ τφ  
έγκαταστημένων πολυταλάντων, τών φερόντων μέν έλληνικόν όνομα, 
Ά γγλω ν  όμως τό φρόνημα καί τήν καρδίαν... Έκανε λόγο καί γιά τήν 
τρομοκρατία πού είχε έξαπολυθεΐ άπό τούς βενιζελικούς κατά τών 
άντιφρονούντων, σέ όσα μέρη είχε καταλάβει ό Βενιζέλος καί κατέληγε μέ 
τήν ευχή νά έπικρατήσει, κατά τό 1917, στόν κόσμο ή ειρήνη καί ν ’ 
άποζημιωθει ή Ελλάδα, έτσι θά γινόταν, άφού τό είχε έγγυηθεΐ ή αιώνιος 
Γερμανία...

— νΟχι κύρ Γιώργη, δέν είναι έτσι τά πράγματα, όπως τά θέλει ό 
άρθρογράφος σου, φώναξε μιλώντας μέ τόν εαυτό του ό Πέτρος. Τό Βε
νιζέλο τόν άκολουθάει ό μισός έλληνικός λαός, Ισως καί περισσότερος, 
άν έλαττώθηκαν οί οπαδοί του, ή πείνα είναι ή αιτία, τά όράματά του 
όμως τά ζηλεύουν όλοι, σίγουρα ύπήρχε τρομοκρατία στά διαμερίσματα 
πού είχαν προσχωρήσει, θεληματικά ή μέ τή βία, στό «Κράτος τής Θεσ
σαλονίκης», τά ίδια όμως δέν γίνονταν άπό τούς άντιβενιζελικούς σ’ όσα 
είχαν παραμείνει στό Κ ράτος τών Αθηνών; Ζούσαν στά Γιάννινα, ήξεραν 
τί συμβαίνει. Δεκάδες πολίτες είχαν συλληφθεϊ καί κλείστηκαν στίς φυλακές, 
άθώοι οΐ περισσότεροι, ζητωκραύγαζαν τό Μ πάμπα, κι αύτό ήταν τό 
άμάρτημά τους. Στό ίδιο άμάρτημα  έπεφταν καί οί άντιβενιζελικοί πού ζη
τωκραύγαζαν τό βασιλιά τους, τούς έπιαναν οί Κρητικοί χωροφύλακες κι
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οί πράκτορες τής Entente καί τούς έρριχναν στα μπουντρούμια. —Τί φαϋλος 
κύκλος, Θεέ μου, σκέφτηκε ό Πέτρος καί πέταξε τήν έφημερίδα, τήν ίδια 
ώρα πού έμπαιναν οί δικοί του, γυρίζοντας άπό τήν έκκλησία. —Χρόνια 
πολλά, καλή χρονιά, εύχονταν όλοι μεταξύ τους κι άνοιγαν τίς άγκαλιές 
γιά νά δεχτούν τά φιλιά ό ένας τοΰ άλλου. Αύτή τή στιγμή ό Πέτρος 
ένοιωθε εύτυχισμένος, καθώς τούς έβλεπε δλους γύρα του. Μόνο ό Βασίλης 
έλειπε, δέν ήθελε νά τό θυμάται, άς ήταν καλά, γιά δλα τ ’ άλλα κάποτε θά 
βρισκόταν λύση...

0  Σπυρίδων, μέ τήν είσοδο τοΰ νέου χρόνου, άποφάσισε νά βάλει τάξη 
στά κοινοτικά πράγματα, πού έξακολουθοΰσαν νά διαμορφώνονται 

σύμφωνα μέ τά ίσχύοντα έπί τουρκοκρατίας. Τήν παραμονή τής Πρωτο
χρονιάς τά κοινοτικά σώματα (οί έφοροεπίτροποι κλπ.) ύπέβαλλαν τίς πα
ραιτήσεις τους. Ή το  καιρός -παρατηρούσε ό Χατζής- ύστερα άπό ανώμα
λον καί παράτυπον τετραετίαν, τά κοινοτικά νά έπανέλθουν είς τήν νό
μιμον τροχιάν των, ό δέ Κανονισμός τής πόλεως έν ίσχύϊ... Έπικροτοΰσε 
τήν άπόφαση τοΰ Σπυρίδωνα, γιατί ή παράταση τής άνώμαλης κατάστασης 
θά προκαλοΰσε μομφάς, καί θά δημιουργούσε μεγάλους κινδύνους γιά τά 
συμφέροντα τής κοινότητας.

Ή  αισχροκέρδεια όργίαζε. Μόνος άνασταλτικός φραγμός ήταν οί αυστηρότατες 
ποινές πού επέβαλλε στούς παραβάτες ό πρόεδρος Πρωτοδικών Π. Πουλίτσας. — Τσε
κούρι καί μπαλντά, ούρλιαζε ό Χατζής, καί ζητούσε άπό τόν πρόεδρο νά τιμωρεί πιό 
σκληρά τούς ενόχους: Τό δργιον, δπερ έχει καταβλάψει τήν κοινωνίαν -τόνιζε- ή 
αισχροκέρδεια, δέν έτελέσθη πουθενά άλλου. Χτυπάτε τούς ένοχους κατακέφαλα, βέ
βαιοι δντες δτι όσον Αντικοινωνικόν καί άηθες έργον επραξαν οϋτοι, τόσον εύεργετικόν 
καί κοινωνικόν κρίνει ή κοινωνία τό ίδικόν σας.
Τίς πρώτες μέρες τοΰ Ίανουαρίου ό Σπυρίδων έπισκέφτηκε τό νοσοκο

μείο Χατζηκώστα γιά νά σχηματίσει προσωπική γνώμη γιά τή λειτουργία 
του. Έμεινε ικανοποιημένος διά τήν άμεμπτον επιστημονικήν λειτουργίαν  
του, ήταν άποτέλεσμα τής φροντίδας τών γιατρών πού έργάζονταν σ’ αύτό 
δωρεάν... Ά πό κάτι άλλους χώρους, δμως, δέν έμεινε εύχαριστημένος, δπως 
άπό τίς άδειες άποθήκες. Ή  έπίσκεψή του στό Γηροκομείο τοΰ προξένησε 
ναυτία. Ή  κατάσταση χαρακτηριζόταν φρικαλέα... Σέ λίγες μέρες οί άδειες 
άποθήκες τοΰ νοσοκομείου καί μιά έκθεση ελεγκτών, πού συντάχτηκε ύστερα 
άπό καταγγελίες, έφεραν σέ φώς, σκάνδαλα καί καταχρήσεις, σύμφωνα μέ 
τά δημοσιεύματα τών έφημερίδων. Νάταν άλήθεια όλα, όσα άκούονταν; Ή  
μεγεθύνονταν κάποιες υπερβασίες γιά κομματικούς λόγους; Ό  Χατζής έπέ- 
μεινε: Άναταράσσεται ή κόπρος, χρειάζεται νά γίνει άλλος Η ρακλής ό 
σεβασμιώτατος γιά νά τήν καθαρίσει. Ά π ό  άμνημονεύτων χρόνων -πρό
σθετε· κατεστάλαξεν έκεϊ μέσα παν είδος κακιών καί λαθροχειριών, έπί 
βλάβη τών δημοσίων συμφερόντων. Ή  *Ηπειρος, άλλά καί ή Σημαία, π ί
στευαν πώς ό Σπυρίδων θά τά άποκάλυπτε δλα. Δικαιωνόμαστε πού ζη
τούσαμε ένα τέτοιο μητροπολίτη, ύπερηφανεύονταν.
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Ή  καταγγελία πού ύποβλήθηκε στή Μητρόπολη άναφερόταν σέ έκτροπα 
καί καταχρήσεις πού γίνονταν στό νοσοκομείο. Συγκροτήθηκε τριμελής 
έπιτροπή άπό δυό γραμματείς τών Ε λεώ ν  καί τόν εκπρόσωπο της πρώην 
Έφοροεπιτροπής Α. Ξιούρα, γιά διενέργεια άνακρίσεων. Μετά τήν ολοκλή
ρωσή τους ή έπιτροπή υπέβαλε στή Μητρόπολη έκθεση καθόλου τιμητικήν 
διά τούς υπευθύνους τοϋ νοσοκομείου, μέ ονόματα καί άναφορά λεπτομερή 
γιά κάθε κατάχρηση πού άποκαλύφθηκε. Ό  Σπυρίδων, έχοντας στά χέρια 
του τήν έκθεση, κάλεσε σέ συνεδρίαση όλα τά μέλη τής πρώην Έφοροεπι- 
τροπής, τή διάβασε καί ζήτησε τή γνώμη τοϋ σώματος γιά τό τί έπρεπε νά 
γίνει. νΕκπληκτοι καί κατηγανακτισμένοι οί τοϋ σώματος, συνέταξαν πρα
κτικόν παμψηφεί, διά τοϋ οποίου, μετά τήν εκφρασιν λύπης διά τήν οίκτράν 
κατάστασιν, παρεκάλεσαν τόν σεβασμιώτατον νά προβή είς τήν άμεσον 
έκκαθάρισιν καί παϋσιν τοϋ προσωπικού.

Μέ τό θάνατο τοΰ Ά . Τσουρίδη, γαμβροΰ τοΰ Ν. Ζυγοΰρη, δημιουργήθηκε σοβαρή 
άναστάτωση στά Γιάννινα. Ή  Σημαία είχε γράψει δτι κατά τήν κηδεία του κατατέθηκε 
στεφάνι άπό τόν υπουργό Εξωτερικών τής ’Ιταλίας, χώρας πού οΰτε τ’ δνομά της δέν 
ήθελαν ν' άκούσουν οί Γιαννιώτες. Ό Ν . Ζυγούρης διέψευσε τήν είδηση, σημειώνοντας

πώς τό στεφάνι προερχό
ταν άπό τό υπουργείο έμ- 
πορίου τής ’Ιταλίας, γιά 
τίς ύπηρεσίες πού είχε 
προσφέρει ό νεκρός στό 
Ιταλικό εμπόριο.- Στίς 3 
Ίανουαρίου άποτεφρώ- 
θηκε άπό πυρκαϊά τό άρ- 
τοποιεϊο τοϋ Άλεξ. Άρ. 
Τζιόβα, κάηκε κι ό ίδιος 
στό μαγαζί του. Ή  πυρο
σβεστική υπηρεσία ήταν 
άνύπαρκτη.- Έκδόθηκε έν
ταλμα προφυλάκισης τών 
τηλεγραφικών υπαλλήλων:

Στεφ. Μάρη, Ίω. Καμενοπούλου. Ίω. Παπαζαχαρίου, Γεωρ. Μόσχου, Σπυρ. Σουρβίνου 
καί ’Αγησιλάου Σακελλαρίου, μέ τήν κατηγορία τής έσχάτης προδοσίας. Συνελήφθη 
άκόμα καί ό πρώην λογοκριτής Ναπολέων Χαρισιάδης.- Στούς αισχροκερδείς 
έξακολουθοΰσαν νά έπιβάλλονται αύστηρότατες ποινές, μέ καθημερινή δημοσίευση τών 
αποφάσεων τοΰ δικαστηρίου στίς έφημερίδες. Οί συνήγοροι τών κατηγορούμενων δια- 
μαρτυρήθηκαν στόν πρόεδρο τοΰ πρωτοδικείου Π. Πουλίτσα γιά τήν αύστηρότητα τών 
ποινών, γιά νά πάρουν τήν άπάντηση: Ά χαρι, κύριοι, καί τό Ιργον τό ίδικόν σας, δπως 
καί τό ίδικόν μου. Ά π ό  τήν απροθυμίαν τής σημερινής συνηγορίας, εννοώ τήν ψυχο
λογίαν σας.- Ό  καλός καιρός έπέτρεψε τή συγκέντρωση μεγάλου πλήθους κόσμου στήν 
παραλίμνια περιοχή, πού παρακολούθησε τήν κατάδυση τοϋ Τιμίου Σταυροΰ, άπό ση
μαιοστολισμένη εξέδρα. Ό  Σπυρίδων δέν έκρυβε τή συγκίνησή του άπό τήν συρροή 
τοΰ κόσμου καί τήν δλη όργάνωση τής τελετής. Τό σταυρό άνέσυρε ένας έπίστρατος 
άπό τό Νησί.

Παραλίμνια άποψη: Η Σκάλα



—  14 —

Τά σχέδια τών άντιβενιζελικών, μέ τήν τρομοκρατία καί τίς συλλήψεις, 
άνατράπηκαν άπό τήν έντονη διακοίνωση τής Entente, μέ τήν όποία ζητούσε 
τήν άμεση άποφυλάκιση όλων τών κρατουμένων. Στίς 5 Ίανουαρίου, κα
τόπιν τηλεγραφικών οδηγιών -σημείωνε ή *Ηπειρος- άπεφυλακίοθησαν 
άπαντες οί «έπί έσχάτη προδοσία» κρατούμενοι, καλαμποκάδες, κοντρο- 
λέρηδες, στρατολόγοι, χαφιέδες καί Σία, έκτός δύο-τριών, βαρννομένων 
καί μέ άλλας κατηγορίας, σχετικάς πρός τήν διαχείρησιν, ήν είχον ώς 
δημόσιοι υπάλληλοι. Ή  ενέργεια τής Entente άποτελοΰσε μιά άκόμα 
έπέμβαση στά έσωτερικά τής Ελλάδας, πού έπέτεινε τό μίσος τών άντιβε- 
νιζελικών έναντίον της. Ή  Ή πειρος  καταφέρθηκε μέ πικρά λόγια κατά 
τών συμμάχων καί μέ υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς γιά τούς άποφυ- 
λακισθέντες. Νά, όμως, πού βρέθηκε κι ένας κρατούμενος, ό οικονομικός 
έφορος α ' τάξεως Β. Γιαννόπουλος, πού άντέδρασε στόν τρόπο, μέ τόν 
όποιο έγινε ή άποφυλάκιση. Ζήτησε μέ έγγραφο άπό τόν εισαγγελέα νά μεί
νει στή φυλακή, δέ δεχόταν νά βγει μέ ξενική έπέμβαση, άλλά μόνο μέ 
άπόφαση ελληνικού δικαστηρίου: Θεωρώ έπιβεβλημένον καθήκον -έγραφε 
πρός τόν πρόεδρο Πρωτοδικών- νά δηλώσω ϋμιν ρητώς ότι δέν αποδέχομαι 
τήν κατά τόν άνω τρόπον γενομένην άπόλυσίν μου... καί παραδίδομαι 
είς τήν Δικαιοσύνην, μέχρις οΰ αύτη έφαρμόζουσα τούς νόμους τής πα- 
τρίδος μου, έκδοση τάς όριστικάς αύτής άποφάσεις της. "Ασχετα άπό τά 
πρακτικά της αποτελέσματα, ή αίτηση τοΰ έφορου, άποτελοΰσε μιά θαρρα
λέα φωνή πού έβλεπε νά καταλύονται, χωρίς ένδοιασμούς, καί τά τελευταία 
άπομεινάρια ενός άνεξάρτητου κράτους.

Ό  Όρέστης Ίωαννίδης, μεταφραστής τοΰ Αύστροουγγρικοΰ προξενείου, 
τόν όποιο ό Σπυρίδων είχε τιμήσει μέ τό άξίωμα τοΰ «ρεφεντεταρίου» (δές 
στό β ' τόμο τοΰ έργου), μετά τήν έκδίωξη τών διπλωματών τών Κεντρικών 
αύτοκρατοριών άπό τήν Ελλάδα, ύστερα άπό τήν άξίωση τής Entente, 
άνέλαβε τή διεύθυνση τοΰ προξενείου. Φαίνεται όμως πώς ό Ίωαννίδης 
είχε συνδεθεί στενότερα μέ τήν αύστρογερμανική πολιτική καί ιδιαίτερα μέ 
τόν αύστριακό πρόξενο τών Γιαννίνων καί μεγάλο κατάσκοπο φόν Χορν- 
μπόστελ, στόν όποιο ό συνταγματάρχης Γαβαλιάς, άπό τό Γενικό ’Επιτελείο, 
διαβίβαζε, μέ ξένο κώδικα, απόρρητες ειδήσεις, πού έφταναν τελικά στή 
Βιέννη καί τό Βερολίνο. "Οταν ό φόν Χορνμπόστελ ύποχρεώθηκε νά φύγει 
καί νά έγκατασταθεΐ στό Πόγραδετς, διατηροΰσε τήν έπαφή του μέ τά Γιάν
νινα καί συγκέντρωνε ειδήσεις. Σύμφωνα μέ τά Μ υστικά άρχεϊα τής 
Βιέννης, ό φόν Χορνμπόστελ, ήταν αποφασισμένος, άν διατασσόταν νά το
ποθετηθεί άλλοΰ, νά σταματήσει τή λειτουργία τοΰ προξενείου Ίωαννίνων, 
δίνοντας οδηγίες πάσης φύσεως πρός τόν δραγομάνον Ίωαννίδην, καί 
ύποβάλλοντας τίς συγκεντρωνόμενες πληροφορίας προφορικά. Άκόμα 
πρόσθετε: Σημειώ ότι διά τήν διατήρησιν τής επαφής μου μ εθ ’ όλων τών 
είς τήν Ή πειρον καί τάς ’Αθήνας είς τήν διάθεσίν μου ευρισκομένων 
έμπιστων προσώπων έφρόντισα ήδη. Ποιά όμως ήταν αύτά τά έμπιστα
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πρόσωπα; Ό λα  είναι άκόμα σκοτεινά. "Οπως σκοτεινά παραμένουν καί τά 
έμπιστα  πρόσωπα καί οί πράκτορες τής Entente, τήν ίδια έποχή, στά Γιάν
νινα καί τήν Ήπειρο...

Στό μεταξύ, άρχισε ή μετακίνηση τών στρατιωτικών μονάδων, άπό τά 
Γιάννινα καί τήν ύπόλοιπη Ή πειρο, πρός τή νότια Ελλάδα, σύμφωνα μέ

τίς άξιώσεις τής Entente. Ή  κυ
βέρνηση είχε ναυλώσει άτμόπλοια 
γιά τή μεταφορά τους στήν Πελο
πόννησο.

Μέ άφορμή συμπλήρωσης, διε
τίας, σχεδόν, άπό τή μεταπολίτευ
ση -τήν απομάκρυνση τοΰ Βενιζέ
λου άπό τήν έξουσία-, ή Ή πειρος, 
άνασκοπώντας τά γεγονότα, ύπο- 
γράμμιζε ότι τό άκήρατον, διά μέ
σου τών αιώνων, ηθικόν έλληνι- 
κόν σθένος άντεπεξήλθεν άκατά- 
βλητον καθ’ δλον τοϋτο τό διετές 
διάστημα καί έπάλαισε καί πα- 
λαίει μέ άξιοθαύμαστον επιμονήν, 
υπομονήν, ηρωισμόν καί ευφυΐαν. 
Μιλοΰσε βέβαια γιά τή στάση τοΰ 
άντιβενιζελικοΰ κόσμου, πού άντε
ξε στίς πιέσεις τής Entente γιά 
έξοδο τής χώρας άπό τήν ούδε- 
τερότητα, καί ύποδείκνυε τί έπρεπε 
νά κάνουν οί 'Έλληνες γιά νά μήν 
πέσουν στήν παγίδα τών Συμμά
χων, δίνοντάς τους άφορμές γιά 
νά κηρύξουν τόν πόλεμο έναντίον 

της. ...Τό μοναδικόν καί ύπέρτατον δπλον τής σωτηρίας τής πατρίδος σή
μερον  (είναι): σωφροσύνη, σύνεσις, άντοχή καί ύπομονή. Πάσα άφορμή, 
πάσα προστριβή, πάσα λαβή, εκτός τοϋ δτι θά ήτο άσκοπος, θά ήτο καί 
έπικίνδυνος καί ολέθρια...

Μ ’ αύτό τό πνεΰμα άσκοΰσε τήν πολιτική της καί ή κυβέρνηση: νά μή 
δώσει νέα άφορμή προστριβών στήν Entente. Ούτε παλληκαρισμοί, ούτε 
εκδηλώσεις, ούτε συλλαλητήρια, τίποτα. ’Ορθή κρίθηκε άπό τήν Ήπειρο, 
ή έντολή πού έδωσε ό βασιλιάς, νά διαλυθοΰν οί Σύνδεσμοι επιστράτων σ’ 
δλη τή χώρα, χάριν τών ύψίστων συμφερόντων τοϋ κράτους, καί ορθή ήταν 
κι έντολή τοΰ διευθυντή τής άστυνομίας τών Γιαννίνων, ν’ άπαγορεύσει 
άντισυμμαχικές έκδηλώσεις.

Ελευθέριος Βενιζέλος 
(Ό λα τά σκίτσα τοϋ τόμου είναι φιλοτεχνημένα 

άπό τόν ’Απόστολο Βερτόδουλο)
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έ έξόχως άπό πάσης άπόψεως, επιτυχή καί ηθικοπλαστικήν τελετήν, 
μετατράπηκε ή συνεδρίαση τοϋ Πρωτοδικείου Ίωαννίνων, στίς 12 Ία 

νουαρίου, κατά τήν όποία έγινε ή δημοσίευση τών διαθηκών τών νέων 
Ήπειρωτών ευεργετών, τοϋ Ά π. Σολωμού άπό τό Τσερβάρι καί τοΰ Κων. 
Μπίμπη άπό τά Γιάννινα. Ό  πρόεδρος Π. Πουλίτσας έκφώνησε βαθυστό
χαστο ν λόγον, κάνοντας λεπτότατους υπαινιγμούς γιά τό χρέος τοΰ 
έμπορικοΰ κόσμου νά έκδηλώσει τά καλά αισθήματα  τής κοινωνικής 
άλληλεγγύης γιά τήν άνακούφιση τών πεινώντων.

'Η έπίκληση τών καλών αισθημάτων τών έμπορων έκ μέρους τοϋ προ
έδρου Π. Πουλίτσα είχε άμεσα άποτελέσματα. Τρεις άνώνυμοι, μέ έπιστο
λή τους, γνώριζαν ότι διαθέτουν τό ποσό τών 4.500 δρχ. γιά άγαθοεργοΰς 
καί φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μέ άπόφαση τοΰ προέδρου δόθηκαν 3.000 
δρχ. στό Οικονομικό συσσίτιο, 500 δρχ. στό ’Ορφανοτροφείο Γ. Σταύρου, 
500 δρχ. στό Οικοτροφείο θηλέων καί 500 δρχ. στόν Πατριωτικό Σύνδεσμο 
Έλληνίδων.

Ή  πρώτη θετική άντίδραση τών έμπορων οδήγησε σέ σκέψεις γιά λήψη 
σοβαρότερων μέτρων πρός άντιμετώπιση τής καθημερινά έπιδεινούμενης 
κατάστασης, άπό τήν έλλειψη βασικών τροφίμων καί προπαντός τοϋ ψω- 
μιοΰ. Ό  κοσμάκης -έγραφε ή ’Ήπειρος- διαγκωνίζεται καθημερινώς πρό  
τών άρτοποιείων, τά όποια πω λοϋν δήθεν μπομπόταν  (ψωμί άπό καλα
μπόκι), άπαισίαν τήν όψιν καί άπελπιστικήν καί ελεεινήν τήν γεϋσιν καί 
τήν χώνευσιν. Σκύβαλα, άμμος, πριονίδια καί πλείστα άλλαι επιβλαβέστα
τοι ούσίαι περιέχονται είς τό πρός 75 λεπτά  πωλούμενον αύτό ψωμί κ α τ’ 
όκάν...

Κι όμως αύτό τό άθλιέστατο κατασκεύασμα άδυνατοϋσαν νά τό άγορά- 
σουν, εκατοντάδες οικογένειες, γιατί δέ διέθεταν οΰτε δραχμή. Ή  Ή πειρος 
έρριξε τήν ιδέα νά οργανωθεί Λαϊκό οικονομικό συσσίτιο γιά όλες τίς 
άπορες οικογένειες. Υπάρχουν συμπέρανε, 500 τουλάχιστο σπίτια στά Γιάν
νινα, πλούσια ή εύποροϋντα, πού βοηθούν άπορους άσυστηματοποίητα. Ά ν  
κάθε μία άπό τίς οικογένειες αύτές πρόσφερε 2-10 δρχ. τό μήνα, μαζί μέ 
τίς ένισχύσεις τής Μητρόπολης, τού Δήμου κ.ά. άμέσως εχομεν πυρήνα  
χρηματικόν διά συσσίτιον τών ενδεών, ένθα ένα κομμάτι ψωμιού, λίγο  
ρύζι, λ ίγες πατάτες ή φασόλια, πού τούς μέν δρόμους έλαφρύνουν άπό 
τούς δυστυχείς πεινώντας, τών δέ πεινώντων τόν στόμαχον γεμίζουν.

Ή  ιδέα έπιασε καί σέ λίγο άπέδωσε καρπούς. ’Ήταν καιρός, γιατί είχαν 
άρχίσει ήδη οί θάνατοι άπό τήν πείνα, τόσο στήν ύπαιθρο, όσο καί στήν 
πόλη, όπου: ...ομάδες πειναλέων, γυμνητευόντων καί φιγούντων άτυχών 
πλασμάτων τοϋ Θεοϋ, σύρουν τά κουρασμένα καί πληγωμένα πόδια των 
είς τά λιθόστρωτα τών άρχοντικών καί είς τά καταστήματα, ίκετεύοντα  
δ ι ’ ένα κομμάτι ψωμιού... Στή συνοικία τοΰ Α γίου Νικολάου πέθανε έξ 
άσιτίας μία γυναίκα τοϋ λαοϋ, έκεϊνο όμως πού συντάραξε τή γιαννιώτικη 
κοινωνία, ήταν ή τραγωδία πού παίχτηκε στή Μπάγια τοϋ Ζαγοριοϋ: Μιά



φτωχή γυναίκα πεινασμένη, έπνιξε τά παιδιά της στό ποτάμι, δπου έπεσε 
καί πνίγηκε κι αύτή...

Ό  έμπορικός κόσμος τών Γιαννίνων, κολακευμένος κι άπό ειδικό άρθρο 
πού έγραψε γι αυτούς ό Χατζής, άρχισε μέ τίς συνεισφορές του νά μετα
τρέπει σέ πραγματικότητα τήν ιδέα τοϋ Λαϊκοϋ συσσιτίου. Είς τόν τυφώνα 
τής δυστυχίας -είχε τονίσει ό Χατζής- ό όποιος συγκλονίζει θανασίμως 
τάς πενομένας τάξεις καί τάς έκατοντάδες τών ενδεών, τό χριστιανικόν  
καί εύγενές αίσθημα τής άγοράς έκάρπισε πλουσιώτατον... Η πρόθυμος 
καί αυθόρμητος, αυτόκλητος σπουδή, μετά τής όποιας περί τήν Ίεράν  
Μ ητρόπολιν άπό προχθές συναθροίζεται ή τοιαύτη θαυμαστή πρωτοβουλία 
είς έπανειλημμένας συνεδριάσεις, ινα τάχιστα καί έντός τής έβδομάδος 
άρχίση ή λειτουργία τοϋ Συσσιτίου τούτου, συγκινεί. ... Μεθ' ύπερηφάνου 
χαράς οί ΊωαννΙται παρακολουθοϋντες τό γεγονός, αίσθανόμεθα ταυτο- 
χρόνως καί πάν κοινωνικόν καί φιλάλληλον αίσθημα ύπηρετούμενον, διότι 
διά τής τοιαύτης γενναιοδωρίας τοϋ έμπορικοϋ κόσμου έντός έβδομάδος 
500 ή 1000 πτωχοί θά τρώγωσιν, εύλογοϋντες τούς χορηγητάς.

Ή  ύπόθεση τοΰ Λαϊκού συσσιτίου ήταν πολύ σοβαρή, καί δέν άντιμε- 
τωπιζόταν μέ άσυντόνιστες ένέργειες. Χρειαζόταν οργάνωση καί στιβαρό 
χέρι γιά νά τήν κατευθύνει. Ή  σκέψη τής ομάδας τών έμπορων πού είχε 
άναλάβει τήν πρωτοβουλία, στράφηκε πρός τόν Σπυρίδωνα, αύτός μποροΰσε 
νά φέρει σέ πέρας μιά τέτοια άποστολή. Στή μικρή συγκέντρωση πού έγινε, 
τήν ιδέα έρριξε ό Πέτρος, τά λόγια τοϋ Σπυρίδωνα, όταν τόν κάλεσε στή 
Μητρόπολη γιά νά τοΰ ζητήσει τή συμπαράσταση στό έργο του (δές τόν 
α ' τόμο), ήχοΰσαν άκόμα στ’ αύτιά του. Σέ θέλω νά μέ βοηθήσεις -τοΰ 
είχε πει- γιά νά φτιάσουμε σχολεία καί ν ’ άναπτύξουμε τήν κοινωνική 
άλληλεγγύη. Ή  έποχή γιά τήν έπίτευξη τοΰ δεύτερου στόχου είχε φτάσει. 
Οί φτωχοί πλήθαιναν στούς δρόμους, θάνατοι άκούγονταν καθημερινά άπό 
τήν πείνα, αύτό τό άλεύρι πού μοίραζαν, άντί νά κρατάει στή ζωή τούς 
άνθρώπους, τούς δηλητηρίαζε. Αισθάνεται φρίκην -σημείωνε ένας συντά
κτης- νά ρίψη κανείς ένα μάτι είς τό λεγόμενον άλεύρι (!), πού όδηγεϊται 
είς τό ύποκατάστημα τής έπιτροπής διά νά τό φάγη ό δυστυχής κόσμος. 
Α λλά  τί έχει λο ιπόν μέσα; Κότσανα άραβοσίτου, τά φύλλα, τάς ρίζας, 
τό χώμα, μόνο τό άλέτρι κι ό μυλω νάς πού τ ’ άλεσε δέν είναι έκεΐ μέσα. 
Μά τί συνέβαινε λοιπόν; Πώς τό καλαμποκάλευρο στήν πρώτη παράδοση 
ήταν καθαρό άλεύρι κι ώς ότου φτάσει στή διανομή μετατρεπόταν σέ είδος 
πού δέν είχε καμιά σχέση μέ τό άρχικό προϊόν; Κάτι πού γίνεται σέ 
άνώμαλες εποχές, όταν άτονοΰν οί έλεγχοι καί παρεμβαίνουν όλα τά πα
ράσιτα τής κοινωνίας, μεσάζοντες, σπεκουλαδόροι, μαυραγορίτες, κάθε 
στοιχείο, πού δέν αισθάνεται άναστολές καί ενδοιασμούς, γιατί έχει άπο- 
ξηράνει τόν έσωτερικό του κόσμο άπό συναισθήματα, αύτοί νόθευαν τά 
τρόφιμα, μετατρέποντάς τα σέ βρώση θανάτου... Πρέπει ν ’ άναλάβει ή Μ η
τρόπολη τό έργο, νάμαστε ήσυχοι, πώ ς δέν θά πάνε χαμένα τά χρήματα

—  17 —
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πού δίνουμε, δέν θά τά εκμεταλλευτούν οί επιτήδειοι, είναι άνάγκη νά 
βιαστούμε, ό κόσμος πεθαίνει. Δέν βρέθηκε κανένας νάχει άντίρρηση. Πήγαν 
στή Μητρόπολη, ό Σπυρίδων τούς περίμενε, είχε μάθει κιόλας τίς συζητήσεις 
τους καί τήν πρόταση τοϋ Πέτρου, τίποτα άπ’ όσα γίνονταν στά Γιάννινα 
δέν τοΰ ξέφευγε, τούς δέχτηκε μ’ έγκαρδιότητα, τούς συγχάρηκε γιά τήν 
πρωτοβουλία τους, τούς κατένειμε σ’ έπιτροπές καί τούς άνάθεσε δουλειά. 
Γιά τό συντονισμό τοϋ έργου τών έπιτροπών έκλέχτηκε «οργανωτική 
έπιτροπή», άπό τούς: Σ. Σπέγγο, Π. Κίγκο, Δ. Κούτσικο, Θ. Τσονίδη, Γ. 
Ράδο, Γ. Τζαβέλλα, Κ. Μέρτζιο καί Γ. Χατζή, μέ πρόεδρο τό μητροπολίτη 
καί ταμία τό Σ. Σπέγγο. Στήν τελευταία συνεδρίαση άνακοινώθηκαν οί ώς 
τότε προσφορές γιά τό Λαϊκό συσσίτιο, έφτασαν τό ποσό τών 18.500 δρχ.

ι ένώ ή οργάνωση τοΰ Λαϊκού συσσιτίου προχωροΰσε μέ γοργούς ρυθ
μούς, ή έξέλιξη τής πολιτικής κατάστασης έρριχνε βαρειά τή σκιά της 

στή ζωή τής πόλης. Κάθε είδους φήμες κυκλοφοροΰσαν πού δημιουργούσαν 
άναστάτωση καί έπέφεραν σύγχυση. Ζή ή δέν ζή ό Βενιζέλος; έπεσε σάν 
βόμβα μιά είδηση πού τηλεγραφήθηκε άπό τήν ’Αθήνα καί δημοσιεύτηκε 
στήν ’Ή πειρο. Ύ π ό  έπιφύλαξιν σάς μεταδίδω τήν ειδησιν —έλεγε ό άντα- 
ποκριτής—- καθ’ ήν επικρατεί διάδοσις άπό ήμερών πολλώ ν μ ε τ ’ έπιτά- 
σεως κυκλοφορούσα, σύμφωνα μέ τήν οποίαν ό Βενιζέλος δέν ύφίσταται 
πλέον είς τήν ζωήν, λαβών τά επίχειρα τών πράξεών του κατά τάς 
ταραχάς καί τά γεγονότα τής άντεπαναστάσεως έν Θεσσαλονίκη (15-1- 
1917). Ή  είδηση φώναζε άπό μακρυά ότι ήταν προπαγανδιστικό κατασκεύ
ασμα. Ποιός δμως καθόταν εκείνη τήν έποχή νά κάνει άναλύσεις; "Ο,τι κυ
κλοφορούσε ώς είδηση έπιδροΰσε άμεσα στόν κόσμο καί ήταν φυσικό τά 
Γιάννινα νά συγκλονιστούν. Πρέπει ό Χατζής νά κατάλαβε τό λάθος του, 
γιατί στά επόμενα φύλλα δέν έκανε τήν έλάχιστη νύξη γιά τήν είδηση.

Στή Β. Ή πειρο οί «σύμμαχοι» ’Ιταλοί συνέχιζαν τό έργο τοΰ άφελ- 
ληνισμοΰ. Φυλάκιζαν τούς 'Έλληνες, στή Δρόβιανη καί τούς Γεωργουτσάτες 
είχαν γίνει συλλήψεις, πολλούς έξόριζαν, άπέλυαν ύπαλλήλους καί στή θέ
ση τους έβαζαν ’Αλβανούς. ’Αρκετοί Βορειοηπειρώτες, άπό τό φόβο τών 
’Ιταλών, πήραν πάλι τό δρόμο τής προσφυγιάς, σέρνοντας μαζί τους άκόμα 
κι ’Αλβανούς. Εκατοντάδες πτωχών επαιτών, παντός φύλου, φυλής καί 
προελεύσεως κατέκλυσαν τήν πόλιν  μας, σημείωνε ή Ή πειρος. Οί δέ έκ 
Β. Η πείρου μουσουλμάνοι -πρόσθετε- ύπερτερούν κ α τ’ άριθμόν δλους 
τούς εντοπίους μαζί. Στό τέλος πρότεινε: Ή  νά έπέμβει ό μουφτής Ίω αν
νίνων νά φροντίσει γιά τήν τύχη τους ή νά τούς μαζέψουν καί νά τούς 
διώξουν πέρα άπό τήν Κακαβιά... Ή  ιστορία φαίνεται πώς επαναλαμβά
νεται κι άς ύποστηρίζεται τό άντίθετο. Μήπως τά ίδια δέν γίνονται καί 
σήμερα μέ τούς ’Αλβανούς πρόσφυγες; (Ή  μόνη διαφορά είναι ότι πολλοί 
άπό τούς σημερινούς πού έρχονται στήν Ελλάδα είναι κοινοί έγκληματίες, 
κάποιοι λέγουν πώς στάλθηκαν έπίτηδες άπό τίς άλβανικές άρχές...).
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Οί προσφορές γιά τό Συσσίτιο συνεχίζονταν. Νά δμως πού βρέθηκε καί 
κάποιος, ό Δ.Π. -άναφέρει τό ονοματεπώνυμό του ό Χατζής- καλαμποκάς 
μέχρις εσχάτων είς ημέρας τοϋ κοντρόλ (έλέγχου), ό όποιος ήρνήθη μόνος 
αύτός είς τήν επιτροπήν... νά δώσει καί δεκάραν έστω. υπέρ τού άρτου 
τών πτωχών καί «Λαϊκού συσσιτίου». Θά έδινε, έλεγε, (περίεργη θεωρία) 
άν τόΐ'υσσίηονέπεκτεινόταν καί είς τούς πτωχούς χωρικούς. Άλλά, φώναζε 
οργισμένος ό Χατζής, οί περισσότεροι πού θά τραφούν άπό τό Συσσίτιο 
είναι χωρικοί.

Στίς 22 Ίανουαρίου έγινε ή πρώτη συνεδρίαση τοϋ νέου κοινοτικού σώματος της 
Έφοροεπιτροπής, γιά νά συζητηθεί καί ψηφιστεί ό προϋπολογισμός καί νά εκλεγεί ό 
ταμίας καί οί επιτροπές, σύμφωνα μέ τόν κανονισμό. Ό λα  αύτά, βέβαια γίνονταν στή 
Μητρόπολη, κάτω άπό τήν άμεση έποπτεία τοϋ Σπυρίδωνα. Ό  προϋπολογισμός ψηφί
στηκε, μέ μικρές μόνο παραλλαγές, σέ σύγκριση μ' εκείνον τοϋ προηγούμενου έτους. 
Ταμίας, κατά γενικήν άξίωσιν διορίστηκε ό Π. Κίγκος, έφορος, καί ή εξελεγκτική 
έπιτροπή άποτελέστηκε άπό τούς: Ν. Καζαντζή, έφορο, Γ. Χατζή, έφορο καί Κ. Μέρτζιο, 
έπόπτη τοϋ φαρμακείου τών ’Ελεών. Λόγω τών εκτάκτων περιστάσεων ονδέν βοήθημα 
τών διδομένων εις τινας άναξιοπαθονσας οίκογενείας περιεκόπη. ’Επίσης λόγφ  τής 
υπερβολικής δυστυχίας άπεφασίσθη κατ’ αρχήν νά βοηθηθώσιν, εκ τών εκτάκτων 
κονδυλίων, πτωχαί φιλότιμοι οίκογένειαι μή στέργουσαι νά ζητήσωσι τείνουσαι τήν 
χείρα...
Τό Λαϊκό Συσσίτιο άρχισε νά λειτουργεί άπό τίς 23 Ίανουαρίου. Σέ 

πρώτη φάση, έπειδή τά οικονομικά μέσα ήταν άκόμα πενιχρά, οί προσφορές 
είχαν φτάσει στό ποσό τών 30.000 δρχ., σταγώ ν έν ώκεανφ, τίς χαρακτή
ριζαν οί έφημερίδες καί πρόσθεταν: άπό τούς καταλόγους εισφορών λείπουν 
ονόματα άστών πλουσιωτάτων, τσιφλικιούχων, τραπεζιτικών, εισόδημα- 
τ ιώ ν  σέ πρώτη φάση, λοιπόν, τό Συσσίτιο περιορίστηκε στή διανομή ψωμιού, 
μέ δελτία ονομαστικά, τά όποια είχαν καταρτιστεί βάσει τών καταλόγων 
πού συνέταξαν οί ιερείς τών ενοριών, καί τών πληροφοριών τής έπιτροπής. 
Σέ κάθε άτομο μοιραζόταν μισή οκά ψωμιού, τά έκδοθέντα δελτία είχαν 
ξεπεράσει τά χίλια καί τό ψωμί πού μοιραζόταν καθημερινά έφτανε τίς 
δυό χιλιάδες οκάδες, δηλαδή 4000 άτομα συντηρούσε τό Συσσίτιο κι ό 
άριθμός κάθε μέρα μεγάλωνε.

Ή  διανομή γινόταν σ ’ ένα κτίριο πού είχε παραχωρήσει ό στρατός. Ό  
Σπυρίδων τήν παρακολουθούσε καθημερινά, είχε παρακαλέσει τόν Πέτρο 
νά στέκεται δίπλα του, αύτός άφησε τό μαγαζί στούς υπαλλήλους, δέν 
έμεινε εξάλλου καί τίποτα γιά νά πουλήσει, τά είχε δώσει δλα στόν κόσμο 
σύμφωνα μέ τή διατίμηση, ό Πέτρος λοιπόν, άπό τό πρωϊ βρισκόταν στό 
χώρο τής διανομής κι άγωνιζόταν νά βάλει σέ τάξη τίς χιλιάδες τών πει- 
νασμένων, τά συμπαγή κύματα τών άνθρωπίνων μαζών, τά κατακλύζοντα  
τό Λ αϊκόν Συσσίτιον, δπως έγραφαν οί έφημερίδες, ήταν έκεΐ καί τά μέλη 
τής έπιτροπής, κανένας δμως δέν είχε άναλάβει άπέναντι στό δεσπότη 
εύθύνη σάν έκείνη τοΰ Πέτρου. Στό λεξιλόγιο τοΰ πεινασμένου κόσμου 
είχαν καθιερωθεί νέες λέξεις, μεταφορικής σημασίας, γιά ν’ άποδώσουν τά 
συναισθήματά του. Τό δελτίο τοΰ συσσιτίου τό άποκαλοΰσαν δηλητήριο,
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τό ψωμί φαρμάκι, τό φαρμακώνω σήμαινε τρώγω, δλα είχαν δηλητηριαστεί 
άπό τό φάσμα τής πείνας, ή ζωή, ή κοινωνία, οί άξίες, οί παραδόσεις' οί 
εισφορές γιά τήν άνακούφιση τών πεινασμένων, χαρακτηρίζονταν ώς ή λυ
δία λίθος τής καθαρότητας τών αισθημάτων τών πολιτών άπέναντι σέ μιά 
κακοήθους μορφής μεταλλαγή τής κοινωνικής ζωής, έτσι πραγματικά είχε 
διαμορφωθεί ή ζωή, άπό τή μιά νά παρέχεται συνδρομή στή δυστυχία κι 
άπό τήν άλλη νά πιστοποιείται ή άπληστία τοΰ άνθρώπου, μέ τίς καθη
μερινές καί άθρόες καταδίκες έμπορων άπό τό Πρωτοδικείο γιά αισχρο
κέρδεια.

Σάν νά μήν έφτανε ή πείνα, άλλη άπειλή έκανε τήν έμφάνισή της: ό 
έξανθηματικός τύφος. Είχαν έπισημανθεΐ κρούσματα τής φοβερής άρρώ- 
στειας στήν πόλη. Ό  τύπος άπό τήν πρώτη στιγμή έπέστησε τήν προσοχή 
τών άρχών γιά τούς κινδύνους πού διαγράφονταν καί υποδείκνυε τή λήψη 
αύστηρών μέτρων, απολυμαντικών κι άπομόνωσης, γιά νά περιοριστεί ή 
έπέκταση τής άρρώστειας. Στίς φυλακές άρχισε άμέσως ή άπολύμανση τών 
κρατούμενων.

Κάποιες έλπίδες γιά άρση τοΰ άποκλεισμοΰ, άφηναν νά διαφανοΰν οί 
τελευταίες ειδήσεις, όλοι δμως ήταν δύσπιστοι γιά τό άν αύτό θά γινόταν. 
Στό μεταξύ ό στρατηγός Δ. Παπούλας μέ τό έπιτελείο του, άναχώρησαν, 
στίς 25, γιά τόν Πύργο τής Ηλείας. Πλήθος λαοΰ συγκεντρώθηκε γιά νά 
τόν άποχαιρετήσει, μέ φρενιτιώδεις εκδηλώσεις ύπέρ τοϋ βασιλέως. Τήν 
προηγούμενη μέρα, ό διοικητής τής ΙΧης μεραρχίας καί οί άξιωματικοί, 
πρόσφεραν στή Στρατιωτική λέσχη, τέϊον αποχαιρετισμού στό στρατηγό καί 
τοΰ εύχήθηκαν τή γρήγορη επάνοδό του στά Γιάννινα.

Στό βόρειο μέρος τής Κόνιτσας (περιοχή Πυρσόγιαννης), έκαναν τήν 
έμφάνισή τους στρατιώτες τής Entente άπό τή Θεσσαλονίκη (πρίν λίγο 
καιρό είχαν εμφανιστεί έκεΐ καί Αύστριακοί), Σενεγαλέζοι, πού διέπρατταν 
όργια, κατά τήν *Ηπειρο.

Τό θέατρο πού ήρθε στά Γιάννινα τό τελευταίο δεκαήμερο τού Ίανουαρίου. έδινε 
παραστάσεις στόν κινηματογράφο Έόισσων, χωρίς μεγάλη προσέλευση κοινού.- Ή  
Ζωσιμαία σχολή έγινε καί πάλι άφορμή δημιουργίας σχολίων σέ βάρος της, έξ αιτίας 
τής σύλληψης όμάδας μαθητών πού χαρτόπαιζαν έπί χρήμασι, σέ απόκρυφα μέρη. Μή 
χειρότερα, έγραφαν οί έφημερίδες, τό ίδρυμα αύτό έθεωρεΐτο κάποτε ώς φυτώριον 
χρηστών χαρακτήρων, ήταν άνάγκη νά διοριστεί παιδονόμος, δπως γινόταν σ ’ άλλες 
πόλεις. Οί χαρτοπαΐκτες μαθητές τιμωρήθηκαν μέ έπταήμερη αποβολή, αύτό δμως δέν 
ικανοποίησε τούς δημοσιογράφους, είχαν τή γνώμη πώς έπρεπε νά περάσουν άπό δι
καστήριο. Στήν Πάτρα, σημείωναν, οί χαρτοπαίζοντες μαθηταί ενάγονται δ ι ' άπ' 
ευθείας κλήαεως είς τό πταισματοδικεϊον, Αλατιζόμενοι καταλλήλως προηγουμένως 
είς τό τμήμα.- Ή  ζάχαρη είχε έξαφανιστεί τελείως άπό τήν άγορά, ό καφές πού σερ
βιριζόταν στά καφενεία παρασκευαζόταν μέ... γλυκάνισο, σιρόπια κι άλλες ύποπτες 
ουσίες. Όλική έκλειψη είχε σημειώσει καί τό πετρέλαιο.- Τό δημοτικό συμβούλιο Ίω
αννίνων. ύστερα άπό εισήγηση τού γιατρού Άθ. Τσατσάνη, άποφάσισε νά έξετάζονται 
οί έγγυες άπορες γυναίκες, τόν τελευταίο μήνα τής εγκυμοσύνης, άπό τό δημοτικό για
τρό. πού θά τούς χορηγούσε ειδικό δελτίο. Μ’ αύτό μπορούσαν νά καλούν δποια μαμή
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ήθελαν νά τίς ξεγεννήσει, χωρίς νά πληρώνουν τίποτα. Ή άμοιβή τής μαμής ήταν 6
δρχ.. τήν πλήρωνε τό δημαρχείο.
Τά πρώτα έπικριτικά σχόλια γιά τήν πολιτεία τοΰ Σπυρίδωνα δέν 

άργησαν νά φανούν. Ή  Σημαία, μή όντας καλά πληροφορημένη, έγραψε 
τήν είδηση γιά έξωση άπό τά Σπιτάλια  μιάς άξιολυπήτου γραίας, μέ έντολή 
καί έποπτεία τού Σπυρίδωνα. Τό πραγματικό γεγονός, ποΰ έφερε στή δη
μοσιότητα τήν άλλη μέρα ή *Ηπειρος, διαψεύδοντας τή Σημαία, ήταν τε
λείως διαφορετικό. Μιά άπορη χήρα γυναίκα μέ 4 ορφανά κατέφυγε στή 
Μητρόπολη ζητώντας βοήθεια καί στέγη. Ό  Σπυρίδων άκουσε τό δράμα 
της, τής πρόσφερε μιά μικρή ένίσχυση καί έδωσε έντολή νά τήν 
έγκαταστήσουν σ’ ένα δωμάτιο στά Σπιτάλια. Οί άνθρωποι τής Μητρόπολης 
βρήκαν δωμάτιο κενό, τό όποιο δμως χρησιμοποιόταν άπό μιά γριά τών 
Σπιταλιών. ποΰ διέθετε καί δεύτερο δωμάτιο, συνεχόμενο. "Οταν τής είπαν 
νά περιοριστεί στό ένα τό μικρότερο, καί ν ’ άφήσει τό άλλο ελεύθερο, 
άρνήθηκε. Ειδοποιήθηκε ό Σπυρίδων, έτρεξε στά Σπιτάλια , πού βρίσκονταν 
δίπλα στό Βαλάνειο δημοτικό σχολείο, στά Μνήματα, σχημάτισε προσωπική 
γνώμη γιά τήν κατάσταση, άπομάκρυνε τή γριά, άπό τό μεγάλο δωμάτιο 
καί έγκατέστησε τή χήρα. Ό τα ν έφυγε ό δεσπότης ή γριά, μέ ύστερικές 
κραυγές, δημιούργησε θορυβώδη έπεισόδια, πού ενόχλησαν πολύ τόν Σπυ
ρίδωνα, δταν τά πληροφορήθηκε. Πήγε τήν άλλη μέρα πάλι στά Σπιτάλια, 
έπιτίμησε τή γριά γιά τή συμπεριφορά τους καί διέταξε τήν έξωσή της. Αύτό 
ήταν τό άληθινόν έπειοόδιον -σημείωνε ό Χατζής- τό αληθινόν χρώμα, μέ 
τό όποιον ζωγραφίζεται ή ψυχολογία δλη τής εγωιστικής κακίας μιάς 
στρίγλας γραίας, έννοούσης νά πεθάνουν τέσσερα παιδάκια στούς δρόμους 
άστεγα, διότι έκακοσυνήθισε νά θέλη πολύ άπλωμένην τήν άρίδα της είς 
εύρύχωρον δωμάτιον φιλανθρωπικού ιδρύματος, δπερ έσυνήθισεν ίσως νά 
θεωρή ώς έκ πατρικής κληρονομιάς περιελθόν είς τήν κατοχήν της... Οί 
δυό έφημερίδες είχαν δώσει τό έπεισόδιο, σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες 
τους. Ή  εκδοχή τής Σημαίας, άν καί δέν άνταποκρινόταν στήν πραγματι
κότητα, έγινε περισσότερο πιστευτή άπό τήν άντιπολιτευόμενη τό Σπυρί
δωνα μερίδα. Θά δοκίμαζε κι άλλες πικρίες ό δεσπότης στό μέλλον, άπό 
διάφορες αιτίες, πολύ μεγαλύτερες άπό τό έπεισόδο μέ τή γριά.

Q  μεγάλος κίνδυνος πού προερχόταν άπό τό βορά, οί ’Ιταλοί, δέν άρ
γησε νά κάνει τήν έμφάνισή του. Ό  Χατζής είχε άπό πολύ καιρό κρού- 

σει τόν κώδωνα τοΰ κινδύνου, δέν βρήκε τήν άνταπόκριση πού περίμενε. 
Ή  άντιβενιζελική παράταξη, πού έκπροσωπούσε, συμφωνούσε μέ τίς δια
πιστώσεις του, άντιδροΰσε όμως χαλαρά. Βρίσκονταν καί μερικοί πού 
έβρισκαν συμφέρουσα τή λύση, γιατί, έλεγαν, έτσι θ’ άποτρεπόταν ή 
έπέκταση τοΰ Κράτους τοϋ Βενιζέλου! Οί βενιζελικοί, άπό τήν πλευρά τους, 
έκρυβαν τούς φόβους τους, κάτω άπό τήν άφελή πεποίθηση δτι οί ’Ιταλοί 
ηταν σύμμαχοι, ύποστήριζαν τό Βενιζέλο, έπρεπε λοιπόν νά μήν άνησυχοΰν.
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Ή  εκτίμησή τους ήταν λανθασμένη. Οι ’Ιταλοί δέν ήταν σύμμαχοι, ήταν 
’Ιταλοί. Κανέναν δέν υποστήριζαν, μόνο γιά τά δικά τους συμφέροντα 
ένδιαφέρονταν. Τό Βενιζέλο τόν έχθρεύονταν (δές β 'τόμο τοΰ έργου), γιατί 
μέ τό κίνημά του κατέτεινε στή δημιουργία μιάς Ελλάδα Ισχυρής καί ικανής 
νά διεκδικήσει τά έθνικά της δίκαια, αύτό δέν τό ήθελαν. ’Άρχισαν τότε 
νά ένδιαφέρονται γιά τήν τύχη τοΰ Κωνσταντίνου, κι ορισμένες άθηναϊκές 
έφημερίδες, έξυμνοΰσαν τή στάση, τίς καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις καί 
τίς πρωτοβουλίες τοΰ Ίταλοΰ πρεσβευτή στήν Αθήνα Μποσδάρι, πού 
έμφανιζόταν ώς ύποστηρικτής τοΰ έλληνικοΰ θρόνου. Μήν τόν πιστεύετε!, 
φώναζε ό Χατζής άπό τά Γιάννινα, λέει ψέμματα. είναι Ιταλός! Είχε 
δίκιο. Τό αισθητήριό του άποδείχτηκε σωστότερο άπό έκεινο τών μεγάλων 
ονομάτων τών άρθρογράφων τών άθηναϊκών έφημερίδων...

Οί ’Ιταλοί, λοιπόν, άκολουθώντας τό προδιαγεγραμμένο σχέδιο τής κα
τάληψης όλης τής ’Ηπείρου, άφοΰ ολοκλήρωσαν τήν κατοχή τής Βόρειας, 
άρχισαν τήν προέλαση πρός τά νότια. Στίς 27 Ίανουαρίου, ιταλικός στρατός 
άπό 2000 άνδρες, μέ ιππικό καί πυροβολικό, πέρασε τήν Άρίνιστα καί κα
τασκήνωσε έξω άπό τό Δελβινάκι. Μιά ομάδα ιππέων μπήκε στήν κιομόπολη 
καί ζήτησαν άπό τό διευθυντή τοΰ ταχυδρομείου καί τό διοικητή τής έκεΐ 
ελληνικής στρατιωτικής δύναμης, τίς τηλεγραφικές μηχανές. Οί τελευταίοι 
άρνήθηκαν. Οί ’Ιταλοί έφυγαν, ξαναγύρισαν δμως τό βράδυ μέ μεγάλη δύ
ναμη καί πήραν τίς μηχανές. Τήν άλλη μέρα (28-1) έφτασαν στό Καλπάκι 
καί στίς 29 προχώρησαν πιό κοντά πρός τά Γιάννινα, έγκατέστησαν φυλάκια 
στό 27ο χιλιόμετρο τοΰ δρόμου Ίωαννίνων-Καλπακίου. Στις 2 Φεβρουά
ριου, τρεις "ίλες ίππικοΰ καί διλοχία πεζικού κατέλαβε τήν Κόνιτσα καί τίς 
γύρω περιοχές. Ό  δρόμος πρός τά Γιάννινα ήταν άνοιχτός άπό παντού...

Ή  Ή πειρος άνησυχοΰσε κι άγωνιοΰσε. Έξαλλος ό Χατζής γιά τήν πα
ρατηρούμενη άδράνεια τής κυβέρνησης τών Αθηνών, απέναντι στήν προέ
λαση τών ’Ιταλών, έγραφε: Τί συμβαίνει είς Αθήνας; Τί αντιλήψεις 
ύπάρχουν έκεΐ; Τί καθησυχάσεις ύπάρχουν, τί διαβεβαιώσεις δίδονται; 
Άγνοοΰμεν. Ά λλ’ ή ιταλική έπέκτασις απλώνεται είς τρόπον άγωνιώδη 
διά τήν Κοινήν Ηπειρωτικήν γνώμην... Έκτός τής έκδηλώσεως τού φρι- 
κώδους άλγεινοϋ αισθήματος, όπερ δοκιμάζομεν καί ήμεϊς, όπως όλοι οί 
Ήπειρώται, γνώμην καμμίαν δέν διακινδυνεύομεν. Εύχόμεθα είς τάς 
'Αθήνας νά είναι άσφαλώς ήσυχοι έκ τών συμβαινόντων καί άς όγω- 
νιώμεν ήμεϊς. Α λ λά  οϋτε στά μάτια  μας, οϋτε στήν ψυχήν μας φθάνει 
καλός οιωνός άπό τό βάθος τών γύρω μας συντελουμένων.

Καί ένώ οί ’Ιταλοί άποτύπωναν τή δική τους σφραγίδα στό δράμα τής 
σπαρασσόμενης Ελλάδας, ή πείνα δέ δαμαζόταν εύκολα. Τό Ααϊκό συσσίτιο, 
έδωσε κάποια άνακούφιση, έστω καί μέ τή διανομή μόνο ψωμιού, οί άνάγκες 
δμως ήταν μεγάλες καί καθημερινά πολλαπλασιάζονταν. Τό περιφρονημένο 
ώς τότε καλαμπόκι έγινε -όπως καί στήν κατοχή τοΰ 1941- τό βασικότερο 
συναλλακτικό είδος, πολύτιμο άγαθό γιά τούς κατόχους του, καταχωνια
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σμένο δμως στίς αποθήκες τών αισχροκερδών, παρόλο πού τά δικαστήρια 
συνέχιζαν καθημερινά νά έξαντλοΰν τήν αύστηρότητά τους στήν έπιβολή 
ποινών γιά απόκρυψη ειδών καί αισχροκέρδεια, λίγοι παραδειγματίζονταν. 
Ό  Χατζής έπέμεινε πώς στήν Ή πειρο ύπήρχε επάρκεια καλαμποκιού, δέν 
ύπήρχε όμως νοικοκυριό γιά άξιοποίηση τών δυνατοτήτων. Άλλά μέ τί 
είδος νοικοκυριό μπορούσες ν ’ άνοίξεις τίς διπλωμανταλωμένες άποθήκες, 
αύτό δέν τό λογάριαζε ό Χατζής.

0  Πέτρος είχε καιρό νά συναντήσει τό φίλο του αίσθάνθηκε τήν άνάγκη 
νά τόν δει. Δέν τόν άναγνώρισε. Ό  Χατζής είχε καταβληθεί τρομερά, 

ή άγωνία γιά τήν εξέλιξη τής πολιτικής κατάστασης, πού τίποτα καλό δέν 
προμήνυε γιά τούς άντιβενιζελικούς, ήταν έκδηλη στά χαρακτηριστικά του' 
ένα χλωμό καί σφιγμένο πρόσωπο, τίποτα δέν είχε μείνει άπό τήν παλιά 
έκφραση τοΰ Χατζή, τό πλατύ χαμόγελο, τά γελούμενα μάτια, άκόμα καί 
τά ροΰχα του δέν τόν βόλευαν, είχε άδυνατίσει κι έπλεαν στό σώμα του. 
—Κάθησε Πέτρο, τοΰ είπε δταν τόν είδε μπροστά στό γραφείο του, μέ βλέ
πεις, έχω τά χάλια  μου, οϋτε νά γράψω δέ μπορώ, καλά πού ήρθες, ν ’ 
άλλάξει λίγο  ή άτμόσφαιρα, νά ξαναβρούμε τούς εαυτούς μας, βουλιάζουμε 
Πέτρο, ό βυθός μάς τραβάει... Σώπασε, έπιασε τό κεφάλι μέ τά δυό του 
χέρια, όλα έδειχναν σημάδια έσχατης άπελπισίας. —Μά γιατί κύρ Γιώργη, 
γιατί τόση άπογοήτευση, έσύ νά χάσεις τό κουράγιο σου, τί νά ποϋμε τότε 
έμείς; — Ά π ό  ποϋ ν ’ άντλήσω κουράγιο Πέτρο, άπάντησε ψιθυριστά ό Χα
τζής, χωρίς νά σηκώσει τό κεφάλι του. Πώς νά είμαι αισιόδοξος, φώναξε 
καί τινάχτηκε όρθιος, τί νά γράψω καί τί νά πώ, δταν οί ’Ιταλοί έφτασαν  
στίς «Καρυές», μιά δρασκελιά νά κάνουν καί θά βρεθούν στά Γιάννινα, 
τί νά πώ καί σέ ποιούς νά τό πώ, δταν δλα δσα πρόβλεψα έχουν δυστυχώς 
γίνει έφιαλτική πραγματικότητα; Νά κλάψω θέλω, νά ούρλιάξω θέλω, 
άλλά οϋτε γι ’ αύτά μούμεινε δύναμη, τό τραγικότερο είναι πώς κανένας 
δέ θά μέ πιστέψει. — "Οχι κύρ Γιώργη, αύτό μήν τό λές, ξέρεις πώς πολλοί 
Γιαννιώτες, άκόμα κι άπό εκείνους πού δέ σέ συμπαθοϋν, έχουν έμπι- 
στοσύνη στήν κρίση σου, δέν έμεινες λοιπόν μόνος. Εκτιμώ  τά αίσθήματά 
σου Πέτρο, ή πραγματικότητα δμως δέν άφήνει περιθώρια γιά άλλες σκέ
ψεις. Ξέρεις τί γράφει ό Κώστας ό Καζαντζής στή σημερινή «Σημαία»;... 
—Δέν τή διάβασα άκόμα κύρ Γιώργη, τό μεσημέρι, δταν θά πάω σπίτι θά 
τή δώ. — Καλύτερα νά μή τή δεις καί νά μή τήν διαβάσεις... Μά τρελλάθηκε 
αύτός ό άνθρωπος, νάταν βενιζελικός θά τό καταλάβαινα, άλλά αύτός, 
άπό τούς Ή ρακλεΐς τοϋ θρόνου, νά χαίρεται γιά τήν προέλαση τών 
’Ιταλών, καί νά προσπαθεί νά πείσει τούς Γιαννιώτες κι δλους τούς 
Ήπειρώτες δτι οί Ιταλοί θά μάς σώσουν άπό τήν έπέκταση τοϋ βενιζε- 
λισμοϋ στήν ’Ήπειρο; Πετάχτηκε όρθιος κι ό Πέτρος, γράφει τέτοια πράγ
ματα ό Καζαντζής; άπόρεσε, πώ ς μπορεί νά έχει έμπιστοσύνη στούς ’Ιτα
λούς; —Ποϋ νά ξέρω τί συλλογισμούς κάνει καί καταλήγει σέ τέτοια συ
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μπεράσματα; Μ ’ αύτά πού γίνονται στήν πόλη μας, κοντεύει κανείς νά 
τρελλαθεΐ. Τόν περασμένο Σεπτέμβριο ή άντιβενιζελική παράταξη κατα
φέρθηκε έντονα, πρώτος έγώ, έναντίον τοϋ γιατροϋ Γ. Σταυρίδη, τοϋ Γκάλ- 
γκου καί τών άλλων πού είχαν άνεβεί στό ρολόγι κι άπό τό μπαλκόνι 
έβγαζαν λόγους καί προσπαθούσαν νά μάς πείσουν πώς ή κατοχή τής 
Β. Η πείρου άπό τούς ’Ιταλούς, έγινε μόνο γιά στρατιωτικούς λόγους.

γνωμονοϋμε πώ ς μάς σώζουν άπό τόν Βενιζέλο... καί γιατί νά εχθρεύονται 
αυτοί τό Βενιζέλο, τό σύμμαχο, καί νά υποστηρίζουν τό βασιλιά, τόν 
άντίπαλο; Δέν τά βλέπει αύτά ό κύρ Κωστάκης, δέν τοϋ κάνουν έντύπωση; 
—*Οχι, δέν τά βλέπει, κάνει ένα άκόμα λάθος στίς πολιτικές του εκτιμήσεις, 
χω ρίς υστεροβουλία, είναι σίγουρο, λάθος όμως, πού θά πληρώσουμε τίς 
συνέπειες. Υ πά ρχει, βέβαια, καί μιά διαφορά στίς άπόψεις τών 
βενιζελικών μ ’ έκεϊνες τοϋ Καζαντζή σ ’ ό,τι σχετίζεται μέ τούς ’Ιταλούς: 
Στούς λόγους άπό τό μπαλκόνι τοϋ ρολογιού, ή ιταλική κάθοδος χαρα
κτηριζόταν μόνο ώς στρατιωτική κίνηση, πού έφερνε όμως μαζί της καί 
τό Βενιζέλο. Ώ ς στρατιωτική κίνηση χαρακτηρίζεται καί στό άρθρο τοϋ 
Καζαντζή, μόνο πού τή φορά αύτή διώχνει τό Βενιζέλο. Καί οί δυό βρί
σκονται μακρυά άπό τήν πραγματικότητα, θ ’ άπαντήσω αύριο. Τό σίγουρο 
είναι πώς οί ’Ιταλοί κάνουν τή δουλειά τους, θά τούς έχουμε καί στά 
Γιάννινα Πέτρο, φαντάζεσαι τή ζωή μας μ ’ αύτούς; Τί κουράγιο νά κάνεις.

Σήμερα έρχεται ό δικός 
μας ό Καζαντζής καί 
λέει τά Ιδια πράγματα: 
ότι οί ’Ιταλοί προελαύ
νουν πρός τά Γιάννινα 
μόνο γιά στρατιωτικούς 
λόγους! Μά είναι δυ
νατόν νά σκέπτονται μέ 
τόν Ιδιο τρόπο φίλοι καί 
άντίπαλοί; Είναι δυνα
τόν νά κάνουν τό ίδιο 
λάθος καί νά πιστεύουν  
ότι οί ’Ιταλοί ξέχασαν 
τούς ’Ιταλούς καί μόλις 
τούς τό ζητήσουμε θά 
μάς άδειάσουν τή γω
νιά;... Ό  Πέτρος τάχεvia;...

Γεώργιος Χατζής

χαμένα, τί νά πώ, ψιθύ
ρισε, φτάσαμε σέ τέτοι
ους παραλογισμούς... ά- 
νιδιοτελεΐς οί ’Ιταλοί... 
καί πρέπει νά τούς εύ-
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λοιπόν, καί ποϋ νά στηρίξεις ελπίδες;.. — Έ χεις δίκιο, έχεις δίκιο, έπαναλά- 
βαινε ό Πέτρος καί σηκώθηκε γιά νά φύγει. —Κάθησε λίγο άκόμα, τόν πα- 
ρακάλεσε ό Χατζής, έχει ξεχειλίσει άπό φαρμάκι η καρδιά μου, μέ δηλη
τηριάζει, έχω τήν έντύπωση πώς λίγοι δίνουν σημασία σ ’ αύτά πού γράφω, 
μοϋ κάνει καλό νά έξομολογοϋμαι σέ καλούς φίλους πού μέ πιστεύουν, 
παρά νά γράφω για πολλούς δύσπιστους... Ό  Πέτρος ξανακάθησε. —71 
άλλο σέ βασανίζει, κύρ Γιώργη, πές το νά ξαλαφρώσεις... — Ή  πείνα, Πέ
τρο, ή πείνα, δέν πάει άλλο... Οί σύμμαχοι, ό Θεός νά τούς κάνει συμ
μάχους, τόβαλαν νά μάς γονατίσουν μέ τήν πείνα, νά διώξουν τό βασιλιά. 
Θυμάσαι τί έγραφα προχτές; Θά τό βρώ νά στό διαβάσω. ’Ανακάτεψε τις 
έφημερίδες πού ήταν πάνω στό τραπέζι του, βρήκε τήν Ή πειρο  τής 4ης 
Φεβρουάριου, άκου, είπε στόν Πέτρο, τί διαπιστώνω καί τί συνιστώ: «Διά 
νά μάς άναγκάσουν  -έλεγα- ν ’ άρνηθώμεν τό ιδεώδες τής Πατρίδος, νά 
γίνωμεν σκύβαλα είς τάς χεΐρας των, μισθοφόροι είς τάς ορέξεις καί τούς 
σκοπούς των, παλλακίδες είς τάς έπιθυμίας των, μάς άπέκλεισαν δεινώς 
καί τρομερώς οί έλευθερωταί καί οί προστάται... ό άγών μας δέν είναι 
άγών αίματος. Είναι άγών άντοχής (κατά τών στερήσεων, κατά τής πεί
νας, κατά τής άκατονομάστου καί μιαράς πλεκτάνης τών ισχυρών) καί 
υπομονής...». Α ίγες μέρες πέρασαν, άφότου τά έγραψα, κι άρχίζω νά μήν 
τά πιστεύω. °,Ως πότε θά κάνει υπομονή αύτός ό δυστυχισμένος λαός 
Πέτρο; Πεινάει, κρυώνει, πεθαίνει, ά λ λ ’ ώς πότε; Ύ πάρχουν καί όρια. 
Χθές, μοϋ είπαν, μιά φτωχή γυναίκα άναγκάστηκε νά πωλήσει ένα πο 
λύτιμο ολόχρυσο δαχτυλίδι, αύτό τής έμεινε, γιά νά πάρει 4 μόνο δραχμές, 
άπό τόν άγοραστή. Αύτή δέν είναι άγορά, είναι ληστεία άπάνθρωπη καί 
θηριώδης. Καί δέν είναι ή μόνη. Οικογένειες πού στενοχωροϋνται οικονο
μικά, γυναίκες άπροστάτευτες καί πεινασμένες, έκποιοϋν σέ τιμές εξευτελι
στικές, ό,τι έχουν πολύτιμο γιά ένα κομμάτι ψωμί... Σέ στιγμές πού  
άναπτύσσονται σέ πολλούς τά ιερά αισθήματα τής φιλαλληλίας, σ ’ άλλους 
ξυπνοϋν τά θηρία πού κουβαλούν μέσα τους, τά κακούργα, άπάνθρωπα 
καί τερατώδη ληστρικά αισθήματα τής πλεονεξίας, σέ τέτοιες κρίσιμες επο
χές θά κάνουν τήν έμφάνισή τους, αυτοί πού έξακολουθοϋμε νά τούς άπο- 
καλοϋμε άνθρώπους. Σταμάτησε. Ό  Πέτρος κατάλαβε δτι είχε φτάσει στό 
σημείο έξάντλησης τής άντοχής του, θά φύγω τώρα κύρ ...Γιώργη, είπε, θά 
ξανάρθω, όμως, σέ παρακαλώ, κοίταξε λιγάκι καί τόν εαυτό σου, έχεις 
οικογένεια, μήν τούς καταδικάζεις όλους, θ ’ άρρωστήσεις... Ό  Χατζής δέ 
μίλησε, έσφιξε μόνο τό χέρι του φίλου κι έπιασε πάλι τό κεφάλι μέ τά δυό 
του χέρια. Στό γκρεμό πέφτουμε, μουρμούρισε, ποιός θά μάς συγκροτήσει; 
Αλμυρά δάκρυα έτρεχαν άπό τά μάτια του, οί μήνες πού έρχονται θάναι 
εβδομάδα τών παθών, θάρθει τάχα ’Ανάσταση; συμπλήρωσε.

Στίς 7 Φεβρουάριου ό Χατζής άνέπτυξε στήν Ή πειρο  τίς άπόψεις του 
γιά τό άρθρο τοϋ Κ. Καζαντζή, σχετικά μέ τήν κάθοδο τών ’Ιταλών, κι 
άπέρριπτε σ’ δλα τά σημεία τά έπιχειρήματά του: Είς τάς δύο ταύτας φρι-



καλέας πλάνας  (τίς απόψεις τών βενιζελικών καί τοΰ Καζαντζή γιά τίς 
κινήσεις τών Ιταλών), άναξίας διά τήν ευφυΐαν τής έλληνικής διανοήσεως, 
οί Ιταλοί διπλωμάται ήπλωσαν γέφυραν έπί τής άτυχούς Η πείρου καί 
έ'ξ ϊσου άσφαλώς, δπως έπάτουν έπί τής πλάνης τών κ. Γ. Σταυρίόου  
καί Γκάλκου πατούν καί έπί τής πλάνης τοϋ κ. Καζαντζή. Άλλοίμονον  
δέ είς δποιον δέν βλέπει γύρω άσφαλώς καί όξυδερκώς δτι τά συντελούμενα  
δχι εύφροσύνην καί παρηγορίαν δέν δύνανται νά φέρουν, άλλά τίποτε 
άλλο παρά πόνον καί δάκρυα, δάκρυα μόνον. Ά ν  δέ μή τάχιστα τό 
μ έ γ α  γ ε γ ο ν ό ς  (σίγουρα υπονοεί τή νίκη τής Γερμανίας) δέν μεταβάλλει 
τάς καταστάσεις τών πραγμάτων, οϋτε τό κλασσικόν έκεΐνο ψήφισμα τού 
ώρολογίου κατά Σεπτέμβριον, οϋτε καί τό εύαγγέλιον τοϋ κ. Καζαντζή, 
κατά Φεβρουάριον, θά είναι τίποτε άλλο παρά μαρτύρια πλάνης, στενοϋ  
έπιπέδου προοπτικής. Έ χουσι μόνον ίσως τό έπιεικές καί φιλάνθρωπον: 
δτι καί τά δύο είναι σάν ό μόσχος πού δίδεται κατά τάς τελευταίας 
στιγμάς ώς potion cordial, έπιρρωστικόν μιάς ώρας άκόμη. Είθε, είθε, 
χ ίλ ιες  φορές είθε, νά πλανώμεθα ημείς... Λάθος εκτιμήσεις τή φορά αύτή 
δέν έκανε ό Χατζής, οί άλλοι έκαναν...

Ή  πείνα, έπαιρνε εκρηκτικές διαστάσεις, έφτασε σέ σημείο ν’ απο
συνθέσει τήν κοινωνική ζωή τής πόλης. Μαυραγορίτες άπληστοι πλημμύ
ρισαν τά Γιάννινα, ξεγύμνωναν σπίτια κι άνθρώπους, είχαν άδειάσει τήν 
καρδιά τους άπό αισθήματα, τά ζήσαμε στή γερμανική κατοχή καί μποροΰσε 
ν’ άναπλάσουμε τή ζωή τής έποχής. Ά πό τήν Αθήνα έρχονταν άσχημα μη
νύματα. Τό σιτάρι έξαντλήθηκε, σταφίδες καί σύκα θά μοίραζαν στόν κόσμο 
γιά νά επιβιώσει, γινόταν λόγος καί γιά ίδρυση Λαϊκώ ν μαγειριών, ό 
βασιλιάς άνοιξε ένα μεγάλο έρανο γιά τή συγκέντρωση τών άπαιτούμενων 
χρημάτων. Στά Γιάννινα εξακολουθούσε ή διανομή ψωμιοΰ, κι άπό τίς 6 
Φεβρουάριου άρχισε ή διανομή δελτίων τροφοδοσίας. Ό  τύπος έπικρότησε 
τήν έφαρμογή τοΰ μέτρου, συνιστοΰσε δμως τή διενέργεια αύστηρών έλέγχων 
γιά νά μήν πάνε τά δελτία σέ οικογένειες πού είχαν κάποιες ποσότητες 
άλεύρου, άλλά, κι άν δέν είχαν, μποροΰσαν νά ζήσουν μέ κρέας, γάλα κλπ., 
άφοΰ ύπήρχαν οικονομικές δυνατότητες' τά δελτία ψωμιοΰ έπρεπε νά πάνε 
μόνο στούς άπορους, σ’ έκείνους πού δέ μποροΰσαν νά έξοικονομήσουν 
τίποτε άλλο. Κι άκόμα: έπρεπε ν’ απαγορευτεί αύστηρά ή έξαγωγή καλα
μποκιού, άπό τήν Ή πειρο, ή όποία ραγδαίως, καθ’ ημέραν καί νύκτα  
κουβαλάει ταλίκες πρός βορράν καί πρός νότον... Σέ τέτοια εξαθλίωση 
είχαν φτάσει πολλές γιαννιώτικες οικογένειες, πού έκλεβαν τό λάδι άπό τά 
φανάρια τοΰ Δήμου. Έξαιτίας τοΰ άποκλεισμοΰ, άντί γιά πετρέλαιο, χρη
σιμοποιούσαν λάδι γιά τά φανάρια, ήταν δμως άκατάλληλο γιά τροφή, 
δπως ό δήμος σέ άνακοίνωσή του τόνιζε, γιατί στό λάδι τών φαναριών 
έβαζαν κι άλλες ούσίες, πιθανόν δηλητηριώδεις. Έ ξω  άπό τό μύλο τοΰ Δο- * 
γορίτη καθημερινά γίνονταν έπεισόδια, έπρεπε νά τοποθετηθοΰν έκει χω
ροφύλακες γιά νά έμποδίζουν συμμορίας καπανταήδων μόρτηδων ν ’
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αρπάζουν τό άλεύρι τών άπορων οικογενειών. Ό  Χατζής έβλεπε άκόμα κι 
άναβίωση τής κατασκοπείας καί τοΰ χαφιεδισμοΰ. Θά έλεγε κανείς  -σημεί
ωνε- έκ τών έχόντων είδη σή  τών πραγμάτων δτι ήρχισεν πάλιν  κάθε πέτρα  
νά γίνεται χαφιές καί κάθε κούτσουρον κατάσκοπος. Τούς παρακολουθού
με ν καί τούς σημειώνομεν, πρόσθετε, καί είς δευτέραν 18ην Νοεμβρίου 
νίπτομεν τάς χείράς μας. Οϋτε άνακριταί. οϋτε οί εισαγγελείς θά έχουν 
τόν λόγον μέ δικογραφίας. Ή  διαδικασία θά είναι σύντομος καί απλή, 
άπλουστάτη. Οί άπειλές καί οί υπαινιγμοί ήταν σαφείς. Μόνο πού δέν ήρθε 
άλλη 18η Νοεμβρίου γιά τούς άντιβενιζελικούς. Τό κράτος τού Βενιζέλου 
συνεχώς έπεκτεινόταν, ό στρατός του μεγάλωνε, σέ λίγο θά έμπαινε στή 
μάχη νά διώξει άπό τή Μακεδονία τούς Βούλγαρους, οί άλλοι συρρικνώ- 
νονταν, σέ λίγους μήνες ό Κωνσταντίνος θά έφευγε άπό τήν Ελλάδα.

Νέος νομάρχης Ίωαννίνων άνέλαβε ό Ν. Δομενεγίνης.- Τό Ηπειρωτικόν Ήμερο- 
λόγιον 1917 τοϋ Σπ. Λαμπρίδη. άκόμα ήταν ύπό έκδοση.- Ή  πείνα, πρό παντός, 
ύποχρέωσε γιά πρώτη φορά τά σχολεία νά μή γιορτάσουν τή μνήμη τών Τριών

Ιεραρχών, μόνο ή λειτουργία στό 
Άρχιμανδρειό έγινε.- Ή  άστυνομία, ύστε
ρα άπό άπόφαση τοϋ υπουργικού συμ
βουλίου, ζήτησε τήν παράδοση δλων τών 
πολεμικών όπλων άπό τούς κατόχους 
τους, μέσα σέ πέντε μέρες, ήταν άπαίτηση 
τής Entente.- Στά χωριά οί κλοπές πολ- 
λαπλασιάστηκαν.- Οί άποκριές πέρασαν 
σχεδόν άπαρατήρητες, οϋτε γαϊτανάκι, 
οΰτε αλλη εκδήλωση, δέν είχε όρεξη γιά 
γιορτές ό κόσμος.- Στίς 5 Φεβρουάριου 
έγιναν οί γάμοι τοϋ λοχαγού Π. Μωραΐτη, 
μετά της καλλίστης όεσποινίδος Μαρί- 
κας Λεκάντα, πόσοι ζοϋν τάχα γιά νά τόν 
θυμούνται;- Στόν κινηματογράφο Έ δισ- 
σων, ό θίασος ανέβασε τή γαλλική κωμω
δία τί τραβούν οί σύζυγοι, σέ τρεις πρά
ξεις, μόνο πού ήταν ακατάλληλον διά 
κυρίας καί δεσποινίδας.- Πρωτότυπη, 
κατά τίς έφημερίδες. άπεργία δασκάλων 
τής πόλης: Έ να πρωί πού οί φούρνοι δέν 
έβγαλαν ψωμί, συνηθισμένο φαινόμενο 
εκείνο τόν καιρό, ειδοποίησαν τούς μα
θητές τους πώς δέ θά κάνουν μάθημα.- 
Κ ι ύστερα πήραν τά χωριά σβάρα διά νά 
οικονομήσουν όλίγον  μπομποτάλευρον. - 
Ό  πολιτευτής Φίλιππος Παπαρρούσης, 
άπό τίς Νεγάδες, καταδικάστηκε σέ 20ή- 
μερη φυλάκιση, γιά έξύβριση τοϋ άστυ- 

νομικοϋ σταθμάρχη Μπάγιας (Κήπων). Ό πω ς καί οί άποκριές, έτσι καί ή τυρινή, πέ
ρασε κατάκρνη, ούδαμοϋ έθεάθη μασκαράς ή ήκούσθη τραγούδι. Ό  κόσμος ξεχύθηκε 
στά εξοχικά κέντρα, κυρίως στό καφενείο τοϋ Βελισσαρίου γιά νά ρεμβάσει υπό τό

Φίλιππος Παπαρρούσης
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ηλιακόν θάλπος, νοσταλγώντας παλιές κι ευτυχισμένες έποχές. Οΰτε τά κούλουμα 
γιορτάστηκαν τή χρονιά αυτή, ελάχιστοι ήσαν οί έξελθόντες είς τάς έξοχάς. Ποϋ ΰρεξις 
έφέτος γιά γλέντια καί ξεφαντώματα.- Ά γριος φόνος χωροφύλακα, άπό συνάδελφό 
του. τή νύχτα τής Κυριακής (12-2) κατετάραξεν τήν πόλιν. Οί άνακρίσεις άπέδειξαν 
πώς είχαν διαφορές μεταξύ τους.- Πολλοί κεντρικοί δρόμοι τής πόλης έπισκευάζονταν 
καί σκυροστρώνονταν. Γινόταν σύσταση νά έπεκταθει ή έπισκευή καί σ' άλλους γιά 
νά δουλέψουν περισσότεροι εργάτες.

Τ¥ προέλαση τών ’Ιταλών πρός τό Καλπάκι καί τήν Κόνιτσα καί ή κα
τάληψη άπό τούς Άγγλογάλλους τών Γρεβενών, πού βρίσκονταν στήν 

ούδέτερη ζώνη, μεταξύ τών δύο κρατών, τών ’Αθηνών καί τής Θεσσαλονίκης, 
έδωσε τήν άφορμή στό Χατζή νά γράψει τό άρθρο: Χ άριν  τής ιστορίας, 
γιά νά ξεκαθαρίσει τή θέση του καί νά δώσει νέα άπάντηση στά γραφόμενα 
τοϋ Κ. Καζαντζή γιά τούς ’Ιταλούς. Μαζί μέ τούς Άγγλογάλλους -σημείωνε- 
μπήκαν στά Γρεβενά καί οι έπαναστάτες πού οργίασαν, έρημώσαντες καί 
μαδήσαντες τήν χώραν. Οί ’Ιταλοί άπό τή μεριά τους κατέλυσαν τίς άρχές 
καί έξαφάνισαν κάθε ελληνική έξουσία, φερόμενοι ώς αύθένται κυρίαρχοι 
είς γήν, τήν όποιαν διεκήρυξαν δτι στρατιωτικώς μόνον διέρχονται, ένώ, 
έν τώ μεταξύ, στίφη καί όρδαί άλβανικαί, ύπό τά όμματα καί τήν άνοχήν 
των, συνεισβαλοϋσαι καί αΰται όργιάζουσι καί είς τήν Β. 'Ηπειρον καί 
πέριξ τής Κονίτσης. Καί ένώ αύτά γίνονται -συνέχιζε- τά λείψανα τής βε- 
νιζελικής προδότιδος σπείρας έξαγγέλλουσι καί βοώσι καί όμιλοϋσι περί 
άγγλογάλλων πεπολιτισμένων καί προσπαθούν νά πείσουν τούς άφελείς 
ότι κανένα κίνδυνο δέν διατρέχει ή χώρα άπό τούς Άγγλογάλλους καί τίς 
έπαναστατικές ορδές (τού Βενιζέλου), ότι οΐ Άγγλογάλλοι ύστερα άπό 10- 
15 μέρες θά φύγουν, άφοΰ φέρουν ψωμί κι όλα τά καλά στόν τόπο μας 
καί ότι αύτοί σέβονται τίς ελληνικές άρχές καί τό καθεστώς. Ά πό τό άλλο 
μέρος, ευάριθμος παραπλανημένη μερίς, συγκρίνουσα τά αίσχη τών 
άγγλογάλλω ν πρός τά ύπουλα ιταλικά μειδιάματα καί τήν αίωνίαν κω
μωδίαν τών διαβεβαιώσεων τοϋ κ. Μποσδάρι (πρεσβευτή τής ’Ιταλίας στήν 
Αθήνα), περί καταδιώξεως, περιστολής καί καταπνίξεως τοϋ βενιζελικοϋ 
προδοτικού κινήματος..., λησμονεί όσα άπό είκοσι πέντε ετών έγράφησαν 
καί έδημοσιεύθησαν, αποκαλυπτικά τών διαθέσεων τών Ιταλώ ν διά τήν 
~.Ηπειρον καί τείνει άπό τά δυό κακά νά προτιμήσει τάς ιταλικός παρα
βιάσεις. Θέλομεν τήν χώραν άσινή (άβλαβή), άσφαλή καί άλώβητον καί 
διά νά είναι τοιαύτη καί οί άγγλογάλλοι μετά τών όρδών τών επα
ναστατών καί οί ’Ιταλοί μετά τών μειδιαμάτων καί τών διαθέσεών των 
καί τών άλβανικών στιφώ ν των, πρέπει νά είναι μακράν τής άκτίνος 
τής Ηπειρωτικής, πολύ.

Φαίνεται πώς οί άπόψεις τού Κ. Καζαντζή (καί τής μερίδας πού 
έκπροσωπούσε, άντιβενιζελικής πάντως τοποθέτησης) γιά τούς ’Ιταλούς, 
πού έπρεπε νά είναι εύπρόσδεκτοι, γιατί θά έμπόδιζαν τήν έπέκταση τοΰ 
Κράτους τοΰ Βενιζέλου στήν Ή πειρο, άνησύχησαν τούς βενιζελικούς τών
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Γιαννίνων, γιατί άρχισαν νά καταφέρονται -αύτοί πού δταν οί ’Ιταλοί κα
τέλαβαν τήν Β. "Ηπειρο δέν άντέδρασαν- ώς λυσσαλέοι ύβρισταί καί εχθροί 
τών Ιταλών. Μ ισοϋν τούς Ιταλούς, σημείωνε ό Χατζής, όχι τούς κατα- 
κτητάς, άλλά τούς εχθρούς, ώς άκούουσι, τού Βενιζέλου καί τών 
επαναστατών. Καί ένώ καταφέρονται κατά τών ’Ιταλών γιατί καταλύουν  
τάς άρχάς, περί τών άγγλογάλλων τσιμουδιά, ένώ οί δεύτεροι είναι τρισ
χειρότεροι τών άλλων. Καί μόνον είς αύτήν τήν άντίληψιν τών βενιζελικών 
νά φιλοσοφήση κανείς πείθεται δτι δέν έχει άπέναντί του Έ λληνες μέ 
ελληνικήν συνείδησιν... άλλά παλιοτόμαρα τρύπια, όπόθεν ό μέν κάθε Σε- 
νεγαλέζος, άρκεί νά είναι Βενιζέλος, ήμπορεί νά περνάη τσεκούρι έναντίον  
τής Ελλάδος ύπό τά χειροκροτήματά των, ένώ παντός άλλου οίουδήποτε, 
δταν δέν είναι Βενιζέλος, βλέπουν καί τό τσεκούρι καί τήν πληγήν πού  
καταφέρει κατά τής πατρίδος των. Μονόφθαλμοι καί έλεεινοί μιξοέλληνες! 
Πρέπει καί τό έναπομένον μάτι νά σάς βγή. διότι εΐσθε άνίκανοι νά 
βλέπετε τίποτε άλλο παρά νά ονειρεύεστε Σενεγαλέζους μέ κλειστά μάτια.

Στά κείμενα αύτά ύπάρχουν θέσεις, σκεπάζονται δμως άπό τό άκα
τάσχετο ύβρεολόγιο έναντίον τών άντιπάλων. Οί Σενεγαλέζοι στρατιώτες, 
πάντως, συχνά τούς άναφέρει ό Χατζής, πού άποβιβάστηκαν ώς γαλλικά 
στρατεύματα στή Θεσσαλονίκη, προξένησαν ζημιά στό Βενιζέλο, γιατί γι
γάντωναν τό πείσμα τών άντιπάλων έναντίον του, πού δέ δίσταζε νά χρη
σιμοποιεί μαύρους έναντίον τών Ελλήνων. Ά πό τίς θέσεις τοΰ Χατζή πού, 
δπως καί άλλα άρθρα του, άπελπισία εκφράζουν, πρέπει νά έξαρθεΐ ή στάση 
του άπέναντί στούς ’Ιταλούς, τούς όποιους πολέμησε πάντοτε μέ σθένος, 
αποκαλύπτοντας τά σχέδιά τους, χωρίς κανένα συμβιβασμό, δπως έκαναν 
μερικοί κι άπό τίς δύο παρατάξεις, οί όποιοι καί συνεργάστηκαν μέ τούς 
’Ιταλούς κατά τήν κατοχή τών Γιαννίνων. Ό Π . Δαγκλής, σέ περιθώριο 
γράμματος, πού τοΰ είχε στείλει ό γιατρός Β. Δ. Ρέκας, άπό τά ίταλοκρα- 
τούμενα Γιάννινα, σημείωνε: Τοϋ άπήντησα έπικαίρως διά τήν άπελευθέ- 
ρωσιν τής Η πείρου καί διά τήν προδοτικήν διαγωγήν τινών έκ τών 
ήμετέρων. Ό  έκτροχιασμός τής γλώσσας τοΰ Χατζή οφειλόταν, κατά ένα 
μέρος, καί σέ έλλειψη άντιλόγου, άφοΰ οί βενιζελικές έφημερίδες δέν κυ
κλοφορούσαν αύτήν τήν έποχή. Μόνο ή *Ηπειρος, ή Σημαία καί τό Άργυ-  
ρόκαστρον έκδίδονταν.

Τήν οξύτητα στήν άρθρογραφία τής Η πείρου  έπέτεινε καί ή άνησυχία 
άπό τό όργιο τών φημών πού κυκλοφοροΰσαν. Κάθε μέρα ξημέρωνε μέ μιά 
καινούρια φήμη, τή μιά μέρα έλεγαν πώς κατελήφθη τό Μέτσοβο, τήν άλλη 
ή Ζίτσα, τήν επομένη οί Φιλιάταις, διαδιδόμενη άπό εύφάνταστους 
άνθρώπους. Κάποιος, βεβαίωνε πώς ό Βενιζέλος έστειλε άεροπλάνο στούς 
Αμπελοκήπους -είχε προσγειωθεί έκεϊ ένα γαλλικόν άεροπλάνο- γιά νά ρω
τήσει άν πεινούν τά Γιάννινα, άλλος διέδιδε δτι πεινοΰσαν καί τά προξενεία 
κι ένας άπό τούς πρόξενους ήταν έτοιμος νά φύγει γιά τήν Κέρκυρα. Τρίτος 
ψιθύριζε πώς οί κάτοικοι τών χωριών πού πεινούσαν κατέβαιναν στά Γιάν



νινα γιά νά ζητήσουν άπό τούς Γιαννιώτες καλαμπόκι, κι ένα σωρό άλλα 
άπίστευτα πράγματα. "Ολαι αύταί αί ειδήσεις -σημείωνε ή ’Ή πειρος- καί 
δλα αύτά τά φρικώδη ψεύματα, είναι παγίδες πού έχουν σκοπόν τήν 
έπιδείνωσιν τής δυστυχίας καί τήν ύποδούλωσιν (τοΰ λαού) α φ ’ έτέρου,

τήν κατάλυσιν πάσης κυ
ριαρχίας τού Κράτους καί 
τού καθεστώτος του, ενώ ή 
πείνα  θά είναι πείνα. Ά ς  
προσέξουν αύτοί πού δια
δίδουν τίς ψεύτικες ειδήσεις 
—κατέληγε— γιατί άν οί 
πεινασμένοι άνθρωποι φτά
σουν στήν άπελπισία, θά 
θυσιάσουν καί τή ζωή τους 
άκόμα γιά νά ξεσπάσουν 
κάπου. Τί χρωστούν οί 
πολίτες  —έγραφε σ’ άλλη 
στήλη— νά ταράσσωνται 
κάθε λίγο  καί λιγάκι μέ τίς 
τερατώδεις αυτές διαδόσεις; 
Δέν φθάνουν αί άλλαι κα- 
κομοιριαί μας καί ή πείνα, 
θά άνεχώμεθα καί τούς 
βρυκόλακες οπαδούς τοϋ 
«όξω ά π ’ έδώ;» Π ρέπει νά 
έπέμβη ή άστυνομία.

Ή  πείνα, λοιπόν, είχε γίνει τό κύριο συστατικό τής ζωής τών κατοίκων 
όχι μόνο τών Γιαννίνων καί τής Ηπείρου, άλλά καί όλης τής Ελλάδας. 
Αύτή έπηρέαζε τήν πολιτική, τίς συνειδήσεις τών άτόμων, τίς τοποθετήσεις 
τους, τή συμπεριφορά τους. Κύρια έπιδίωξη τών δυό παρατάξεων, άπό τήν 
έποχή πού άρχισαν οί αποκλεισμοί, ήταν νά πείσουν τόν κόσμο γιά τό 
ποιός εύθυνόταν γιά τήν πείνα. Γιά τούς βενιζελικούς ήταν ό βασιλιάς, γιά 
τούς άντιβενιζελικούς ό Βενιζέλος, πού είσηγήθηκε στήν Entente τόν 
αποκλεισμό, γιά νά ύποχρεώσει τό βασιλιά νά δεχτεί τήν πολιτική του. Τά 
άρθρα σ’ όλες τίς έφημερίδες ήταν πολλά. Άκόμα καί οί ποιητές, 
έμπνεύστηκαν άπό τό δράμα τών πεινασμένων καί έγραφαν στίχους, 
άτεχνους βέβαια, άλλά πού είχαν άνταπόκριση στό κοινό. Στά Γιάννινα 
καί στό ίδιο φύλλο τής Η πείρου  (18-2-17) δυό ποιητές δημοσίευσαν τέτοι
ους στίχους: Ό  Χρ. Χρηστοβασίλης μέ τόν τίτλο: Ό  άποκλεισμός τής 
Ε λλά δα ς  μας. Νά οί δυό πρώτοι στίχοι:

Αντίχριστοι χριστιανοί μάς περισφίγγουν στόλοι 
Καί μάς μποδίζουν τό ψωμί, τό φώς καί τό προσφάγι.
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Κι ό Γ. Πελλερέν (Χατζής) μέ τόν τίτλο: Ό  άποκλεισμός. Τό πρώτο 
τετράστιχο:

Δίχως φως, δίχως ψωμί κι ή φονική λεπίδα  
τυραννιστών μάς πελεκά τό νοϋ καί τό κορμί.
Ό μω ς εμείς θά ζήσουμε μόνο μέ τήν έλπίδα 
τής λευτεριάς μας πονρχεται καλή καί γελαστή!

Ή  πείνα είχε μεταβληθει σέ καταλυτική δύναμη τών πάντων, αύτό τό 
πρώτο εξάμηνο τοΰ 1917' ήταν άπό τίς χειρότερες σελίδες τής ιστορίας 
τής χώρας μας, ποτέ δέν πείνασαν σέ τέτοια έκταση έκατομμύρια άνθρωποι, 
οϋτε κατά τήν περίοδο τής γερμανικής κατοχής. Τό 1917 πεινοΰσαν πόλεις 
καί χωριά, τό 1941-45 τά χωριά βρίσκονταν σέ καλύτερη κατάσταση, λίγα 
ύπέφεραν, λίγα δοκίμασαν τό δράμα πού άντιμετώπισαν οί "Ελληνες μέ 
τόν αποκλεισμό τοϋ 1917. Πέθαναν πολλοί, θά πέθαιναν κι άλλοι, περισ
σότεροι άπό τίς φοβερές άρρώστειες τοΰ έξανθηματικοϋ τύφου καί τής 
ισπανικής γρίπης, πού θέρισε κόσμο καί κοσμάκη, τόν βρήκε έξασθενημένο 
τόν σακάτεψε. Θά είπωθοΰν κι αύτά στή συνέχεια. Πάντως τό Φεβρουάριο 
τοΰ 1917 τά Γιάννινα, χάρη στή χαλύβδινη πρωτοβουλία τοΰ Σπυρίδωνα, 
ό Χατζής τοΰ έπλεκε καί πάλι τό έγκώμιο, συνιστώντας σέ μερικούς νά 
κρατοΰν τή γλώσσα τους καί νά μή λένε ώριμα καί άγουρα  γιά τό δεσπότη, 
6000 άνθρωποι έτρωγαν ψωμί κάθε μέρα.

Οί ειδήσεις πού έρχονταν άπό τά ίταλοκρατούμενα μέρη καί κυρίως 
άπό τή Β. Ή πειρο, ήταν άσχημες. Είς τά περίχωρα Βοστίνης, Δολό, Πον- 
τικάτες καί Φραστανά, Ιταλοί στρατιώται μ ε τ ’ άτάκτων άλβανών μετήλ- 
θον άκατανόμαστα όργια βιάσαντες έλληνίδας παρθένους καί διαρπάσα- 
ντες ζώα καί πολύτιμα είδη. Έ ξ άλλου είς τήν Σιέπερην τής Ζαγοριάς 
έφονεύθησαν υπό Λιάπηδων 4 γυναίκες, βιασθεϊσαι προηγουμένως, καί 
δύο παιδιά. Στό ’Αργυρόκαστρο ή ’Ηπειρωτική άμυνα  τοΰ Ντίλιου 
έκδιδόταν άπό τούς ’Ιταλούς μέ τήν έπωνυμία Concordia. Μαθαίνουμε 
-έγραφε όΧατζής- ότι μάς ύβρίζει. Τιμή μας. Στήν περιοχή τής Κόνιτσας, 
πάλι, καί κυρίως στά χωριά Πυρσόγιαννη, Βούρμπιανη, Στράτσιανη κ.ά. 
ύπήρχε δύναμη γαλλικού στρατοΰ, άποτελούμενη άπό Σενεγαλέζους, τούς 
όποιους άποστρέφονταν οί Έλληνες. Τό τρίτο δεκαήμερο τοϋ Φεβρουάριου 
αποχώρησαν, άφοΰ απογύμνωσαν τόν τόπο άπό τρόφιμα κι άπό βόδια - 
800 πήραν- χρησιμοποιούμενα στήν καλλιέργεια.

αί ήρθε ή 21η Φεβρουάριου! Τέταρτη έπέτειος άπό τήν άπελευθέρωση 
τής πόλης. Θάβρισκε ό κόσμος τό κουράγιο νά γιορτάσει τή μεγάλη 

μέρα; Θά μποροϋσε νά ξεχάσει τά δεινά πού είχαν πέσει πάνω του, 
προπαντός τήν πείνα, γιά νά σταθεί όρθιος, νά θυμηθεί τίς άλησμόνητες 
μέρες καί ν ’ άντλήσει κουράγιο γιά τό μέλλον; Κι όμως τό κατόρθωσε. Ό  
πανηγυρισμός έκείνης τής έπετείου ξεπέρασε σ’ ένθουσιασμό τούς προη
γούμενους. Ό  Χατζής δέν έβρισκε τρόπους γιά νά έκφράσει τή χαρά, μαζί



και τήν αγανάκτηση καί τήν απελπισία, δλα τά συναισθήματα κυριαρχούσαν 
μέσα του, μόνο γιά τούς αίτιους τής καταστροφής τής χώρας, όσους αύτός 
πίστευε πώς ήταν, δέν είχε έλεος. Τό κύριο άρθρο τής επομένης τής έπετείου, 
καθώς καί ή περιγραφή τού εορτασμού ήταν γραμμένο μέ τόν ίδιο τρόπο, 
μέ τό γνώριμο λυρισμό τοϋ Χατζή,μόνο πού μέσα άπό τίς γραμμές, τίς 
διθυραμβικές γιά τήν επιτυχία τής γιορτής, έβγαινε ή άπόγνωση γιά τήν 
τροπή πού είχαν πάρει τά έθνικά θέματα τόν τελευταίο καιρό. Ούτε ένα 
καν τών ενδόξων έλληνικών τηλεβόλων -έγραφε στό άρθρο τής 22ας, μέ 
τίτλο τά Ελευθέρια  —δέν μάς άφησεν ή Ά ντά ντ διά νά διαλαλήση υπέρ 
τήν έορτάζουσαν χθές πόλιν τών Ίωαννίνων, τά ένδοξα καί υπερήφανα 
Ελευθέριά της, μαζί μέ τήν τετάρτην έπέτειον τής άπελευθερώσεώς της 
υπό τοϋ Έλευθερωτοϋ Βασιλέως μας καί τοϋ δαφνοστολισμένου Στρατοϋ 
Του. Ή  καρδιά τών κατοίκων τής πόλεω ς όμως έγιναν, ή κάθε μία, άπό 
τής αυγής ένα κανόνι αύτή καί έδιηγήθη τήν χαράν καί τήν άγαλλίασιν  
ά π ’ άκρου εις άκρον τής πόλεως. Έ να  όπλον  δέν μάς άφησαν οπισθό
βουλοι καί λυπηραί παρεξηγήσεις διά νά κροτήση είς τήν χθεσινήν πάν
δημον έορτήν τόν ήχον τόν γνώριμον είς τήν ελληνικήν ψυχήν, τόν ήχον 
τόν καλλίφωνον έρμηνευτήν παντός έλληνικοϋ ενθουσιασμού. "Ομως ή 
■ψυχή τοϋ κάθε πολίτου έγινεν αύτή, ή κάθε μία, όπλον γεμάτον ένθου- 
σιασμόν, υπερηφάνειαν καί άγαλλίασιν εθνικήν. Καί τά Ελευθέρια τής 
πόλεως τών Έλληνικών ά π ’ αιώνων ονείρων έορτάσθησαν μεγαλειώδη 
καί ζωηρά. Τό υπόλοιπο άρθρο άποτελεΐ ένα άκόμα ύμνο πρός τόν έλευ- 
θερωτή βασιλιά, τοΰ όποιου συνδέει τό όνομα μέ τίς πιό ένδοξες σελίδες 
τών άπελευθερωτικών πολέμων.

Ή  ίδια λυρική διάθεση, καθώς κι ό υμνητικός τόνος γιά τόν Κωνσταν
τίνο είναι διάχυτος καί σ’ όλη τήν περιγραφή τοΰ έορτασμοΰ: Τά Γιάννινα, 
ή πόλις τών θρύλων καί τών παραδόσεων, έξημέρωσαν χθές κολυμβώντα 
είς άτέρμονα θάλασσαν γαλανολεύκων, κολπουμένων καί ριπιζομένων είς 
μυρίους κυματισμούς ύπό τής Παμβώτιδος τήν άνοιξιάτικην αύραν, έορτά- 
ζοντα τήν τετάρτην έπέτειον τών Ελευθερίων των, από τήν άλησμόνητον 
καί ήλιολουσμένην έκείνην Φεβρουαριανήν ημέραν τοϋ 1913, καθ’ ήν ό 
Ξανθός Καβαλλάρης, ό Παράκλητος, Πορφυρογέννητος καί Τρισένδοξος 
Στρατηλάτης, είσήρχετο είς τήν πόλιν  μας έπί κεφαλής τών άηττήτων Λ ε
γεώνων του, τών φτερωτών φαντάρων καί τών θρυλικών εύζώνων, ημίθεος 
Α ύτός καί Λυτρωτής δυναστευμένων σκλάβων, άγων τούς γιγαντομάχους 
τοϋ Σαρανταπόρου, τών Γιαννιτσών, τής Μανωλιάσσας, τοϋ Μπιζανιοϋ.

Στή δοξολογία πού έγινε στή Μητρόπολη, έκτός άπό τούς εκπρόσωπους 
όλων τών άρχών, πήραν μέρος καί χιλιάδες λαού. Ά πό τούς πρόξενους 
παρευρέθηκαν οί: τής ’Ιταλίας Νουβολάρι -ή παρουσία του σίγουρα 
άποσκοποΰσε ν ’ άντιδιαστείλει τή θέση τής χώρας του άπέναντι στά άλλα 
κράτη τής Entente, ώς πρός τό θέμα τοΰ βασιλιά, τόν όποιο ή ’Ιταλία άπό 
υπολογισμό ύποστήριζε-, τής Ρουμανίας Μίγκου, ό προξενικός πράκτορας
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τής Ρωσίας Λαζαρίδης κι ό διερμηνέας τοϋ γαλλικοί προξενείου I. Λάππας. 
Λόγο γιά τήν επέτειο εκφώνησε ό γυμνασιάρχης Γ. Καλούδης, ό κατόπιν 
βουλευτής τών Φιλελευθέρων, χατασυγκινήσας τό εκκλησίασμα ιδίως εις 
τήν κατακλείδα του, δταν έτόνισεν τήν άμετάτρεπτον άπόφασιν τοϋ χει- 
μαζομένου λαοϋ, δπως άποθάνη συσπειρωμένος περί τόν θρόνον τοϋ 
έλευθερωτοϋ του. Τόν πανηγυρικό εκφώνησε σέ στίχους ό Χρ. Χρηστοβα- 
σίλης, δονήσας καί οΰτος τάς καρδίας δλων.

Σχολιάζοντας τήν έπιτυχία τής εορτής ή νΗπειρος σημείωνε: Ό  
ένθουσιώδης εορτασμός τής 21ης Φεβρουάριου θά έδωκε, πιστεύομεν, εις 
δσους έχουν μάτια δχι μόνον διά νά φοροϋν έπίσημα γυαλιά, άλλά καί 
κάτι νά βλέπουν, νά αίσθάνωνται καί έννοοϋν, δτι λαόν υψηλών ιδανικών 
καί μεγάλων όρμών ώς ό έλληνικός, οϋτε πείνα, οϋτε βάσανα, οϋτε στε
ρήσεις, οϋτε τυραννισμοί έκτρέπουν τής γνωρίμου όδοϋ τής ένδοξου 
ευψυχίας καί άντοχής... Έκ τών χιλιάδων χθεσινών πανηγυριστών οί 
ένεννήντα τοίς εκατόν θά ήσαν νήστεις άπό διημέρου, άλγοϋντες έκ τής 
πείνης, χω ρίς καμμίαν έλπίδα νά δειπνήσωσιν. Έζητωκραύγαζαν δμως 
τόν «Μέγαν Κουμπάρον» καί τήν Μ εγάλην Ε λλάδα  πατρίδα.

Οί πανηγυρισμοί καί οί ζητωκραυγές τέλειωσαν, μιά μέρα κράτησαν, ή 
πείνα δμως ήταν έκεϊ, λερναία ύδρα, δσα κεφάλια έκοβες, άλλα τόσα καί 
περισσότερα ξαμολούσε, ποΰ νά βρεθεί ό Ηρακλής νά φαρμακώσει τό θεριό; 
Καί δέν ήταν μόνο ή πόλη ποΰ ύπέφερε, ή δυστυχία στά χωριά ήταν με
γαλύτερη, ξεσήκωνε τόν κόσμο, τούς έκανε θεριά πού δέν λογάριαζαν τ ί
ποτα. Έ μπαινε στή μέση καί ή κομματική εκμετάλλευση καί δημιουργοΰνταν 
καταστάσεις έκρηκτικές. Πρώτα ξεσηκώθηκαν τά χωριά τής Λάκκας-Σου- 
λίου, άρχισαν επιδρομές καί λεηλασίες σέ μύλους καί κουτσέκια (χώρους 
άποθήκευσης), άπέκλεισαν τό δρόμο Ίωαννίνων-Πρέβεζας καί δέν άφηναν 
νά περάσει τίποτα, δλα τά άρπαζαν. Ή  κατάσταση ήταν έκρυθμη, κι άλλες 
περιοχές ήταν ύπό έξέγερση, άρχισε νά ξεφεύγει άπό τόν έλεγχο τών άρχών, 
στό τέλος ύποχρεώθηκαν νά στείλουν στό Σούλι ισχυρή δύναμη στρατοΰ 
καί χωροφυλακής πού κατέστειλε τήν έξέγερση, άνοιξε τό δρόμο κι 
άποκατέστησε τήν τάξη, όχι χωρίς θύματα. Δυό-τρεϊς χωρικοί σκοτώθηκαν 
καί 10-20 συνελήφθησαν ώς πρωταίτιοι. Ό  Χατζής, πίσα) άπό δλα αύτά τά 
γεγονότα έβλεπε τήν ύποκίνηση τών βενιζελικών καί τών προξενείων τής 
Entente, κι άρθρογραφοΰσε χρησιμοποιώντας τήν πιό σκληρή γλώσσα 
έναντίον τους. Διά  λόγους καλώς έννοουμένους -έγραφε σέ άρθρο μέ τίτλο 
Τό κράτος τοϋ νόμου - άπεφύγαμεν άπό δεκαημέρου, έστω καί χρονογρα- 
φικώς, νά ένδιατρίψωμεν εις μερικάς ειδήσεις άποπειρών διασαλεύσεως 
τής δημοσίας τάξεως έκ κακοηθεστάτων, προδοτικών καί κακούργων επει
σοδίων εις τινας μύλους,εις μερικούς δρόμους καί εις μερικά κουτσέκια. 
Επεισοδίων δημιουργουμένων έξεπίτηδες έκ τών παναθλίων έκείνων υπο

λειμμάτων τής προδοτικής σπείρας, ή όποία ήκουε κάποτε εις τό δνομα 
βενιζελισμός καί τώρα διακρίνεται τής λοιπής έλληνικής οίκογενείας μέ



τό όνομα προδοτική. Ή  σώφρων άνοχή τών άρχών παρεξηγήΟη. ή κάκιστα 
έξετιμήθη, υπό τών άχρείων τών ζητησάντων νά έκμεταλλευθώσιν, υπό τό 
πρόσχημα στερήσεων καί πείνης. άρπακτικά καί άνυπότακτα ένστικτα  
χωρικών, μέχρι τοΰ σημείου νά συναγείρωσι τοιούτους χωρικούς, ιδίως

περί τόν δημόσιον δρόμον 
Ίωαννίνων-Πρεβέζης, νά 
όιακόψωσι τήν συγκοινω
νίαν, νά λ ηστεύωσιν άμά- 
ςας καί άνθρώπους κα
θημερινώς, είς τρόπον ώ
στε ή δημοσία λεωφόρος 
ν ’ άποβή άδιάβατος πλέ
ον. Στή συνέχεια, άφοϋ 
εκφράζει τήν άνακούφιση 
τής κοινής γνώμης γιά τήν 
καταστολή τής έξέγερσης, 
τονίζει: Ό  στρατός έπρα- 
ξε καί πά λιν  τό καθήκον 

του, άλλά δέν φθάνει αύτό. Πρέπει καί δλαι αί άρχαί ν ’ άρθοϋν είς τό 
ύψος τών περιστάσεων. Ή  Κράτος, Κράτος ή άλλο τίποτε οί Έ λληνες  
οί γνήσιοι δέν θέλουν. Ά ς  μείνη κράτος έστω καί μέ δέκα άνθρώπους, 
άλλά νά είναι Έ λληνες σωστοί, όχι μπάσταρδοι. Οϋτε οίκτος, λοιπόν, 
οϋτε χρονοτριβές, οϋτε χαρτιά  καί τά συνηθισμένα. Ό  στρατός άς καθαρίση 
τάχιστα τό έδαφος άπό πάν τοιοϋτον λυσσασμένον σκυλί, ένώ αί άρχαί, 
πάρεδροι καί παπάδες νά φέρουν εδώ τούς πρωταιτίους χωρίς άναβολάς 
καί χρονοτριβάς. Έπαναλαμβάνομεν: Διαλύσατε αύτό τό άτιμον προζύμι 
τής προδοτικής σπείρας μέσα στή φωτιά τοϋ Νόμου καί τοϋ Κράτους... 
Κόψετε τούς τελευταίους άπομείναντας άρμούς τοϋ δηλητηριασμένου χτα 
ποδιού πού έλέγετο φραγκολεβαντινισμός-βενιζελισμός. Μόνο τά λόγια τοϋ 
Κολοκοτρώνη, φωτιά καί τσεκούρι δέ χρησιμοποίησε ό Χατζής γιά νά ζη
τήσει τήν εξόντωση τών άντιπάλων του. Παρόλα αύτά τά γεγονότα δια
μορφώνονταν όχι τόσο άπό τήν ύποκίνηση τών βενιζελικών, όσο άπό τήν 
άπόγνωση τοϋ πεινασμένου λαοΰ. "Ετσι ή σκληρή στάση άπέναντι σ’ αύτά 
στό βάθος έκρυβε άδυναμία καί φόβο. Βλέπει τό έπερχόμενο τέλος ό Χατζής, 
έχει συνείδηση τής δύναμης τής βενιζελικής σπείρας πίσω άπό τήν όποία 
βρισκόταν ή πανίσχρη Entente, καί προσπαθεί ν ’ άντλήσει θάρρος άπό τά 
έρείπια' δέ δαμάζεται ή πείνα μέ εύχολόγια κι άναφορές σέ έθνικά κλέη, 
είναι κακός σύμβουλος, όσο κι άν κάποιοι ήταν άφοσιωμένοι στή λατρεία 
τοϋ ειδώλου τους, όπως οί βασιλικοί.

Οί βενιζελικοί βέβαια έκμεταλλεύθηκαν τήν κατάσταση, καθώς καί οί 
πρόξενοι, οί πράκτορές τους, σύμφωνα μέ τίς έντολές πού τούς έδιναν, 
πρότρεπαν τούς χωρικούς νά ξεκινήσουν γιά τά Γιάννινα, έκεΐ θάβρισκαν
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καλαμπόκι... Στά Γιάννινα όμως δέν ύπηρχε σπυρί καλαμποκιού. Τό δια
πίστωσαν οί επιτροπές, οί όποιες είχαν συγκροτηθεί γιά τήν έρευνα τών 
σπιτιών πρός άνακάλυψη πολεμικών όπλων, σύμφωνα μέ τίς έντολές τής 
κυβέρνησης. Οί επιτροπές χώρισαν τήν πόλη σέ 7 τμήματα καί μέ συνοδεία 
στρατιωτών καί χωροφυλάκων άρχισαν τήν έρευνα γιά τά όπλα καί ταυ
τόχρονα ερευνούσαν γιά άνακάλυψη κρυμμένων τροφίμων. Ελάχιστα όπλα 
βρέθηκαν, άλλά καί ή άπογραφή τών άποθεμάτων τροφίμων ήταν 
άπογοητευτική. Σέ δυό σπίτια μόνο άνακάλυψαν 2000 οκάδες καλαμποκιού, 
άλλά κι αύτό ήταν σπόρος. Σέ λίγα σπίτια άκόμα κατέγραψαν τρόφιμα 
πού δέν θά έφταναν παραπάνω άπό 10-15 μέρες. "Ολα τά άλλα σπίτια  
έστεροϋντο τών πάντων, είς τρόπον ώστε ή άγρία πείνα πού έπέβαλλεν 
ή κακουργία τών δήθεν πεπολιτισμένων κρατών ν ’ άπειλή τάχιστα διά 
θανάτου έξ άσιτίας τήν πόλιν.

Τήν πείνα πού ξάπλωνε μπρός στίς θύρες τών σπιτιών άνθρώπους ψυ- 
χαρραγούντες, ό Σπυρίδων κι άλλοι οργανισμοί άγωνίζονταν νά τήν κα
ταπολεμήσουν. Είχε καταντήσει έπιδημία, πανούκλα, άρρώστεια άγιάτρευτη, 
τά φάρμακα άνακούφιζαν άλλά δέν έφερναν τή θεραπεία, αύτή μπορούσε 
νά προσφέρει μόνο ή άρση τοΰ άποκλεισμοΰ, όλο έλεγαν πώς θά τόν στα
ματούσαν οί Σύμμαχοι, κι όλο περισσότερο τόν στένευαν. Ή  μάχη γινόταν 
μέ άνισα όπλα, κάποιες ψυχές όμως σώζονταν. Τό Οικονομικό συσσίτιο, 
πού είχε άναλάβει τή μαθητιώσα νεολαία έκανε καλή δουλειά, άνήλθεν είς 
τήν άνωτάτην βαθμίδα παράγοντος κοινωνικής προνοίας καί έθνικής 
έργασίας, έγραφε ή Ή πειρος. Στίς 24 Φεβρουάριου μοίρασε 900 μερίδες 
συσσιτίου σέ άπορους μαθητές. Τό Οικονομικό συσσίτιο κράτησε άνοιχτά 
τά σχολεία καί προφύλαξε τήν ύγεία 500 παιδιών, μέ τήν καθημερινή χο
ρήγηση τροφής. Οί άρχές περίμεναν 10-12.000 οκάδες ρύζι άπό τό Μαρ- 
γαρίτι, είχε δοθεί άδεια έξαγωγής γιά νά διανεμηθεί μόνο στούς άπορους 
μέ δελτία.

Μαζί μέ τήν πείνα άρχισε νά τραγουδιέται άπό τούς βασιλικούς Γιαν
νιώτες τό νέον έθνικόν έμβατήριον τοϋ «Ά ητοϋ ό γυιός», νποτονθορίζε- 
ται ύφ ’ όλων τών κοινωνικών τάξεων πανταχοϋ καί πάντοτε, σημείωνε ό 
χρονικογράφος. Οί βενιζελικοί, στά μέρη πού έπεκτείνονταν, έψαλλαν τό 
«Γυιό τοϋ Ψηλορείτη», τόν ΰμνο τοΰ Βενιζέλου: Βενιζέλε μας πατέρα τής 
Ε λλάδας.., δέ θ ’ άργοΰσαν νά τό τραγουδήσουν καί στά Γιάννινα.

’Απροσδόκητη διένεξη ξέσπασε ανάμεσα στή Σημαία καί τήν Ήπειρο. Ή  πρώτη 
έπέκρινε τό Χατζή γιατί ό διευθυντής της τόν είδε νά κάθεται σέ καφενείο άνάμεσα 
σε 4-5 βενιζελικούς. Καλά, δέν έγραφε πριν άπό μέρες ή «Ήπειρος» -παρατηρούσε ή 
«Σημαία»- δτι ό βενιζελισμός είναι φθίσις χρονία, πώς τώρα συναγελάζεται μ ' αυτούς. 
Καί ή άπάντηση τοΰ Χατζή: Εύχαριστούμεθα ένδομύχως νά βλέπωμεν τήν «Σημαίαν» 
φανατικήν είς τά άντιβενιζελικά, έστω καί όξέα. συναισθήματα. Ήμεΐς μάλιστα, οί 
όποιοι, άπό έτών έκηρύξαμεν ένταϋθα τόν άντιβενιζελισμόν ώς ’ιδέαν εθνικήν -άν καί 
τότε ή «Σημαία» μάς εΐρωνεύετο δι' αύτό- α ’ισθανόμεθα άπειρον εύχαρίστησιν. τοι- 
αύτην μάλιστα, ώστε νά τής συγχωρήσωμεν μίαν εκπληξιν, διότι είδε τόν διευθυντή 
μας νά κάθεται ε’ις καφενείον μεταξύ 4-5 πρώην βενιζελικών πολιτών. Καί άκριβώς
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(επειδή όυθο ηταν πώς ό βενιζελισμός ηταν «φθίσις χρονία»), ιατρός τοιαύτης 
είδικότητος καί κύρους άντιβενιζελικοϋ ώς ή «Ήπειρος», ΰχι μόνο δικαίωμα, άλλά 
καί καθήκον έχει νά εισέρχεται παντού δπως άνακαλύψη καί υπόλοιπα άκόμη 
βενιζελικών μικροβίων, ΐνα θεραπεύη. 'Υπερβολικός κατέληγε, ήταν ό ζήλος της Ση
μαίας, πού πριν άπό μέρες συνιστοϋσε καί στόν Σπυρίδωνα τόν άντιβενιζελισμό...

άπόφαση τής κυβέρνησης, υστέρα άπό τήν άξίωση τής Entente, νά δια
λύσει τούς Συνδέσμους επιστράτων, είχε εύεργετική επίδραση στήν 

ψυχολογική κατάσταση τοϋ Δημήτρη. Άποδεσμευόταν τώρα καί ήθικά πλέον 
άπό τό χρέος τής εθελοντικής στράτευσης σέ σκοπούς πού άπέβλεπαν μέν 
στήν ύποστήριξη τής πολιτικής τοΰ βασιλιά, έκρυβαν δμως παγίδες κι 
οδυνηρές εκπλήξεις, δπως αύτές τών αιματηρών γεγονότων τών Νοεμ
βριανών. Ά πό τήν παραμονή τής πρωτοχρονιάς πού είχε δώσει τό λόγο 
στόν πατέρα του, δτι θά σταματοΰσε νά μετέχει στίς νυκτερινές έρευνες 
στά σπίτια τών βενιζελικών, καθώς καί σέ συλλήψεις, είχαν περάσει δυό 
μήνες καί στό διάστημα αύτό σκέφτηκε πολλά. Στήν άρχή ένοιωθε ένοχή, 
πού εκδηλωνόταν μέ κατάθλιψη, γιά τήν έγκατάλειψη τών ομοϊδεατών του, 
καθένας δέν κατάλαβε τήν αιτία τής άποχώρησής του άπό τίς όμάδες τών 
επιστράτων, τό είχαν άποδώσει σέ κούραση -ξενύχτια τόσα βράδυα!- καί 
σέ ψυχολογικές διαταραχές, δέν ύποψιάστηκαν τήν παρέμβαση τοΰ Πέτρου 
καί τή συμμόρφωση στήν άπαίτησή του. Ό  Δημήτρης αισθανόταν πώς ό 
πατέρας του τόν ύποχρέωσε νά κάνει κάτι πού δέν τό ήθελε, δέν ξανακου- 
βέντιασε ποτέ μαζί του τό θέμα. Ό σ ο  περνοΰσαν οί μέρες ή πίκρα τοΰ Δη
μήτρη λιγόστευε, ή ένταξή του στήν οικογενειακή ζωή -τίς πρώτες μέρες 
κλεινόταν στό δωμάτιό του κι οϋτε τή γυναίκα του ήθελε νά δει- γινόταν 
φυσιολογικά, κουβέντιαζε μ’ δλους, δέν έκρυβε πιά τά συναισθήματά του. 
Ό τα ν  δημοσιεύτηκε στίς έφημερίδες καί ή διάλυση τών Συνδέσμων, ένοιωσε 
πώς είχε λυτρωθεί, έγινε ό Δημήτρης πού δλοι ήξεραν. Ό χ ι πώς έπαψε νά 
είναι άφοσιωμένος στόν Κωνσταντίνο, ξεχώρισε δμως μερικά πράγματα 
πού πρώτα δέν έβλεπε. Ό  άπλός κόσμος π.χ., ό άνώνυμος, ήταν πιό άγνός 
στήν ιδεολογία του, άπ’ δ,τι ή ήγεσία τής παράταξής του. Τό Ιδιο διαπίστωσε 
πώς σπνέβαινε καί στήν άντίπαλη πλευρά, δπου γιά μικρά ή μεγάλα συμ
φέροντα έφευγαν άπό τό κόμμα τους καί πήγαιναν στό άλλο. ’Οδυνηρή 
εντύπωση τοΰ είχαν προξενήσει οί πανομοιότυπες, σχεδόν, δηλώσεις μετα- 
νοίας τών βενιζελικών στελεχών, πού είχαν συλληφθεΐ. Άποκήρυσσαν τόν 
Βενιζέλο, μέ χαρακτηρισμούς άπαράδεκτους, δέν τούς τιμοϋσε μιά τέτοια 
στάση. Σέ λίγους μήνες μέ έκπληξη θά διαπίστωνε δτι κι άπό τήν παράταξη 
τών βασιλικών θά υπογράφονταν τέτοιες δηλώσεις, ενώ τά στελέχη πού 
μετά βδελυγμίας είχαν άποκηρύξει τό Βενιζέλο, εντάσσονταν πάλι στό κόμ
μα του, γίνονταν βουλευτές, σά νά μή είχε συμβει τίποτα. Αύτά στήν κορυφή. 
Στή βάση δμως ό άπλός λαός ήταν έτοιμος νά σκοτωθεί γιά τήν ιδεολογία 
του. Ή  είδηση πού είχε διαβάσει λίγες μέρες πριν στήν νΗπειρο τόν είχε 
συγκλονίσει: Ό  Γιάννης Σιούλης -έγραφε ή έφημερίδα- συζητούσε προχτές
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μέ τήν παρέα του, κι έκφράζονταν μέ μεγάλο ένθουσιασμό γιά τό βασιλιά.
__Γιάννη, τοΰ παρατήρησε κάποιος, δέν είσαι εσύ μόνο άφοσιωμένος στό
βασιλιά, άλλά δλος ό κόσμος. — Ό  βασιλιάς, άπάντησε ό Γιάννης, δέν 
θέλει μόνο λόγια, άλλά καί έργα. Εμπρός λοιπόν, όποιος άγαπάει τό 
βασιλιά, όπως έγώ, άς κόψει ένα δάκτυλο τοϋ χεριού του. Βέβαια ή 
πρότασή του δέν βρήκε άλλους πρόθυμους, άρχισαν κιόλας νά τόν κοιτά
ζουν περίεργα. Τότε ό Γιάννης -σέ κρεοπωλείο βρίσκονταν- άρπαξε τό με

γάλο μαχαίρι τοΰ χασάπη 
καί πρίν προφτάσει νά τόν 
έμποδίσει κανείς, έκοψε ένα 
δάχτυλο τοΰ χεριοΰ του, λέ
γοντας: Έ τσι τόν άγαποΰν 
τό βασιλιά! Τώρα ό Σιού- 
λης, κατέληγε ή έφημερίδα, 
έχει τέσσερα δάχτυλα στό 
ένα χέρι, πού τό κρατάει 
κρεμασμένο μέ έπιδέσμους. 
Λάμπει όμως άπό άγαλ- 
λίαση γιατί τό πέμπτο δά
χτυλο τό θυσίασε γιά τό βα

σιλιά του. «Άφοσίωσις φθάνουσα είς θυσίαν», είχε ώς τίτλο ή είδηση. Τέ
τοιοι άνθρωποι είναι πολλοί -συλλογίστηκε ό Δημήτρης- τό ϊδιο πρέπει 
νά συμβαίνει καί μέ τούς άλλους. Στέκονται, τάχα στό ϊδιο ϋψος οί 
ηγέτες μας: ψιθύρισε, χωρίς νά δώσει άπάντηση στό ερώτημά του.

Δέν ήταν μόνο ό Σιούλης ήταν κι άλλοι πού ύποβάλλονταν σέ θυσίες 
γιά νά μή προδώσουν τήν ιδεολογία τους, άπλός κόσμος, όχι κεφαλές. Τό 
πρωΐ πού διάβαζε τήν έφημερίδα είδε πώς οί πεινασμένοι κάτοικοι άρκε- 
τών χωριών τής Λευκάδας, άρνήθηκαν τή διανομή καλαμποκιού πού έκα
ναν Γάλλοι καί "Ελληνες άξιωματικοί τοΰ Βενιζέλου, δηλώσαντες δτι ου
δέποτε θά δεχθώσιν άραβόσιτον προερχόμενον υπό ξένων καί ύπό επανα
στατών προδοτών τής πατρίδος καί δτι μένουσιν πιστοί καί άφοσιωμένοι 
είς τόν βασιλέα των, προτιμώντες τόν έκ πείνης θάνατον... Τέτοιες 
άποφάσεις, ζωής ή θανάτου, δέν είναι μόνο άποτέλεσμα φανατισμοΰ, συλ
λογίστηκε ό Δημήτρης, στηρίζονται σ’ άλλα συναισθήματα, προπαντός στήν 
πίστη, Ισως είναι λαθεμένη, γιαυτούς δμως άποτελεϊ τή μόνη άλήθεια κι 
όδηγό γιά τή ζωή τους. Οϋτε έγώ θά προδώσω τό βασιλιά, σκέφθηκε, δέ 
χρειάζονται δμως βίαιες πράξεις γιά  ν ’ άποδείξουμε τήν ιδεολογία μας, 
είχε δίκιο ό πατέρας, φέρνουν άντίθετα άποτελέσματα άπό έκεΐνα πού  
έπιδιώκουμε.

Τό μεσημέρι, τήν ώρα τοΰ φαγητού, μιά έρώτηση τοΰ Δημήτρη, έπεσε 
σάν μικρός κεραυνός στήν οικογενειακή συγκέντρωση. — Τί γίνεται ό Βα
σίλης πατέρα; ρώτησε ήρεμα ό Δημήτρης, είχες ειδήσεις του; "Ολοι στα
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μάτησαν νά τρώνε καί κοίταζαν τούς δυό άντρες. Ή  άναφορά τοΰ ονόματος 
τοΰ Βασίλη ήταν άπαγορευμένη άπό τή μέρα πού έφυγε γιά τή Θεσσαλονίκη, 
είχε γίνει μιά σιωπηλή συμφωνία μεταξύ τους νά μή μιλούν γιαυτόν, ή 
έκπληξη ήταν δικαιολογημένη. —Καλά είναι.., άπάντησε μέ δισταγμό ό πα
τέρας, ετσι έγραφε στό τελευταίο γράμμα του, είχε χαιρετισμούς γιά δλους 
σας, πρόσθεσε. —Νά τοΰ γράψεις κι άπό μένα χαιρετισμούς, είπε ό Δη
μήτρης, ύστερα άπό μικρή σιωπή, καί νά φυλάγεται, τόν θέλουμε νά γυρίσει 
γερός στά Γιάννινα. Δίπλωσε τήν πετσέτα, τήν άφησε στό τραπέζι καί πήγε 
στό δωμάτιό του. Οί άλλοι έμειναν μέ τήν άπορία ζωγραφισμένη στά πρό
σωπά τους- καλά σημάδια είναι αυτά, είπε ό πατέρας, σπάζοντας τή σιωπή. 
Ά ς  είναι δοξασμένος ό Κύριος.

Τήν άλλη μέρα ό Δημήτρης παρακάλεσε τόν Πέτρο νά φροντίσουν γιά 
τήν ένοικίαση καί έπίπλωση τοΰ ιατρείου πού είχαν διαλέξει άπό καιρό. 
Ό  πατέρας αίσθάνθηκε βαθύτατη Ικανοποίηση μέ τήν άπόφαση τοΰ γυιοΰ 
του, ξαναγυρίζει στόν έαυτό του, στην οικογένεια, στήν έπιστήμη, συλλο
γίστηκε, έτρεξε, βρήκε τεχνίτες, διάλεξε μαζί μέ τό Δημήτρη τά έπιπλα, πα- 
ρήγγειλαν στήν ’Αθήνα καί τά ιατρικά έργαλεια πού χρειαζόταν, τό ιατρείο 
του έπρεπε νά γίνει τό καλύτερο τών Γιαννίνων τό παιδί του ήταν καλός 
επιστήμονας, τ ’ όνομά του σέ λίγα χρόνια θά περιλαμβανόταν στόν κατά
λογο τών πιό φημισμένων γιατρών τής πόλης. "Οταν όλα ήταν έτοιμα θά 
έκαναν καί τά επίσημα έγκαίνια μέ πολλούς προσκαλεσμένους.

Στό σπίτι ή χαρά ήταν διάχυτη παντού. Ή  Κατερίνα, ή Λευκή, ή γιαγιά 
Ελένη, ή Χριστίνα, ό Νίκος, ή Χρυσάνθη ή υπηρέτρια, άκόμα κι ό μικρός 
Πετράκης, χαμογελούσε άκατάπαυστα, χωρίς νά ξέρει τί συμβαίνει, είναι 
ευλογία Θεού ή άγάπη στήν οικογένεια- τά πολιτικά έφυγαν άπό τίς κου
βέντες τους, μόνο ή πείνα τοΰ κόσμου τούς απασχολούσε, δώστε, έλεγε ό 
Πέτρος, νά σώσουμε ψυχές, δέ μπορείτε νά φανταστείτε τί δύσκολες στι
γμές περνάει ό κόσμος, έσεΐς κάθεστε σπίτι, ή άγορά είναι ό μεγάλος 
μάρτυρας τοϋ δράματος τών πεινασμένων, σωριάζονται στήν πόρτα τοΰ 
μαγαζιοΰ, έκλιπαρώντας ένα κομμάτι ψωμί' δώστε, όσα περισσότερα μπο
ρείτε, κάνετε οικονομία, θά δώσουμε λόγο γιά τίς ψυχές αυτών τών δυ
στυχισμένων, δέν είναι ένας, δυό, πέντε, δέκα, είναι χιλιάδες... Σταμάτησε, 
ή φωνή του έδειχνε άγανάκτηση, στό Δημήτρη ξύπνησαν πάλι πρόσφατες 
μνήμες, ποιός φταίει πατέρα; ρώτησε, άλλά δέν περίμενε νά πάρει άπάντηση.

0  μεγάλος φταίχτης ήταν ό άποκλεισμός, κατά βάση αύτό πίστευαν όλοι.
Τό έρώτημα πού ζητούσε άπάντηση ήταν: ποιός τόν προκάλεσε. Οί 

βασιλικοί έξακολουθοΰσαν νά έπιμένουν πώς ό φταίχτης ήταν ό Βενιζέλος, 
πού παρακίνησε τούς Συμμάχους νά τόν εφαρμόσουν, οί βενιζελικοί έριχναν 
στό βασιλιά τήν εύθύνη, δέν έβρισκες άκρη. Τό σίγουρο ήταν πώς στά έδάφη 
τοΰ Κράτους τής Θεσσαλονίκης, ό έπισιτισμός τοΰ κόσμου, έστω καί μέ 
δελτία, είχε έξασφαλιστεϊ, στό Κ ράτος τών Αθηνώ ν  ή πείνα θά διαφέντευε
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τή ζωή τών άνθρώπων γιά άρκετό καιρό άκόμα. Στά Γιάννινα, τό Λαϊκό  
Συσσίτιο σταμάτησε νά μοιράζει ψωμί, δέν έβρισκε άπό ποΰ νά τ’ άγοράσει. 
’Αντικατέστησε τό ψωμί μέ γάλα καί γιά νά έξασφαλιστει ή παροχή του 
στίς φτωχές τάξεις ή άστυνομία άπαγόρευσε εντελώς τήν τυροκομία καί 
διέλυσε τά μπατζαριά. Ό  Χατζής είχε τή γνώμη πώς τό Λαϊκό συσσίτιο 
έπρεπε νά σταματήσει τή λειτουργία του. Τά χρήματα πού διέθετε -κι ήταν 
λίγα- δέν έπαρκοΰσαν γιά τή διατροφή δλων τών άπορων. ’Έπειτα τά ειδη 
πού άγόραζε γιά διανομή, εξαφανίζονταν άπό τήν άγορά, δπως τό ψωμί.
Ή  μόνη λύση, κατά τόν άρθρογράφο, ήταν ή σύναψη μεγάλου δανείου 200- 
300.000 δρχ. άπό τό Δήμο, πού θά έπιδοτοΰσε καθημερινά μ’ αύτό δλους 
τούς άπορους μέ 60-70 λεπτά τό άτομο. Μέ αύτά  -πρόσθετε- κάτι θά βρί
σκουν ν ’ αγοράσουν. ’Α ν δέν βρουν κρέας, θά βροϋν γάλα, είτε ό.τιδήποτε 
άλλο: έστω καί τσίμες τής λίμνης. Δέν θά πεθάνουν δμως.

Τά κρούσματα ληστειών στήν ύπαιθρο πολλαπλασιάζονταν, μέ κύριο 
στόχο τήν έξασφάλιση ψωμιοΰ. Εκτός άπό τά γεγονότα τοΰ Σουλίου, πού 
ήταν καί τά σοβαρότερα, σ’ δλες τίς έπαρχίες παρατηρούνταν άναταραχή, 
μέ κάθε είδους έκτροπα. Στό Καλέντζι, κακοποιά στοιχεία -σίγουρα πει- 
νασμένοι- έστηναν ένέδρες γύρω άπό τούς μύλους, καί πυροβολούσαν πρός 
έκφοβισμό τών κατοίκων, μέ σκοπό νά τούς άρπάξουν τό άλεύρι. Στήν πε
ριφέρεια τών Ά νω  Σουδενών 4 ένοπλοι έπιασαν όμάδα γυναικών πού γύ
ριζε άπό τούς μύλους τής Βελλάς καί τούς άρπαξαν 300 οκάδες άλεύρι.
Τόν άγροφύλακα πού τούς συνόδευε τόν κακοποίησαν.

Οί άρχές, ό Δήμος, ή Μητρόπολη, τό Οικονομικό Συσσίτιο, τό Λαϊκό  
Συσσίτιο, ό Πατριωτικός Σύνδεσμος Κυριών, κατέβαλαν πολλές προσπά
θειες γιά ν’ άνακουφίσουν μέ τήν παρέμβασή τους τή δυστυχία τοΰ κόσμου, 
ήταν δμως τέτοια ή έκτασή της, πού δύσκολα άντιμετωπιζόταν. Τό Λαϊκό  
Συσσίτιο, σταμάτησε νά διανέμει καί γάλα, άρχισε κι αύτό νά εξαφανίζεται.
Έ τσι περιορίστηκε νά χορηγεί ημερήσιο έπίδομα, άφήνοντας στούς ένδια- 
φερόμενους τή φροντίδα γιά τήν εξεύρεση τροφίμων. Τό κράτος παρέτεινε 
τήν άδεια κυνηγιού καί γιά τόν μήνα Μάρτιο, έξαιτίας τής κατάστασης.
Γιά τά Γιάννινα τό κυνήγι, ιδίως τής λίμνης (πάπιες, φαλαρίδες κι άλλα 
πουλιά) παρείχε σημαντικές ποσότητες τροφής, προσιτής στά βαλάντια τών 
φτωχότερων τάξεων. Σ’ ορισμένες κοινότητες δημιουργήθηκε κίνηση, μέ συ
γκρότηση έπιτροπών, εξοικονόμησης τροφίμων γιά τούς άπορους, πρώτη 
δραστηριοποιήθηκε ή Λάιστα. Οί μουσουλμάνοι τών Γιαννίνων έκαναν δε-^3 Α - 
ήσεις καί λιτανείες έκλιπαροΰντες τόν Αλλάχ, νά σταματήσει τά δεινά τοΰ 
πολέμου καί προπαντός τήν πείνα. Πρέπει νά τούς μιμηθοϋν καί οί 
χριστιανοί καί οί έβραϊοι, έγραφε ό Χατζής, μήπως μάς λυπηθεί ό Θεός, 
αφού οί Σύμμαχοι, τεθέντες έκτός θείου καί άνθρωπίνου νόμου, κατεδί- 
χασαν λαόν όλόκληρον εις τόν έκ πείνης θάνατον. Ο Δήμος άποφάσισε 
νά ζητήσει δάνειο 100.000 δρχ. άπό τήν ’Εθνική τράπεζα, γιά τήν κατασκευή 
διάφορων δημοτικών έργων (δρόμοι, ρυμοτομίες -ιδίως στήν όδό Σουλίου,



δπου προτεινόταν η άνέγερση σχολείου- κ.ά.), ό νομάρχης δμως δέν ήθελε 
νά έγκρίνει ιό  δάνειο, δικαιολογημένα δέχτηκε τίς έπικρίσεις τοΰ τύπου. 
Γιά τόν συντονισμό τών προσπαθειών πρός έξεύρεση τροφίμων διορίστηκε 
άπό τήν κυβέρνηση ό πρόεδρος Πρωτοδικών Π. Πουλίτσας, ώς Ε πόπτης  
επισιτισμού. Οί έφημερίδες έκαναν επίκληση διά πάσαν οίκοκυρικήν μέρι
μναν.

Εκτός άπό τόν άποκλεισμό, υπήρχαν άκόμα άλλοι δύο παράγοντες πού 
έπιδείνωναν τήν κατάσταση. Ή  φυγάδευση, πρώτα μεγάλων ποσοτήτων 
άλεύρου κι άλλων τροφίμων άπό τήν πόλη -οί φούρνοι τής 'Αρτας, έγραφε 
ή Ή πειρος, όλοι, βγάζουν ψωμί, πώς τό καταφέρουν;- καί τό μικρό 
ένδιαφέρον πού έδειχνε ή ’Αθήνα γιά τήν άποστολή άλεύρων στήν Ή πειρο. 
Γιά ν ’ άντιμετωπιστει τό πρόβλημα άπό πλευράς ’Αθηνών, ό μητροπολίτης 
Σπυρίδων έφυγε γιά τήν πρωτεύουσα γιά νά κάνει παραστάσεις, μαζί μέ 
τούς βουλευτές Ίωαννίνων, πρός τήν κυβέρνηση γιά νά έξασφαλίσουν 
άλευρα γιά τήν περιοχή. Οί διαμαρτυρίες φαίνεται πώς είχαν άποτέλεσμα, 
τά τηλεγραφήματα πού έρχονταν άπό τήν ’Αθήνα ήταν ένθαρρυντικά. Τό 
ταξίδι, δμως, τοΰ Σπυρίδωνα έδωσε άφορμή στούς έπικριτές του -δέν ήταν 
μόνο οί βενιζελικοί, πού αύτή τήν έποχή δέν είχαν δημοσιογραφικό όργανο 
γιά νά έκφραστοΰν, άλλά κι άντιβενιζελικοί, όπως οί βουλευτές Κ. Καζα
ντζής καί Β. Πυρσινέλλας- νά ξιφουλκήσουν, μέσω τής Σημαίας έναντίον 
του. Τόν κατηγορούσαν κυρίως γιά τόν τρόπο πού χειρίστηκε τό θέμα τοΰ 
Ααϊκοϋ συσσιτίου: Πολύ τά έμπέρδεψεν ό μητροπολίτης -έγραφε ή Σημαία- 
καί πήγε στήν ’Αθήνα γιά νά τά ξεμπερδέψει. Ή  Ή πειρος  δέν άφησε 
άναπάντητη τήν πρόσκληση: ...Ά ν  ό άντιβενιζελισμός μερικών κυρίων - 
σημείωνε- είναι νά κοιμηθή καί ό μητροπολίτης τόν ϋπνον τόν ίδικόν των 
καί ν ’ άρχίσουν όργιάζοντες χιλιάδες πεινώντες καί νά διασαλευθή ή 
τάξις πρός όφελος οίωνδήποτε, τότε ό άντιβενιζελισμός ούτε τοϋ μητρο
πολίτου, οϋτε κανενός πραγματικού άντιβενιζελικοϋ συμπίπτει μέ τοιαύτας 
άντιλήψεις. Οί άντιβενιζελικοί γεμάτοι υπομονήν, έγκαρτέρησιν καί 
άντιμετώπισιν τών περιστάσεων σήμερον σκέπτονται μόνο πώς νά διέλ- 
θωμεν άλώβητοι έθνικώς τάς περιστάσεις. ’Α ν  άλλοι σκέπτονται διατί δέν 
διωρίσθησαν διοικηταί τραπεζών ή άντιπρόσωποι ή πόσους ψήφους καί 
ποιους θά έχη ό συνδυασμός των είς τό μέλλον, αύτό δ ι ’ ημάς -τούς 
ΒΑΣΙΑΟΦΡΟΝΑΣ καί Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Ο ΥΣ  μόνον- μάς είναι τελείως άδιά- 
φορον. Ή ταν σαφείς οί ύπαινιγμοί τοΰ Χατζή έναντίον τοΰ Καζαντζή. Σέ 
λίγους μήνες θά έφταναν σέ όξύτατη προσωπική άντιδικία, παρολίγο νά 
μονομαχήσουν. ’Αργότερα οί τόνοι θά έπεφταν γιά νά καταλήξουν σέ δρό
μους κοινής πορείας.

Τήν έποχή τής μεγάλης πείνας στήν Ελλάδα, ήρθε καί στά Γιάννινα ό 
άπόηχος τής ρωσικής έπανάστασης πού γκρέμισε τόν τσάρο. Οί ειδήσεις 
πού έφταναν στά Γιάννινα ήταν έλάχιστες, γιά τό σχηματισμό άντι- 
κειμενικής εικόνας. Δ έν είναι ξεκαθαρισμένα τά γεγονότα  -έγραφε ό Χα
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τζής- άλλά φαίνεται δτι είς τήν δλην κίνησιν πρωτοστατούν οί σοσιαλισταί. 
Όπωσδήποτε πρόκειται περί μεγάλου καί σημαντικού διά τήν άνθρωπότητα 
γεγονότος. Πάντως, ό Χατζής, σωστά πρόβλεπε δτι, τά γεγονότα τής Ρωσίας 
δέν θά ήταν ευνοϊκά γιά τά συμφέροντα τής Entente.

y i  τό μεταξύ, οί κινήσεις τών ’Ιταλών στήν "Ηπειρο δέν έπαυαν ν’ άπα- 
σχολούν τή σκέψη τών Ήπειρωτών καί νά μεγαλώνουν τίς άνησυχίες 

τους. Τά νέα πού έρχονταν άπό τά ίταλοκρατούμενα μέρη δέν άφηναν πε
ριθώρια έφησυχασμού. Στίς 10 Μαρτίου είχαν συλληφθεΐ στό Ααχανόκα- 
στρο οί μυλωνάδες Χρήστος καί ’Ιωσήφ κι ένας άνεψιός τους. ύστερα άπό 
καταγγελία ’Αλβανού, ότι πρίν άπό τό 1912 είχαν σκοτώσει δήθεν κάποιο 
συγγενή του. Οί ’Ιταλοί βασίστηκαν στήν καταγγελία καί ύστερα άπό πρό
χειρη διαδικασία τούς έκτέλεσαν. Ό  κίνδυνος διαγραφόταν σαφής γιά 
δλους, όσοι είχαν πάρει μέρος στόν άγώνα τής Β. ’Ηπείρου' μέ μιά καταγ
γελία ’Αλβανού, μπορούσαν νά βρεθούν στή φυλακή ή νά έκτελεστούν. Παρά 
τίς καταδιώξεις τοΰ ελληνικού στοιχείου τής Β. ’Ηπείρου, ή πρώην 
Ηπειρωτική άμυνα τοΰ Ντίλιου στό ’Αργυρόκαστρο ύμνοΰσε συνεχώς τήν 
ιταλική διοίκηση γιά τήν άψογη συμπεριφορά της άπέναντι στούς "Ελληνες 
καί ύβριζε τήν ’Ήπειρο. Ή  τελευταία (στό φύλλο τής 15-3-1917) άναδη- 
μοσίευε όλους τούς ύμνους πού σύνθετε ή Concordia (Όμόνοια) γιά τούς 
’Ιταλούς καί σχολίαζε: (Ό  Ντίλιος) ήταν ό βρωμερότερος όφις πού είχε 
άνεχθεΐ ή χώρα, μετά τήν άπελευθέρωσίν της, τό 1913. Πέραν τών δσων 
έγραφε ή Concordia γιά τούς ’Ιταλούς, ένα άλλο είδος προπαγανδιστικής 
πληροφόρησης έφτανε στά Γιάννινα άπό τίς κατεχόμενες περιοχές. Σχολίαζε 
μέ είρωνία ή Ήπειρος: Διά τής μεθόδου τών άγωγιατών καί επιβατών έκ 
Β. Η πείρου έδημιουργήθη έσχάτως νέα φιλολογία προφορικών άνακοινω- 
θέντων άνταντικών εμπνεύσεων. Πρόσωπα έξ ’Αργυροκάστρου, άπολαύ- 
οντα τής εύνοιας τών έκεΐ κρατούντων, άφήνονται ελεύθερα νά περάσουν 
(πρός τά Γιάννινα) υπό τό πρόσχημα ν ’ άγοράσουν είδη. Έ ρχονται, λοιπόν, 
εις τήν άγοράν μας, διευθύνονται πρός τόν έμποράκον των, κουτσουλοϋν 
τό προφορικόν άνακοινωθέν καί φεύγουν. Τήν έπαύριον οί άφελεΐς καί 
ηλίθιοι διηγούνται διά τήν πλήρη έκεΐ τάξιν, διά τό άσπρα ψωμιά πού  
πουλούνται πρός 50 λεπτά τήν όκάν, δτι βρέχει λάδι καί χιονίζει ζάχαριν, 
διά τήν πάσαν ευτυχίαν καί διά δύο γαλλικάς μεραρχίας, έλθούσας μόλις  
χθές (τάς είδαν, καλέ! οί άγωγιάτες τοϋ Λεσκοβικιοϋ καί τοϋ Α ργυρο 
κάστρου) καί διά χ ίλια  άλλα δύο παραμύθια!! Αύτά είς τήν γλώσσαν τών 
ηλιθίων λέγονται ειδήσεις έξ άγωγιατών. Είς τήν πολιτικήν δμως λέγονται 
φιλολογία προφορικών άνακοινωθέντων.

Στήν ’Αθήνα ή κυβέρνηση άποφάσισε, επιτέλους, νά διαμαρτυρηθει στήν 
ιταλική γιά τήν κατάληψη άπό τό στρατό καί νέων έδαφών στήν "Ηπειρο 
καί τήν κατάλυση τών ελληνικών άρχών. Ό  ’Ιταλός πρεσβευτής Μποσδάρι, 
μέ τό μειδίαμα πάντοτε, άπαντοΰσε πώς δέν έπρεπε ν ’ άνησυχεί κανείς,
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γιατί ή κατοχή τών ’Ηπειρωτικών εδαφών ήταν εντελώς προσωρινή! Μαύρα 
φίδια έζωναν τούς Ήπειρώτες, δταν ακόυαν διαβεβαιώσεις τού Μποσδάρι. 
Πρώτα τά Ηπειρωτικά σωματεία τών ’Αθηνών ξεσηκώθηκαν, γιά νά δια- 
μαρτυρηθοΰν γιά τήν ιταλική πολιτική καί τήν άθέτηση τών υποσχέσεων 
πού είχε δώσει πριν άπό καιρό ή ’Ιταλία πώς ό στρατός της δέ θά έπε- 
κτεινόταν πέρα άπό τή γραμμή ’Αρίνιστας. Ταυτόχρονα εξέφραζαν τούς 
φόβους των γιά κάθοδο τών ’Ιταλών νοτιότερα, μέ ορμητήριο τό Καλπάκι 
καί τήν Κόνιτσα. Ή  Ή πειρος  επικροτούσε τήν έξέγερση τών Ηπειρωτικών 
σωματείων καί τόνιζε πώς ό Ηπειρωτικός λαός, έξυπνος καθώς ήταν, δλα 
τά καταλάβαινε, ήταν καιρός πλέον ν ’άντιδράσει. Ή  άνταπόκριση ήρθε 
άμεση. Σέ σύσκεψη πού έγινε στό δημαρχείο Ίωαννίνων, μέ πρωτοβουλία 
τοΰ δήμου καί τών σωματείων καί συντεχνιών, άποφασίστηκε γιά τίς 15 
Μαρτίου, ή συγκρότηση συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας κατά τών ’Ιταλών, μέ 
τίς φροντίδες όργανωτικής έπιτροπής πού έκλέχτηκε.

Τό συλλαλητήριο ήταν πάνδημο. Ό λ α  τά Γιάννινα συγκεντρώθηκαν στήν 
πλατεία Κωνσταντίνου τοϋ Έλευθερωτοϋ καί τή γέμισαν άσφυκτικά. Κό
σμος πολύς ήρθε άπό τά γύρω χωριά, ή έκδήλωση είχε δλα τά στοιχεία τής 
γνησιότητας. ’Από νωρίς τό άπόγευμα ή άγορά έκλεισε, ένώ οί καμπάνες 
τών έκκλησιών χτυπούσαν συνεχώς καλώντας τόν κόσμο στή συγκέντρωση. 
Πρός τό πλήθος μίλησε ό βουλευτής Γ. Τζέτζος, πού άποκάλυψε δλες τίς 
πτυχές τής ιταλικής δολιότητας. Στό ψήφισμα -έγκρίθηκε μέ φωνές καί χει
ροκροτήματα άπό τό λαό- έκφραζόταν ή διαμαρτυρία τών Ήπειρωτών 
ενώπιον τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου καί τών ουδετέρων κυβερνήσεων διά 
τά μέχρι τοϋδε ύπό τών Ιταλώ ν συντελεσθέντα εις τήν Ή πειρον. Οί Ή πει
ρώτες, παρακαλούσαν άκόμα τό βασιλιά καί τήν κυβέρνησή του νά κατα- 
στήσωσι γνωστόν εις δλας τάς πεπολιτισμένας κυβερνήσεις, καθώς καί 
εις τήν ιταλικήν κυβέρνησιν, τήν συνέχουσαν τήν Ηπειρωτικήν -ψυχήν 
άνησυχίαν καί έξέγερσιν έπί τοίς συντελουμένοις καί διαδήλωναν δτι γιά 
κανένα λόγο δέ θά άνέχονταν, μέ όποιοδήποτε πρόσχημα έπί πλέον κα- 
ταπάτησιν τών υπεσχημένων καί κατάληψιν τοϋ πατρώου Ηπειρωτικού  
έδάφους, ύφ ’ οίασδήποτε ξενικής έπιδρομής. Ή  οργανωτική έπιτροπή πού 
ύπέγραφε τό ψήφισμα άποτελούνταν άπό τούς: Β. Κούρεντα, βουλευτή, Σέϊ 
Ραζή, Ματ. Λεβή καί Σ. Συρμακέση, δημοτικούς συμβούλους καί τούς προ
έδρους τών συντεχνιών: 1) Γ. Λάππα, έμπορικού συλλόγου, 2) X. Λογοθέτη, 
συλλόγου «Κούγκι», 3) Άθ. Στούπη, συντεχνίας καραγωγέων, 4) Κ. Κατσα- 
δήμα, δικηγορικού συλλόγου καί συντεχνίας τεχνικών οικοδομών, 5) Γ. 
Φρίγγα, βυρσοδεψών, 6) Α. Βενέτη, σανδαλοποιών, 7) Σ. Ντρούγκα, παντο
πωλών, 8) Δ. ’Αναγνοστοπούλου, κουρεών, 9) Όρ. Βάλλα, άρτοποιών, 10) 
Α. Τσατσάνη, ύποδηματοποιών, 11) Γ. Μπαμπούρη, ραπτεργατών, 12) Σ. 
Νούσια, πανδοχέων, 13) Σ. Μαρτίνη, σιδηρουργών.

Ά πό πρόσφατες δηλώσεις ’Ιταλών, πολιτικών καί στρατιωτικών, έβγαι
νε τό συμπέρασμα, δτι ή επέκτασή τους στήν Ή πειρο δέν οφειλόταν σέ
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στρατιωτικούς λόγους, άλλά στήν άνάγκη τής εξασφάλισης τοΰ άλβανικοΰ 
κράτους, άπό τή δράση έλληνικών άνταρτικών σωμάτων. ’Λναίσχυντον κυ
νισμόν, χαρακτήριζε τίς δικαιολογίες αυτές ό Χατζής, άφοΰ οί άντάρτες 
ήταν άνύπαρκτοι. Είχαμε βροντοφωνάξει πριν άπό τέσσερις μήνες —συ
νέχιζε— ότι ή Ή πειρος δέ θά μποροΰσε ν ’ άνεχτεΐ οΰτε ένα βήμα τών έπι- 
δρομέων έπί τά πρόσω. Έ πρεπε νά προβάλει άντίσταση ό Ηπειρωτικός 
λαός, άλλά καί ή κυβέρνηση. Ά ν  μάς άκουγαν οί ’Ιταλοί θά βρίσκονταν 
άκόμα στή Χιμάρα. Μέ τίς υποκλίσεις τοϋ κ. Λάμπρου  -κατέληγε- λάδι 
πλέον δέν βγαίνει. "Λς ύψωθή γροθιά... Ή  γροθιά σώζει πάντοτε τόν άν
θρωπο, άν μή έκ θανάτου, πάντως όμως έξ έξευτελισμών.

Ά ν  τά πολιτικά φύλλα είχαν ξεφύγει άπό τήν εύπρέπεια τής έκφρασης, τά σατιρικά 
είχαν έκτροχιαστεϊ τελείως καί δέ δίσταζαν νά θίξουν υπολήψεις. Στίς αρχές Μαρτίου, 
τό πλημμελιοδικειο καταδίκασε τούς εκδότες τής Καραβίδας. πού κατηγοροϋνταν έπί 
προσβολή τών δημοσίων ηθών διά τοϋ τύπου, σέ βαριές ποινές: άπό 4 μήνες ώς 1 
χρόνο φυλάκιση καί πρόστιμο 1000 δρχ. Καιρός νά τεθή ένας φραγμός -σημείωνε ή 
Ήπειρος, επικροτώντας τήν απόφαση τοΰ δικαστηρίου- είς μίαν όργιάζουσαν ρυπα
ρογραφίαν, ή όποια υπό τό όνομα δήθεν σατιρικών έφημερίδων, είχεν άρχίσει νά πλημ- 
μυρίζη τήν κοινωνίαν μέ πάσαν άηδίαν καί άνήθικον άναίδειαν. - Στίς 2 τοϋ μήνα 
άναχώρησε άπό τά Γιάννινα γιά τούς Ά γιους Σαράντα, ό τοΰρκος πρόξενος, ύστερα 
άπό άξίωση τής Entente. Καί τό σχετικό ειρωνικό σχόλιο τής Ηπείρου: —Καί γιατί 
έφυγε ό τοϋρκος πρόξενος; ρωτοΰσε κάποιος σέ μιά μικρή συγκέντρωση. Κι ένας 
μικρός τοΰ κύκλου, ένας τοσούλης μαθητάκος, 11 χρονών, μέ τά έξυπνα μάτια έδωκε 
τήν άπάντηση: — ’Απειλούσε, καλέ, κι αύτός ό κακομοίρης τά νώτα τοϋ Σαράιγ!- Στό 
δημαρχείο έγινε σύσκεψη παραγόντων γιά τήν ίδρυση Μουσικού καί Γυμναστικού συλ
λόγου' νά πού στήν έρημο τήν όποία δημιουργούσε ό πόλεμος καί ή πείνα άγωνίζονταν 
νά ξεπεταχτοΰν άπό τήν άνυδρη γή κάποια εύγενικά λουλούδια, μ’ δση δύναμη είχαν, 
γιά νά φέρουν στούς άνθρώπους μηνύματα έλπίδας. Στή σύσκεψη έκλέχτηκε προσωρινή 
έπιτροπή άπό τούς Β. Παπαγεωργίου, έπιθεωρή, X. Δονάτο. καθηγητή, Γ. Χατζή, δη
μοσιογράφο, Κ. Μπαμπασίκα, γιατρό καί Ν. Τζούφη, μέ εντολή νά συντάξει τό καταστα
τικό καί νά προετοιμάσει τίς άρχαιρεσίες μέ τήν έγγραφή νέων μελών. Είναι άμφίβολο 
άν τά γεγονότα, πού ξετυλίγονταν ραγδαία, έπέτρεψαν τήν ευδοκίμηση τής κίνησης.- 
Ύστερα άπό έγκριση τής Αύλής, τοποθετήθηκε στό άρχοντικό τοϋ Σακελλαρίου, μαρ
μάρινη πλάκα μέ τίς λέξεις: Ενταύθα άνεκηρύχθη βασιλεύς Κωνσταντίνος ό ’Ελευθε
ρωτής. τή 5η Μαρτίου, ημέρφ Τετάρτη τώ 1913. Μετά τήν κατεδάφιση τοϋ άρχοντικοΰ 
ή πλάκα έντοιχίστηκε στό άπέναντι σπίτι τών Λαπαίων.- Στόν καλλιτέχνη φωτογράφο 
Γεώργιο Πανταζίδη, πολλαχώς διά της φωτογραφικής του μηχανής ύπηρετήσαντα τά 
έθνικά συμφέροντα έπί τουρκοκρατίας, άπονεμήθηκε άπό τό βασιλιά ό τίτλος τοϋ φω
τογράφου τής Αύλης.- Στίς 17 Μαρτίου συγκεντρώθηκαν στό δημαρχείο άντιπρόσωποι 
όλων τών λαϊκών τάξεων, ο'ι βουλευτές, οί δημοτικοί σύμβουλοι καί οί πρόεδροι τών 
συντεχνιών καί τών σωματείων γιά νά συσκεφθοΰν γιά τήν απελπιστική κατάσταση 
πού είχε δημιουργηθεΐ. άπό τήν όλοκληρωτική έλλειψη τροφίμων. Έ γινε γνωστό κατά 
τή συζήτηση, δτι ζωέμποροι άπό τήν Π. Ελλάδα, ήρθαν στήν "Ηπειρο, γιά ν' άγοράσουν 
σφάγια, τόν μοναδικό πλοΰτο τής περιοχής. Στήν έπιτροπή πού έκλέχτηκε άνατέθηκε 
ή αποστολή νά έπισκεφτεί τόν ’Επόπτη τροφίμων Π. Πουλίτσα καί τόν άστυνομικό 
διευθυντή καί νά διαβιβάσουν σ’ αύτούς τό αίτημα τών κατοίκων τής πόλης νά μήν 
έπιτρέψουν τήν έξαγωγή ζώων άπό τήν Ήπειρο, ώς τήν καινούρια σοδειά. Νά 
υποβάλουν, έπίσης. τό αίτημα τής έλεύθερης πώλησης άπό τούς χωρικούς δημητριακών, 
χωρίς κίνδυνο κατάσχεσης τών προϊόντων άπό τά άστυνομικά όργανα.
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j  j  έλλειψη βενιζελικών εφημερίδων δημιούργησε κενό, πού, κατά κάποιο 
τρόπο έπρεπε ν’ άναπληρωθεΐ. Οί άντιβενιζελικές έφημερίδες πού κυ

κλοφορούσαν, Ήπειρος· καί Σημαία, δέν είχαν τώρα άντιπάλους γιά νά 
καυγαδίσουν, ν’ άναλύουν τήν πολιτική τους γραμμή, νά διατυπώνουν τίς 
άντιρρήσεις τους γιά τά χίλια δυό θέματα πού είχαν δημιουργηθεΐ άπό τή 
διαφορετική πολιτική τών δυό παρατάξεων. Άρχισε, λοιπόν, ή διαμάχη με
ταξύ τους, μέ πρωταγωνιστές, άπό τό ένα μέρος, τό βουλευτή Κ. Καζαντζή, 
συνεπικουρούμενο συχνά κι άπό τό βουλευτή Β. Πυρσινέλλα, κι όμάδα 
πολιτευτών καί κοινοτικών παραγόντων πού τούς άκολουθούσε, μέ δημο
σιογραφικό όργανο τή Σημαία, κι άπό τό άλλο τούς ύπόλοιπους βουλευτές 
καί τή μεγάλη πλειοψηφία τών άντιβενιζελικών στελεχών. Είχαν άπό καιρό 
άρχίσει οί πρώτοι διαξιφισμοί, ύστερα άπό ύπαινιγμούς τής Σημαίας κατά 
τοΰ Σπυρίδωνα καί συνεχίστηκαν μέ κατηγορίες σέ βάρος τών έπιτρόπων 
τών Ε λεώ ν  ότι κάλυπταν άτασθαλίες άπολογισμών προηγουμένων ετών, 
στίς όποιες είχε άνάμιξη κι ό πρώην βενιζελικός βουλευτής Δ. Κίγκος. Μά
λιστα ή Σημαία  ζητούσε άπό τό Χατζή νά δηλώσει δημόσια ότι δέν είχε 
βρει, κατά τόν έλεγχο, καθαρά τά βιβλία τών Ελεώ ν, κατά τή διάρκεια 
τής προηγούμενης δεκαετίας, ύπενθυμίζοντας τούς άγώνες πού έκανε ή 
Ή πειρος ατο παρελθόν έναντίον τοΰ Δ. Κίγκου. —Δέν ξεχνάμε τούς άγώνες 
αύτούς, άπαντοΰσε ό Χατζής, άλλά αύτό δέν σημαίνει δτι πρέπει νά κά
νουμε δηλώσεις 'ψεύτικες γιά βιβλία πού βρήκαμε εντάξει. Ό  Καζαντζής, 
στό μεταξύ, περιέφερε γιά ύπογραφή μιά άναφορά μέ κατηγορίες έναντίον 
τού μητροπολίτη καί μερικών έπιτρόπων έκκλησιών, γιά τά ίδια καί πα
ρόμοια θέματα. Τών οικιών ημών έμπιμπραμένων, ύμείς άδετε, τούς φώ
ναζε ό Χατζής.

Ή  Σημαία, υποκινούμενη άπό τόν κύκλο τοΰ Κ. Καζαντζή, σέ κάποια 
στιγμή άποκάλυψε τίς αιτίες τής πολεμικής της έναντίον τής Μητρόπολης. 
Ά πό τό Σπυρίδωνα είχε διοριστεί έφορος στά ’Ελέη καί ό Γ. Χατζής, κάτι 
πού δέν άρεσε στό διευθυντή τής Σημαίας. Μέ τό πρόσχημα λοιπόν τής 
κάθαρσης, όπως θά λέγαμε σήμερα, τοΰ έλέγχου δηλαδή τής διαχείρισης 
τών ’Ελεών κατά τό παρελθόν, καί τής καταδίκης τών ύπεύθυνων πού ή 
Σημαία  ύποστήριζε ότι ύπήρχαν -άσκοΰσε πολεμική έναντίον τών νέων 
μελών τοΰ σώματος τών Ελεών, κατηγορώντας τα ότι έδειχναν ελαστική 
στάση άπέναντι τών προκατόχων τους, οί περισσότεροι ήταν βενιζελικής 
τοποθέτησης κι άνάμεσά τους κι ό πρώην βουλευτής Δ. Κίγκος- καί συ
γκάλυπταν τίς καταχρήσεις τους. Ό  Χατζής, ύποχρεώθηκε, ύστερα άπ’ αύτά, 
ν ’ άπαντήσει μέ έκτενές καί μέ πολλά ύπονοούμενα σχόλια. —Δέν είναι 
οϋτε πραγματικοί, οϋτε βάσιμοι καί ίεραί, δπως τουλάχιστον παρουσιά
ζονται, αί άγωνίαι τής «Σημαίας», δ ι ’ ημάς. Τήν διαβεβαιοϋμεν δέ έν 
ειλικρινείς πάση, δτι οϋτε έργα), οϋτε καί διανοίφ κάν έφαντάσθημεν νά 
διαπράξωμεν τά δσα έγκλήματα μάς άποδίδει. ’Ίσως τό μόνον έγκλημα 
τό όποιον νά διεπράξαμεν  — άλλά καί αύτό δίχως νά τό φαντασθώμεν



κάν δτι θά τό έθεώρει έγκλημά μας ή συνάδελφος— είναι τό δτι άπεδέ- 
χθημεν δίχως, ώς φαίνεται, καί τήν έγκρισίν της. τιμήν άξιώματος έφορου 
είς τό κοινοτικόν σώμα... Ά π ό  τότε ήρχισε νά εύρίσκη παντοειδή, δλως 
φαντασιώδη, έγκλήματα καί ιδιαιτέρως ν ’ άγωνια μήπως ύποστηρίξωμεν 
τήν βενιζελικήν πρώην έπιτροπήν, δπως γράφει. Α ί άγωνίαι της είναι 
αστήρικτοι καί φανταστικαί. Διότι όσονδήποτε Κέρβερος τοϋ άντιβενιζε- 
λισμοϋ άν είναι ή συνάδελφος, εΐμεθα, έκτός τής «Σημαίας», καί ημείς 
έδώ. ευτυχώς όπωσδήποτε άντιβενιζελικοί, είς τρόπον ώστε καί δταν έκ 
νέου θά παρίστατο Ισως ποτέ, ό μή γένοιτο. φόβος μήπως καί ή «Σημαία» 
ξαναγίνη βενιζελική, νά παριστάμεθα πάλιν  διά νά τήν ξανακάμωμεν καί 
αυτήν άντιβενιζελικήν, δπως έκάμαμεν καί αυτήν καί άλλους. Σ' δ,τι 
αφορούσε τήν ούσία τών καταγγελιών, ό Χατζής σημείωνε, δτι ή νέα 
επιτροπή σέ καμιά περίπτωση δέν είχε πρόθεση νά καλύψει τήν παλιά, ούτε 
νά συνηγορήσει γιά τή διαχείρισή της. Έ καναν έλεγχο στά βιβλία της καί 
δέν βρήκαν τρωτά, χρέος είχαν λοιπόν, νά ποΰν τήν άλήθεια. Ό  Χατζής 
άπαντούσε καί σ’ άλλους υπαινιγμούς τής Σημαίας όπως π.χ. σ’ εκείνον 
πού έλεγε πώς: ό όγκος τής τιμής τοϋ άξιώματος, μποροϋσε νά παρα
πλανήσει τά μέλη τής νέας έπιτροπής, ώστε νά δίνουν συγχωροχάρτια ' 
συνιστοϋσε στή Σημαία νά μή δώσει συνέχεια σ’ αύτό τό άλληλογκρίνιασμα, 
στίς δύσκολες στιγμές πού περνούσε ό τόπος.

Ή  δεύτερη άντιδικία, μεταξύ τών δύο έφημερίδων -σημειώθηκε ήδη- ήταν 
σοβαρότερη. Ό  Κ. Καζαντζής έκανε τό λάθος νά ύποστηρίξει, μέσω τής 
Σημαίας, λ ίαν άκαίρως καί άπροσφυώς, κατά τούς άλλους, δτι δέ διέβλεπε 
κινδύνους άπό τήν ιταλική προέλαση, ότι θεωρούσε τούς ’Ιταλούς φίλους 
καί τήν έπέκτασή τους φιλική, έρχόμενος έτσι σέ άντίθεση μέ τό δημόσιο 
αίσθημα. Ή  άντίδραση ήταν σφοδρή. Ό  Νέστωρ Γεωργίτσης σέ άρθρο του 
έδωσε μιά τεκμηριωμένη άπάντηση. Ό  Καζαντζής, εύστροφος, κατάλαβε 
πώς βάδιζε σ’ ολισθηρό δρόμο, κι έπρεπε νά μεταθέσει τή συζήτηση σ’ άλλο 
επίπεδο. Καθώς κινόταν μέ άπόλυτη άνεση στά κείμενα τής άρχαίας 
ελληνικής γραμματείας, έκανε προσπάθεια νά ύποστηρίξει τίς θέσεις του, 
παραθέτοντας ορμαθό άρχαίων ρήσεων κι αποφθεγμάτων. Ό  Ν. Γεωργίτσης 
στήν άνταπάντησή του δέν τόν άκολούθησε, ούτε καί μπορούσε νά κινηθεί 
στό εύρος τών γνώσεων τού Καζαντζή καί νά τόν πολεμήσει μέ τά ίδια 
όπλα. Νάφε καί μέμνασ’ άπιστεΐν  (Έσο νήφων καί πρόσεχε νά μήν είσαι 
εύπιστος), τιτλοφορούσε τό άρθρο του καί ύποστήριζε ότι μέ όσα έγραφε 
ό Καζαντζής προσπαθούσε νά ύπνωτίσει τόν ’Ηπειρωτικό λαό μέ άρρητ’ 
άθέμιτα, ένώ ή άλήθεια ήταν μία. Δέν έπρεπε ό Καζαντζής όντας βουλευτής 
—ώς ιδιώτης μπορούσε νά γράφει δ,τι ήθελε— νά ύποστηρίζει τέτοιες 
θέσεις γιά τούς ’Ιταλούς, λησμονώντας τήν πολιτική ιστορία τής πατρίδας 
μας καί τά δεινά πού προξένησε ή ’Ιταλία στήν Ελλάδα, άπό τήν εποχή 
τοΰ συνεδρίου τοΰ Βερολίνου.

Τό θέμα στή συνέχεια πήρε κι άλλες διαστάσεις. Ή  Ή πειρος, ύποστη-
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ρίζοντας τίς απόψεις τοϋ Ν. Γεωργίτση, έπανέλαβε κι αύτή ότι ό Κ. Κα
ζαντζής στήν απάντησή του ήθέλησε νά έκτρέψη τήν συζήτησιν εις τό 
γλωσσικόν ζήτημα, δπως συγκάλυψη τό εγκληματικόν κατά τής πατρίδος 
του ολίσθημα. Ά ς  σημειωθεί ότι τά δημοσιεύματα τοϋ Καζαντζή είχαν 
γίνει ήδη άντικείμενο εκμετάλλευσης άπό τίς ιταλικές έφημερίδες. Άλλά 
καί ή Σημαία δέν άφησε τόν Καζαντζή άκάλυπτο. Οϋτε λίγο, ούτε πολύ, 
ισχυρίστηκε πώς έπίσημες άρχές είχαν συστήσει στόν ίδιο καί κατ’ επέκταση 
σ’ όλον τόν τύπο νά τηροϋν φιλοϊταλική στάση, έπεκαλέστηκε μάλιστα 
γιαυτό καί τή μαρτυρία τοϋ Χατζή, γράφοντας: Ό  κ. Ν. Γεωργίτσης ήδύ- 
νατο νά πληροφορηθή άπό τόν διευθυντήν τής «Ηπείρου», δτι οί δημο
σιογράφοι έλάβομεν διαταγάς από τό κράτος νά γράφωμεν ύπό φιλοϊτα- 
λικόν πνεύμα. Ό  Χατζής, έρεθισμένος, διέψευδε κατηγορηματικά τά συμπε
ράσματα τής Σημαίας κι άνέφερε τά πραγματικά περιστατικά. Σέ τυχαία 
συνάντησή του μέ τό διευθυντή τής Σημαίας, άπαντοΰσε, ό Ν. Λάππας τοϋ 
είπε, ότι άπό συζητήσεις πού είχε μέ δημοσίους ύπαλλήλους κατέληξε στό 
συμπέρασμα —τόν διαβεβαίωσαν άλλωστε καί οί ύπάλληλοι— ότι τό κρά
τος είχε τώρα φιλοϊταλική πολιτική καί γιαυτό έπρεπε καί οί δημοσιογρά
φοι νά χρησιμοποιούν άνάλογη γλώσσα. Ό  Χατζής τά άμφισβήτησε δλα 
αύτά καί είπε στό Ν. Λάππα τή γνώμη του, πού τήν είχε μάλιστα ζητήσει: 
Μή γελασθήτε καί γράψητε λέ'ξιν μέ τοιούτον πνεύμα, δίχως νά σάς 
δώσουν έγγραφον διαταγήν έξ ’Αθηνών. Ό  Λάππας, συμφώνησε πώς αύτό 
ήταν τό σωστό, ζήτησε μάλιστα νά τοϋ άποσταλεΐ σχετικό έγγραφο, άλλά 
κανείς δέν τοΰ τό έδωσε. Ό  Κ. Καζαντζής, τάξερε δλα αύτά, στηρίχτηκε 
δμως σέ άνεπίσημες κι άνεύθυνες κουβέντες ύπαλλήλων γιά νά προβάλει 
τή φιλοϊταλική πολιτική του, πρός κατάπληξη δλων.

Ή  πολιτική θέση τοϋ Καζαντζή έγινε αιτία δημιουργίας σοβαρών έπει- 
σοδίων είς βάρος του κατά τή διάρκεια τής δοξολογίας γιά τόν εορτασμό 
τής εθνικής έπετείου τής 25ης Μαρτίου. Φαίνεται πώς έπίσημος όμιλητής 
είχε όριστεϊ ό θεολόγος καθηγητής Βορνάκης, ό Κ. Καζαντζής, δμως, 
έπέμεινε νά μιλήσει αύτός. Έ τσ ι άρχισαν οί διαπληκτισμοί μέσα στήν 
έκκλησία, ένώ τό έκκλησίασμα θορυβούσε έκφράζοντας τήν άποδοκιμασία 
του γιά τά συμβαίνοντα καί κυρίως έναντίον τοϋ Καζαντζή. Σέ μιά στιγμή 
ό τελευταίος, άπευθυνόμενος στόν Βορνάκη, είπε: Σεις θά δμιλήσητε, δταν  
έρθη ό Βενιζέλος, ένώ ήταν σ’ δλους γνωστό, πώς ό καθηγητής ήταν 
άντιβενιζελικός. Ό  Χρ. Χρηστοβασίλης άγανακτισμένος γιά τά δσα συνέ- 
βαιναν στήν έκκλησία, βγήκε έξω. Τήν άλλη μέρα ό Καζαντζής, έγραψε στή 
Σημαία  δτι ό Χρηστοβασίλης έξεδιώχθη τοϋ ναοϋ ώς ταραξίας. Μέ 
έπιστολή του στήν *Ηπειρο ό Χρηστοβασίλης τόν διέψευδε, μάλιστα τόν 
μήνυσε έπί έξυβρίσει καί συκοφαντία, γιατί ό πρώτος είχε κάνει νύξη στό 
δημοσίευμά του δτι ό Χρηστοβασίλης ήταν ό ύποκινητής τοΰ έπεισοδίου. 
Τό έπεισόδιο ήταν αύθόρμητο, έπέμενε ό τελευταίος, όφειλόμενον είς τήν 
κατά τοϋ Κ. Καζαντζή έπικρατοϋσαν άντιδημοτικότητα, ήν διά τής συ



μπεριφοράς καί τής άστοχου πολιτικής του κατόρθωσε νά δημιουργήση. 
Ή  αντιπαράθεση άνάμεσα στίς δυό εφημερίδες θά συνεχιστεί καί θά όξυνθει 
τούς επόμενους μήνες. Ά ς  σημειωθεί ότι ή Σημαία  ώς τήν ήμερα τής έξωσης 
τοΰ Κωνσταντίνου, άσκοΰσε έντονη κριτική έναντίον τής Πολιτείας τοΰ 
Βενιζέλου, υπερβάλλοντας σέ άντιβενιζελισμό άκόμα καί τήν ’Ηπειρο. Τόν 
άρχηγό τού Κινήματος τής Έθνικής Ά μύνης  τόν άποκαλοΰσε τσαρλατάνο 
καί καυτηρίαζε τήν τακτική τοΰ κόμματός του, πού μέσω τών προξενείων 
τής Entente, στρατολογούσε έργάτες άπό τίς Νέες χώρες, καί τούς έστελνε 
στή Γαλλία. Οί περισσότεροι άπ ’ αύτούς -έλεγε- είχαν βρει οίκτρόν θάνατον 
στίς θάλασσες. Στά Γιάννινα ή Σημαία -όπως καί ή "Ηπειρος- κατηγοροΰσαν 
τό διερμηνέα τοΰ γαλλικού προξενείου I. Λάππα, γιά τή στρατολόγηση 
εργατών, τήν όποιαν άποκαλοΰσε παιδομάζωμα (24-3-1917. Στό ίδιο φύλλο 
ή Ή πειρος  καταφέρεται κατά τών βενιζελικών έφημερίδων Ελεύθερον 
Βήμα καί Ταχυδρόμου, πού ζητούσαν υπέρογκες αποζημιώσεις άπό τό 
κράτος γιά άσήμαντες ζημίες τους κατά τά Νοεμβριανά κάνοντας ταυτό
χρονα νύξη γιά κάτι πού δικαίωνε τό Χατζή: ...τό ελλειμα, όπερ είχον  
μηνιαίως -έγραφε- συνεπλήρου ή Άνταντική προπαγάνδα. Καί πρόσθετε: 
Ά ν  μέ κατηγορείτε εμένα ότι πήρα μάρκα άπό τό βαρώνο Σέγκ, τό ίδιο 
κατηγορώ κι έγώ εσάς πού πήρατε λίρες καί φράγκα άπό τήν Entente.

Ή  όξύτητα τής άντιπαράθεσης, μέ τίς άνακρίβειες πού γράφονταν, 
ύποχρέωσαν τό Ν. Γεωργίτση νά υποβάλει μήνυση έναντίον τής Σημαίας, 
γιατί, μέ σκοπό νά τόν δυσφημήσει, τόν άποκάλεσε όψιμον πατριώτην καί 
τόν κατηγόρησε μάλιστα ότι κάποτε είχε ύποβάλλει αίτηση στό Ιταλικό προ
ξενείο γιά νά διοριστεί διευθυντής τού ιταλικού ταχυδρομείου.

J I  αρά τίς προσπάθειες πού καταβάλλονταν, ή έπισιτιστική κατάσταση 
χειροτέρευε. Ό  γενικός Ε πόπτης έπί τών τροφίμων, πρόεδρος πρω

τοδικών Π. Πουλίτσας, ύπέβαλε τήν παραίτησή του άγνωστο γιά ποιούς 
λόγους. Ή  Σημαία τόν χαρακτήριζε άναντικατάστατο, έρμήνευε δέ τήν πα
ραίτησή του ώς δυσφορία έναντίον τής κυβέρνησης, πού δέν έκανε δεκτή 
τήν εισήγησή του νά μοιράζονται οί ποσότητες άλεύρου πού έρχονταν στά 
Γιάννινα, μέσω τής Γεωργικής τραπέζης, δπως πρότεινε κι ό Καζαντζής. 
Παρά τόν χαρακτηρισμό τοΰ Πουλίτσα ώς άναντικατάστατου, ή Σημαία 
καταφερόταν κατά τοΰ συστήματος διανομών πού καθιέρωσε περιγράφο- 
ντάς το ώς χαώδες, άνερμάτιστον, συγκεχυμένον, παράλυτον καί κατερ
γάρικον. Ίσω ς αύτές οί έπιθέσεις νά ύποχρέωσαν τόν Πουλίτσα νά 
υποβάλει τήν παραίτησή του. Πάντως διέψευσε έντονα τήν ερμηνεία ότι 
οδηγήθηκε σ’ αύτή έξ αιτίας δυσφορίας του γιά τίς ένέργειες τής κυβέρνησης 
ώς πρός τό επισιτιστικό τής ’Ηπείρου. Γιά νά άποφευχθοΰν άτασθαλίες 
κατά τή διανομή τών 43.000 όκ. άλεύρου πού είχαν ξεφορτωθεί στήν Πρέ
βεζα, τέτοιες είχαν σημειωθεί στό παρελθόν, όταν άλλοι μέν έκουβαλοϋσαν 
εις τά σπίτια των, τούς φίλους καί τούς συγγενείς των, ολόκληρα σακκιά
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αλεύρων, άλλοι δέ, οί πλειότεροι, οϋτε δράμι είδαν στά μάτια των, ζητήθηκε 
άπό τήν άστυνομία νά λάβει τά κατάλληλα μέτρα, ώστε τά άλευρα νά φθά- 
σουν άσφαλή στόν προορισμό τους καί νά μοιραστούν δίκαια στους 
Γιαννιώτες. Έ τσ ι ή άστυνομία, μόλις ξεφορτώθηκαν τά άλευρα στήν Πρέ
βεζα, ειδοποίησε στρατιωτικό άπόσπασμα νά τά παραλάβει, νά τά φρου
ρήσει άπό διαρπαγή καί νά τά μεταφέρει μέ άσφάλεια στά Γιάννινα μέ 
κάρα - τά αυτοκίνητα δέ μπορούσαν νά κινηθούν άπό έλλειψη βενζίνας. 
Τά άλευρα πού έφθαναν στήν πόλη ζυγίζονταν, καί τοποθετούνταν σέ 
άποθήκη μέ φρουρά. Γιά τήν ταχύτερη διανομή τους ή πόλη χωρίστηκε σέ 
11 τμήματα, (4 στήν ένορία Άρχιμανδρείου, 2 στήν ενορία άγίου Νικολάου,
1 στήν ένορία τής Μητρόπολης, 1 στήν ένορία άγιας Μαρίνης καί 3 στήν 
ένορία Περιβλέπτου) καί ή διανομή έγινε στίς 29 Μαρτίου, Μ. Εβδομάδα, 
άπό 11 επιτροπές. Σέ κάθε άτομο δινόταν μιάμιση οκά άλεύρι πρός 1,60 
δρχ. τήν οκά. Ή  διανομή, έγινε στό σύνολό της δίκαια, δέν έλειψαν όμως 
καί τά παράπονα. Ή  Σημαία  έγραψε πώς μία ένοριακή επιτροπή έτράβηξε 
κατά τά σπίτια της σάκκους άλεύρον. Νά έλεγχθεΐ ή καταγγελία, συνη
γορούσε ή Ή πειρος, κι άν ήταν άληθινή, έπρεπε νά έπέμβει ό εισαγγελέας.

Ή  πείνα είχε καταντήσει κακιά άρρώστεια, ή χειρότερη άπ’ όλες, κι 
όπως αυτές δέν γιατρεύονται μέ άσπιρίνες, έτσι καί οί λίγες διανομές 
άλεύρου -μοίρασαν κι άπό 40 δράμια ζάχαρη τό άτομο- δέ μπορούσαν νά 
τή δαμάσουν. Ή ταν θεριό άνήμερο, άγριεμένη θάλασσα, τά πελώρια κύματά 
της ξερνούσαν στίς ξέρες τίς στρατιές τών δυστυχισμένων, δέν είχαν 
τελειωμό τά βάσανα τών άνθρώπων. Ή  άνοιξη φούντωνε, τό Πάσχα, πρώ
ιμο, έφτανε, πώς νά τό γιορτάσουν οί πεινασμένοι Γιαννιώτες; Αύτή τή 
χρονιά, μεταφορικά καί πραγματικά, ή Μεγάλη εβδομάδα ήταν εβδομάδα 
τών παθών γιά τόν περισσότερο κόσμο. Ωστόσο ή πίστη έμεινε στέρεη, ό 
Σταυρωμένος Χριστός κουβαλούσε καί τήν έλπίδα τής ’Ανάστασης, κάποτε 
θά τέλειωνε ό εφιάλτης, θά γιόρταζαν άληθινό Πάσχα, όσοι ύπέφεραν. Παρά 
τάς δυσμενεστάτας περιστάσεις -έγραφε ή έφημερίδα- τάς· ημέρας τής Μ. 
Έβδομάδος ό χριστιανικός πληθυσμός τής πόλεώς μας τάς διήλθεν 
έξαιρετικώς εύλαβώς καί έκκλησιαζόμενος. Οί έκκλησίες ήταν κατάμεστες, 
οί άνθρωποι, στή δυστυχία τους, άποζητούσαν νά βρεθούν ό ένας κοντά 
στόν άλλο κι όλοι μαζί κοντά στό Σταυρό τοΰ Κυρίου, μαζί του κουβα
λούσαν όλοι τό δικό τους σταυρό, κάποτε θαρχόταν ή λύτρωση, δέν είχαν 
σέ τί άλλο νά έλπίζουν. ...Θά έρθη ημέρα -έγραφε κι ό Χατζής στό πα
σχαλιάτικο άρθρο του- κατά τήν οποίαν ή ψυχή τής όλης Ελλάδος, πού  
υποφέρει τόσον σήμερον, ύπερήφανος, νικήτρια, θριαμβευτικά θά μειδιά 
διά μέσον τών αιώνων όλων καί τής Ιστορίας, ψιθυρίζουσα είς τούς 
έκθαμβους λαούς πού θά τιμώσι τόν ηρωισμόν της: Νενίκηκα! Αιότι 
ύπέφερα νά μαρτυρήσω! Ό  Χατζής είχε πλάσει τό δικό του κόσμο, στά μέ
τρα τής ποιητικής ευαισθησίας καί τών ιδεολογικών του πεποιθήσεων, τόν 
όδηγοΰσε όπου ήθελε, δέν παραδεχόταν τή ροή τής ζωής καί τών γεγονότων.



—  49 —

δπως αύτά συνέβαιναν στήν πραγματικότητα, ήταν βέβαιος πώς ό δικός 
του δρόμος έβγαζε στό ξάγναντο, έδειχνε πώς ήταν βέβαιος, στήν πραγμα
τικότητα ήταν άπελπισμένος...

Τό Πάσχα (2 ’Απριλίου) γιορτάστηκε στά Γιάννινα μέ ονειρώδη έπι- 
βλητικότητα καί μεγαλοπρέπειαν. Χω ρίς υπερβολήν τέτοιον εορτασμόν 
πρώτης καί δευτέρας Άναστάσεω ς πρώτην φοράν είδαν τά Γιάννινα. Ό  
Σπυρίδων, ό όποιος δίδει ένα έντελώς ιδιαίτερον τόνον είς κάθε έορτήν, 
έδωκε τόνον άντάξιον καί τής ημέρας καί τών στιγμών πού διερχόμεθα, 
σημείωνε ό χρονικογράφος. Στή δεύτερη ’Ανάσταση, πού πάντα γινόταν 
στά Γιάννινα μέ μονοεκκλησία, συγκεντρώθηκε στή Μητρόπολη όλη ή πόλη. 
Ναός, αύλή, περίβολος, δρόμοι, σκάλες, αίθουσες τοΰ συνοδικοΰ καί τών 
γραφείων πλημμύρισαν άπό κόσμο. Ό  Σπυρίδων μίλησε πολλή ώρα στό 
εκκλησίασμα, ήξερε ν ’ άγγίζει τίς καρδιές τών άνθρώπων, πολλοί έκλαιγαν. 
Ή ταν καί ’κείνη ή ύποβλητική φωνή του πού γέμιζε τίς ψυχές μέ δέος κι 
άνάταση. "Οταν έβγαινε στήν 'Ωραία Πύλη καί έλεγε τό: Κύριε! Κύριε! Έπί- 
βλε-ψον έξ ούρανοϋ καί Γόε.., πίστευες πώς πραγματικά κουβέντιαζε μέ τό 
Θεό, ύψωνόσουν μαζί του καί σύ, δέν άκουσα άπό άλλον δεσπότη, μιά ζωή 
όλόκληρη, μέ τέτοιο τρόπο ειπωμένη αύτή τήν επίκληση σέ μετέφερε σέ 
καιρούς βυζαντινοΰ μεγαλείου, έφτανε μόνον αύτό γιά νάναι δεσπότης... 
Κι δλο έκεΐνο τό πλήθος, πού δέ σταματοΰσε νά ζητωκραυγάζει, γυμνό, 
παγωμένο, πεινασμένο, πέρασε άπό τό συνοδικό νά φιλήσει τό χέρι τοΰ 
Σπυρίδωνα καί νά πάρει τά πασχαλιάτικα αύγά, κατά τά είωθότα.. Σίγουρα 
τάχε άνάγκη αύτή τή μέρα...

Ή  δημόσια τάξη είχε διασαλευτεί επικίνδυνα, άπόρροια τής διάλυσης 
τοΰ κράτους καί τής έκτασης τής πείνας, πού είχε οδηγήσει στήν έσχατη 
εξαθλίωση άρκετές περιοχές, προπαντός τή Λάκκα-Σουλίου. Οί ληστείες 
διαδέχονταν ή μιά τήν άλλη, άρχισε ή καταδίωξη μέ ειδικά άποσπάσματα' 
στό Ζαγόρι, τηλεγραφούσε ό άποσπασματάρχης Ντάκος, συνέλαβε πολλούς 
ληστές άπό εκείνους πού είχαν χτυπήσει τό Τσεπέλοβο, ξεκαθάρισε 
προσωρινά τήν περιοχή. Στά τέλη Μαρτίου πολυμελής συμμορία ένοπλων 
λήστεψε ένα καραβάνι πού πήγαινε άπό τά Γιάννινα πρός τήν Καλαμπάκα, 
σκότωσε έναν έμπορο έβραιο καί τοΰ πήρε 100.000 κορώνες. Θρασύτατοι 
οί ληστές παρέμειναν στόν τόπο τοΰ έγκλήματος γιά νά ληστέψουν κι 
άλλους. Έ ναν άξιωματικό τής χωροφυλακής πού πέρασε τόν άφόπλισαν 
καί τόν ξεγύμνωσαν. Παρά λίγο νά συλλάβουν καί τό Σπυρίδωνα πού 
γύριζε στά Γιάννινα. Τούς άπέτρεψε ή συνοδεία ίσχυροΰ άποσπάσματος. 
Οί Γιαννιώτες, ιδίως οί πλούσιοι, μέ τό δίκιο τους άνησυχοΰσαν.

Δέν άργησε νά διασαλευτεί ή τάξη έπικίνδυνα καί μέσα στά Γιάννινα, 
μόλις αποφεύχθηκε ή αιματοχυσία. Βασική αιτία ήταν ή έλλειψη τροφίμων 
καί ή πείνα, πού οδήγησε στή δημιουργία σκηνών στήν άγορά, τίς όποιες 
οί άντίπαλοι τής κυβέρνησης εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά. Είχαν κυκλοφο
ρήσει φήμες πώς τά νέα άλευρα πού θάρχονταν άπό τήν Πρέβεζα θά μοι
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ράζονταν στούς φούρνους, οί πεινασμένοι Γιαννιώτες δμως δέν είχαν 
έμπιστοσύνη σ’ αύτούς. Μάταια ό διευθυντής τής ’Αστυνομίας καί οί 
έκπρόσωποι τής Μητρόπολης προσπαθούσαν νά πείσουν τούς συγκεν
τρωμένους στήν άγορά (14 ’Απριλίου) ότι τά άλευρα θά μοιράζονταν άπό 
τίς έπιτροπές, δέ θά δίνονταν στούς φούρνους. Κάποια στιγμή, σά νά είχε 
δοθεί σύνθημα, ή άγορά έκλεισε. Οί συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονταν, 
άρχισαν νά διαλύονται, ύπήρχαν όμως άνθρωποι, όπως ισχυρίζονταν οί 
κυβερνητικοί, πού τούς έσπρωχναν πρός τήν πλατεία γιά νά γίνει έκεΐ συλ
λαλητήριο διαμαρτυρίας γιά τά άλευρα. Ή  Αστυνομία κράτησε τήν ψυ
χραιμία της κι αποφεύχθηκαν έκτροπα. 'Η Ή πειρος  έδινε στά γεγονότα 
τίς δικές της διαστάσεις. Χαρακτήριζε τίς σκηνές άθλιέστατες, θλιβερότατες, 
επικίνδυνες, άδικαιολόγητες, είχαν προκληθεΐ χωρίς καμιά πραγματική 
άφορμή, κι έξελίχτηκαν τόσο γρήγορα, ώστε έν μια στιγμή καί μόνη 
άκαριαίως νά κλείση ή άγορά καί ν ’ άπειληθή σπουδαίους ή τάξις καί ή 
άσφάλεια. Τέτοιος αύτοματισμός τής άγοράς πρώτη φορά είχε παρατηρηθεί, 
έπρεπε συνεπώς οί άρχές νά έρευνήσουν καί νά βροϋν τούς πρωταίτιους 
τής δημιουργίας τών σκηνών, όχι τόν πολύ κόσμο πού έδειχνε διάθεση νά 
διαλυθεί, άλλά τούς μυστηριώδεις προαγωγούς πού τόν έσπρωχναν πρός 
τήν πλατεία, γιά νά κάνουν, σώνει καί καλά, συγκέντρωση, χωρίς λόγο, 
χωρίς νά ξέρουν στήν πραγματικότητα τί ήθελαν, άλλά άπλά καί μόνο νά 
επαναλαμβάνουν τό σύνθημα πού τούς δόθηκε, ιδίως άπό τά χείλη Ισραη
λιτών έξαγγελλόμενον: «Άλεϋρι! άλεϋρι! Ό  Χατζής, όμως, ξεχνούσε πώς 
οί άνθρωποι πεινούσαν.

Ή  γύρω άπό τόν Κ. Καζαντζή όμάδα συνέχιζε, μέσω τής Σημαίας, τίς 
βολές της έναντίον τής Ηπείρου, τής Μητρόπολης, άλλά καί καθενός πού 
ήταν άντίθετος μέ τίς άπόψεις της. Ή  διανομή π.χ. 3.170 όκάδων άλεύρου 
σέ όμάδα χωριών τοϋ Σουλίου, πού κυριολεκτικά πεινούσαν καί ήταν 
φυσικό ορισμένοι άπό τούς κατοίκους νά προβαίνουν σέ ληστρικές κι άλλες 
πράξεις, έπέσυρε τίς έντονες επικρίσεις τοΰ Καζαντζή πού χαρακτήρισε 
τούς Σουλιώτες πλιατσικολόγους, ληστάς, άρπαγας καί έπαναστάτας. Μέ 
έπιστολή του στήν Ή πειρο, έκπρόσωπός τους άναφέρθηκε μέ σκληρά λόγια 
γιά τήν πολιτεία τοΰ Καζαντζή ύπενθυμίζοντάς του ότι ήταν άνεπίτρεπτο 
άπό ορισμένα περιστατικά νά γενικεύει καταστάσεις. Επειδή μερικοί 
Σουλιώτες -έγραφε- έξαιτίας τής πείνας άναγκάσθηκαν νά αρπάξουν τρό
φιμα, αύτό δέν σήμαινε πώ ς όλοι οί Σουλιώτες ηταν αρπαγές καί ληστές.

Ό  διευθυντής τής Σημαίας, έπανέφερε στό έπίκεντρο τής συζήτησης καί 
τής άντίθεσής του πρός τό Χατζή, τό θέμα τοΰ διορισμοΰ τοΰ τελευταίου 
ώς έφορου στά ’Ελέη. Ή  βασική αιτία τής διένεξης ήταν πώς ό Ν. Λάππας, 
μέ τό διορισμό τοΰ Γ. Χατζή, αίσθάνθηκε μειωμένος άπέναντι του, γιατί 
προτιμήθηκε ό τελευταίος άπό τό μητροπολίτη καί όχι αύτός. "Εγραφε ή 
Σημαία: Διαβεβαιοϋμεν τήν συνάδελφον «Ήπειρον», τήν καταναλώσασαν 
δύο πολυτίμους στήλας διά νά έξάρη τήν τιμήν, ής έτυχεν έκ μέρους τής



Α.Σ. καί τοΰ Κ ιγκικοϋ κόμματος. μεθ’ οϋ πολυτρόπω ς είναι συνδεόεμένη. 
ότι δέν γνωρίζομεν κανένα έπιθυμοϋντα τόσον διακαώς νά τήν αντικα- 
ταστήση είς τό υψηλόν αξίωμα τοϋ έφορου τών κορασίων (;;!). Ό σον  
άφορά διά τόν έαυτόν μας, πού υπαινίσσεται ή συνάδελφος, μάς άρκεΐ 
ή τιμή τής δικής μας οίκοκυρωσύνης, τήν οποίαν άδυνατοϋμεν ήμεϊς νά 
ύποθηκεύσωμεν διά νά ειμεθα ύποχρεωμένοι νά δίδωμεν ό,τι μάς ζητούν... 
Ό σον άφορά τήν έπικρισίν μας καθ’ ορισμένων πράξεων, είτε τοϋ μη
τροπολίτου, εϊτε τοϋ έφοριακοϋ σώματος, είτε τής συναδέλφου, έχομεν 
τούτο νά έίπωμεν: Ό τ ι  έν σχέσει πρός τό έφοριακόν σώμα δέν λέγομεν 
τίποτε περισσότερον ά φ ’ ό,τι καί τό σχετικόν ύπόμνημα τό όποιον έφερε 
τήν υπογραφήν μας καί τήν ύπογραφήν τοϋ διευθυντοΰ τής συναδέλφου, 
ήτις φαίνεται ότι έντελώς τό έλησμόνησεν. Καί δ ι’ αύτό θλιβόμεθα πε
ρισσότερον διά τήν μνήμην τής συναδέλφου, ήτις έπρωτοστάτησεν είς τήν 
σύνταξιν τοϋ ύπομνήματος έκείνου.

Λόγια γεμάτα υπονοούμενα άλλά κι άποσιωπήσεις περιστατικών. Ή  
άπάντηση τοϋ Χατζή ήταν εκτενής καί μέ αίχμές. Είναι ή δέν είναι άλη- 
θές -έγραφε- ότι ό διευθυντής τής «Σημαίας», ένώπιον άξιοτίμων πολι
τών, παρισταμένων καί στρατιωτικών, εϊπεν ότι τό μόνον πού έχει έναντίον 
τοϋ μητροπολίτου είναι διότι έπελέγη ό διευθυντής τής «Ηπείρου» ώς 
έφορος τών Σχολών (καί όχι βέβαια τών κορασίδων) παροραθέντος αύτοϋ; 
Είναι άληθές η όχι δτι καί ό διευθυντής τής «Σημαίας» καί οί τρεϊς- 
τέσσερες θορυβοϋντες διά τής «Σημαίας» καί ήμεϊς καί όλοι έμείναμεν 
σύμφωνοι είς τό γεγονός, ότι ένεκα τών περιστάσεων καί τής καταστάσεως, 
θά ήτο έντελώς άστοχος πάσα άπότομος μεταβολή, βιαία άναρρίπησις 
προσωπικών παθών καί εγκλίσεων καί δλοι εύρέθημεν σύμφωνοι νά 
άναγνωρίσωμεν ώς όρθοτάτην τήν σκέψιν άπλής συμπληρώσεως τών 
έλλειπόντων μελών έκ τοϋ κοινοτικού σώματος;.. Τότε διατί έπικαλοϋνται 
τήν ίδικήν μας μνήμην;... Δυστυχώ ς ή έκλογή μας ώς έφορου είναι ή 
μόνη άφορμή τοϋ πολέμου έναντίον μας. ’Α ν  τό ξέραμε -συνέχιζε- θά 
άφήναμεν άλλους νά ικανοποιήσουν τάς μικράς των φιλοδοξίας. Δ ιότι οί 
4-5 θορυβοϋντες είναι κοπέλλια τοϋ Κ. Καζαντζή, ό όποιος, μή διορισθείς 
άντιπρόσωπος τής πόλεως είς τήν ’Εθνικήν τράπεζαν, διορισθέντος τοϋ  
κ. Γ. Δούμα, μαίνεται καί οϋτος άπό φλογερόν πόνον νά διορθώση τώρα 
διά μιάς τά κοινά καί άπό φλογερήν μανίαν νά ύβρίζη τόν μητροπολίτην, 
τόν όποιον, δικαίως άλλοτε καί κ α τ’ άξίαν έξύμνει. Σκληρότερος ήταν ό 
Χατζής στήν άπάντησή του πρός τόν Ν. Αάππα πού είχε θίξει τό θέμα τής 
δημοσιογραφικής τιμής. Συμβουλεύομεν τήν «Σημαίαν» -τόνιζε- νά άπέχη 
συζητήσεων μαζύ μας διά θέματα «δημοσιογραφικής τιμής καί εύστα
θεΐας». Ζώμεν είς τόσον στενόν περιβάλλον, ώστε νά είναι καί αϋτη (ή 
δημοσιογραφική τιμή), δπως δλα, γνωστή. Γράφει δτι δέν δύναται νά τήν 
ύποθηκεύση διά νά μή κάμη δ,τι τής ζητούν. Λογικωτάτη ή ομολογία, 
διότι, καί νομικώς καί λογικώς, δύναται νά ύποθηκεύση κανείς πάν ύπάρ-
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χον, άρκεϊ νά τό έχη είς την κατοχήν του καί νά μήν τό έπώλησεν ήδη 
πρό καιρού. Δυστυχώς δέ ή δημοσιογραφική τιμή είναι καί αΰτη κάτι 
άπείρως άναντικατάστατον, δπως καί τών παρθένων η παρθενία. Ά μ α  
έφάπαξ διακορευθή δέν θεραπεύεται μέ τίποτε έπειτα. Καί ή «Σημαία» 
άς έρωτήση όποιονδήποτε. φ ίλον ή έχθρόν μας. νά τήν διαβεβαιώση δτι 
είναι πολύ άστοχος κουβέντα έκ μέρους της νά φέρη τόν λόγον έπί έπιπέ- 
δου τόσον σφαλερού δ ι’ αύτήν...

Σημειώθηκε καί στά προηγούμενα. Καθώς οί βενιζελικές έφημερίδες 
είχαν κλείσει, οί άντιβενιζελικές, έπειδή δέν είχαν ποΰ άλλοΰ νά ξεσπάσουν, 
άρχισαν εξοντωτικό πόλεμο μεταξύ τους, μέ επίκεντρο τών άντιδικιών, 
εκτός τών άλλων, καί τό έφοριακό σώμα. Οί έπιθέσεις, μέ τήν αιτιολογία 
τής διόρθωσης τών κακώς κειμένων, άναφέρονταν, κατά κύριο λόγο σέ 
προσωπικά θέματα, κι ένώ τά πάντα γύρω κατέρρεαν, άπό τόν άποκλεισμό, 
τήν πείνα, τήν κατάλυση τοΰ κράτους, τήν ιταλική άπειλή, οί δημοσιογράφοι 
εξαντλούνταν σέ μάχες πρός ικανοποίηση τού εγωισμού τους. Ό  Κ. Κα
ζαντζής καί Ν. Λάππας, άπό τούς ένθερμους ύποστηρικτές τοΰ Σπυρίδωνα, 
στράφηκαν έναντίον του, γιατί προτιμήθηκε ό Χατζής γιά τό άξίωμα τοΰ 
έφορου. Ό  τελευταίος πάλι, σφοδρός πολέμιος τοΰ Δ. Κίγκου κατά τό πα
ρελθόν, έδειχνε τώρα κάποια άνοχή άπέναντί του, καθώς καί στούς φίλου 
του, πού διαχειρίζονταν τά Ε λέη  τά προηγούμενα χρόνια, μέ τό αίτιολογικό 
(έκ μέρους τού Χατζή), ότι κατά τόν έλεγχο τών λογαριασμών, δέν είχαν 
διαπιστωθεί άτασθαλίες. Οί άλλοι έπέμειναν ότι ύπήρχαν, καί γίνονταν 
προσπάθειες συγκάλυψής τους. Ή  βασική διαπίστωση είναι, ότι οί έγωϊσμοί 
καί τά προσωπικά συμφέροντα κυριαρχούσαν στήν τοποθέτηση τών 
έφημερίδων άπέναντί στά ζητήματα τής έλληνικής κοινότητας.

Οί ’Ιταλοί, άπό τήν πλευρά τους, συνέχιζαν τόν άφελληνισμό τής Β. 
’Ηπείρου καί τίς διώξεις στά ίταλοκρατούμενα μέρη. Πληροφορίες άπό τήν 
’Αλβανία μιλούσαν γιά καταδίκη σέ θάνατο τοΰ προέδρου τής Αύτόνομης 
πολιτείας Γ. Ζωγράφου, άπό έκτακτο άλβανικό δικαστήριο. Σίγουρα θά 
έχουν καταδικαστεί σέ θάνατο -συμπέρανε ή *Ηπειρος- κι όλοι οί άγωνιστές 
κι οργανωτές τοΰ Αύτονομιακοϋ άγώνα. Μ’ αύτόν τόν τρόπο ή ιταλική 
κατοχή θάβρισκε εργασία γιά ν’ απογυμνώσει τόν τόπο άπό κάθε Ήπειρώτη.

Οί ’Ιταλοί, στό μεταξύ, τύπος, κυβέρνηση καί στρατιωτικοί, δέν έπαυαν 
νά δίνουν καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις στούς Έλληνες, ότι ή κατοχή τών 
’Ηπειρωτικών εδαφών είχε γίνει μόνο γιά στρατιωτικούς λόγους. Ή  
ρωμαϊκή «Tribuna» -έγραφε ό Χατζής σέ άρθρο του μέ τίτλο: Αί ίταλικαί 
τέχναι — καί έν συναυλία καί ό έπίλοιπος ιταλικός τύπος, άβασίμους πολύ  
εύρίσκουσι τώρα τούς Ηπειρωτικούς φόβους καί άδικαιολόγητον τήν 
Ηπειρωτικήν έξέγερσιν έπί τή ιταλική έπιδρομή. Δημοσιεύων δέ ό Ιταλικός 
τύπος περικοπάς ολοκλήρους τών κατά τά Ηπειρωτικά συλλαλητήρια ψη
φισμάτων καί διαμαρτυριών, ευρίσκει πάλιν  τήν ευκαιρίαν, μέ μίαν  
γλώσσαν ύπερβολικώτερον τώρα άπαλήν, νά έκφράζη τήν άπορίαν του



—  53 —

πώς έτυχεν καί τόσον φιλικωτάτη έπίσκεψις τών Ιταλών είς Ή πειρον  
(συνοδενομένη άπό εκδιώξεις τών έλληνικών άρχών. ιταμήν κατάλυσιν τής 
ελληνικής κυριαρχίας, συλλήψεις, φυλακίσεις, τυφεκισμούς καί άπαγ- 
χονισμούς έλλήνων πολιτών), πώς είχε, λοιπόν, μία τόσον φιλικωτάτη (!!) 
ιταλική έπίσκεψις εις ξένην χώραν νά άνησυχήση καί νά έξεγείρη τούς 
Ήπειρώτας... Προκηρύξεις δέ έπί προκηρύξεων, τοιχοκολλούμεναι είς τά 
ίταλοκρατούμενα μέρη συνεχίζουν, τρόπον τινά, τήν κα τ’ έμπνευσιν άρθρο- 
γραφίαν τοϋ ιταλικού τύπου.

Λοιπόν, οί ’Ιταλοί, χρησιμοποιούσαν τώρα ήπια γλώσσα, γιατί ήταν πα
ραβάτες τής, έν λευκφ, έντολής πού είχε δοθεί άπό τά κράτη τής Entente 
νά περιοριστούν στήν κατάληψη τής Β. Ηπείρου, τής έδαφικής δηλαδή ζώ
νης πού περιλαμβανόταν στά Πρωτόκολλα Λονδίνου καί Φλωρεντίας. Αύτοί 
όμως είχαν ύπερβεϊ τή γραμμή καί κατέλαβαν περιοχές περιλαμβανόμενες 
στή ζώνη πού είχε, κατ’ άρχήν, άποφασιστεΐ νά παραχωρηθει στήν Ελλάδα, 
κατά τό συνέδριο τού Βερολίνου, μέ προθέσεις προέλασης πρός τά Γιάννινα 
καί τήν Πρέβεζα. Στήν προσπάθειά τους νά συγκαλύψουν τά κατακτητικά 
τους σχέδια, διοχέτευαν στίς έφημερίδες τους τή γραμμή νά είναι ήπιες 
στίς κρίσεις τους γιά τίς Ηπειρωτικές άντιδράσεις. Τά ίδια έλεγε στίς προ
κηρύξεις του κι ό διοικητής τών στρατευμάτων κατοχής τής Λλβανίας 
στρατηγός Υάκινθος Φερέρο, μιά άπό τίς όποιες -τοΰ Λπριλίου 1917- δη
μοσίευε ή Ήπειρος. Οί Ή πειρώτες -κατέληγε στό άρθρο του ό Χατζής- 
άν δέν δύνανται πουθενά άλλοϋ νά στραφώσιν, διά χιλιοστήν φοράν ρηγνύ- 
ουσι κραυγήν πρός τήν κυβέρνησιν τών ’Αθηνών, όπως έν οίςιδήποτε πε- 
ριπτώσει γνωρίζωσιν ότι τό νά φοβούνται τά δώρα τών Δαναών καί τάς 
υποσχέσεις τοϋ Μποσδάρι (τοΰ ’Ιταλού πρεσβευτή), είναι ή μόνη εθνική 
διά τήν Ή πειρον πολιτική.

^  ίγες μέρες ύστερα άπό τήν Κυριακή τοΰ θωμά, ό Χατζής περνούσε 
έξω άπό τό μαγαζί τού Πέτρου, τήν ώρα πού αύτός έβγαινε. Χαιρετί

στηκαν θερμά, έλα μέσα κύρ Γιώργη, είπε ό Πέτρος, νά πιοϋμε ένα καφέ, 
νά κουβεντιάσουμε λίγο, άπό τή δεύτερη Ανάσταση, έχω νά σέ δώ. θάχουμε  
καί τήν ησυχία μας, τό μαγαζί έτσι άνοιγε ι, γιά τούς τύπους, έρημο είναι, 
τά ράφια αδέιασαν, τούς υπάλληλους, τούς περισσότερους τούς έστειλα 
στά σπίτια τους, νά φροντίσουν γιά καμιά όκά άλεύρι, τούς πληρώνω τό 
μισθό τους, άς βοηθήσουν τήν οίκογένειά τους, έδώ θά κάθονταν... Ό  
Χατζής δέ μίλησε, πέρασε τήν πόρτα τοΰ μαγαζιοΰ, έφερε τό μάτι του γύρω 
σ όλους τούς χώρους, είχε δίκιο ό Πέτρος, τίποτε δέν ύπήρχε. —Καί γιατί 
τ αφήνεις άδειο, τόν ρώτησε κάποια στιγμή. — Τί νά πουλήσω, κύρ Γιώργη, 
αφοϋ μόνο στή μαύρη άγορά υπάρχουν τρόφιμα; Πόσο θά τά δώσω στόν 
κόσμο, άγοράζοντάς τα άπό κεΐ; Έ χει φουντώσει ή ακρίβεια, νά τόν ξε
ζουμίζουμε καί μεΐς μέ τήν αισχροκέρδειά μας; Φτάνει πιά  κύρ Γιώργη, 
δέν άντ έχει άλλο ή φτώχεια, κι αυτά πού γίνονται στήν άγορά, μπορεί
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νά τά ύποκινοϋν κάποιοι, βρίσκουν δμως πρόσφορο έδαφος καί τό κάνουν. 
Πότε θά τελειώσει αύτός ό χαλασμός; Ό  κόσμος μπορεί νά παραβλέπει 
τίς προσβολές πού δέχεται καθημερινά, δχι δμως τήν πείνα, τόν τσάκισε, 
είναι κακός σύμβουλος, ή πείνα, γιά πολλά... Ό  Χατζής δέ μιλούσε, ακούε 
μόνο κάπνιζε κι έπινε τόν καφέ ποΰ τοΰ εφτιασε ένας υπάλληλος, δέν έλεγε 
δμως ν ’ άνοίξει τό στόμα του. Πέρασε άρκετή ώρα έτσι, ό Χατζής μέ τά 
μάτια κατεβασμένα, ό Πέτρος νά προσέχει κάθε του κίνηση, κάποια στιγμή 
δέν κρατήθηκε: —Δέ θά πεις τίποτε κύρ Γιώργη; ρώτησε δειλά. Ό  Χατζής 
σήκωσε τά μάτια, τόν κοίταξε μέ κείνο τό βλέμμα πού τρυποΰσε σίδηρο, 
τά χείλη του έτρεμαν: — Τί περιμένεις νά σοϋ πώ Πέτρο: Ξέρεις τήν 
άπάντηση μόνος σου. "Ολα χάθηκαν... — Τί θά πει αύτό: ρώτησε ό άλλος. 
— Κέρδισε ό δαίμονας, έκεΐνο πού ζητούσε τό πέτυχε, θά διώξει τό βασιλιά 
καί θά κυβερνήσει δλη τήν Ελλάδα. "Οπου νάναι έρχεται καί στά Γιάν
νινα. Α ύτά  πού γράφω κάθε μέρα είναι στήν ούσία λόγια  παρηγοριάς 
γιά μελλοθάνατους. Ή  άντιβενιζελική παράταξη έχασε, τό πώς καί γιατί 
δέν είναι τής ώρας νά τ ’ άναλύσουμε. Τί περίμενες δμως νά γίνει μέ 
τή φαγωμάρα πού έχουμε άναμεταξύ μας; Α ν τ ί νά δούμε πώς θά τά 
βγάλουμε πέρα μ ’ αύτή τήν ύπουλη φυλή πού κατεβαίνει άπό τά βόρεια, 
έφτασαν στό Καλπάκι οί ’Ιταλοί Πέτρο, αύριο θάναι στά Γιάννινα, τό 
Βενιζέλο στήν ούσία έξυπηρετοϋν δλα αύτά, κι έχεις τόν Καζαντζή, 
κυβερνητικό βουλευτή νά τούς καλωσορίζει, νά τά βάζει μέ τό Σπυρίδωνα, 
αύτός καί ή παρέα του. Μάς καταγγέλλουν πώς καλύπτουμε τούς κατα
χραστές, ποιοί; 'Εμείς; Μά χρόνια τώρα άγωνιζόμαστε νά νοικοκυρευτούν 
τά «Ελέη», δπου άνακαλύψαμε άτασθαλίες στή διαχείριση έλέγξαμε τούς 
ύπεύθυνους, δχι δμως καί νά τούς πάρουμε δλους σβάρνα, έπειδή είναι 
διορισμένοι άπό τό Γερβάσιο... — Θά σέ διακόψω κύρ Γιώργη' δταν άκόμα 
ζοϋσε ό Γερβάσιος κουβεντιάζαμε συχνά γιά τή σκληρή κριτική πού τοϋ 
έκανες, πότε είχες δίκιο πότε δχ ι' κάποια φορά τοϋ πρότεινα νά σέ βάλει 
καί σένα στήν Εφορεία  γιά νά δεις άπό μέσα τά πράγματα, έτσι θά 
ήταν άντικειμενικότερη ή κρίση σου. Μέ τή συμπλήρωση τών μελών τής 
’Εφορείας μπήκες καί σύ κι άνέλαβες ύπεύθυνη θέση, δέν τά βλέπεις μ ’ 
άλλο μάτι τώρα τά πράγματα; — Έ χεις  δίκιο, μπορώ νά μιλώ τώρα μέ 
στοιχεία πού τότε δέ γνώριζα' δμως σέ μερικούς κακοφάνηκε πού προτίμησε 
έμένα ό δεσπότης καί άρχισαν πόλεμο. Νάσαι σίγουρος πώ ς δέ θά στα
ματήσουν αύτοϋ, θά προσπαθήσουν νά μέ θίξουν σέ προσωπικό έπίπεδο, 
ό Κ αζαντζής γιά δλα είναι ικανός. Τό μόνο πού δέν καταλαβαίνει είναι 
πώ ς αύτά άποδυναμώνουν τήν παράταξή μας, καί οί άντίπαλοι θά μάς 
τσακίσουν έτσι πού θά μάς βροϋν διαιρεμένους. Αύτό δέν τό λογαριάζουν... 
— Τί συμπεραίνεις άπό τά γεγονότα, κύρ Γιώργη, θ ’ άντέξει ό βασιλιάς 
κι ή κυβέρνηση στίς καθημερινές πιέσεις πού δέχεται: — Ό  βασιλιάς τρέ
φεται μ ’ αύταπάτες. Στηρίζεται στή Γερμανία, δμως, κακά είναι τά ψέμ- 
ματα, ή πλάστιγγα  άρχισε νά γέρνει πρός τό μέρος τών άλλων, έγώ τό



πιστεύω κι άς μήν τό γράφω. Τό χειρότερο είναι πώς βαυκαλίζεται μέ 
τήν υποστήριξη τοϋ Τσάρου -ποιοϋ Τσάρου, αύτός έπεσε- καί τοϋ Μποσ- 
δάρι' οί Ιταλοί τόν κοροϊδεύουν άσύστολα, δίνουν ύποσχέσεις γιατί φο
βούνται τό Βενιζέλο, ναί, στό λέω έγώ, ένας παθιασμένος άντιβενιζελικός, 
δέν τόν θέλουν, αύτά δέν τά καταλαβαίνει. — Εμείς τί θά γίνουμε κυρ- 
Γιώργη, άν έπικρατήσει ό Βενιζέλος; — Ή  οίκογένειά σου δέν έχει νά φο
βηθεί τίποτα, Πέτρο, οϋτε ό Δημήτρης, έξάλλου, δπως έμαθα τούς τελευ
ταίους μήνες δέν άνακατεύεται πουθενά, θά τόν καλύψεις εσύ μέ τό κύρος 
σου. Ό σ ο  γιά μάς... καλύτερα νά μήν τό σκέφτομαι. Καί νά ξέρεις, οί 
άλλοι, ένώ έμεΐς γκρινιάζουμε μεταξύ μας, έξακολουθοϋν νά συνωμοτούν, 
θά διαβάσεις αϋριο στήν «’Ήπειρο», τί κάνουν. Τί κι άν τά γράφω; Μόνο 
κακός γίνομαι, ένώ ό Καζαντζής πέρα βρέχει... *Εμαθα πώς στίς συζη
τήσεις του, δταν μιλάει γιά τήν «Αυτόνομο» τήν άποκαλεϊ ειρωνικά «Κλε- 
φτόνομο», θά τόν χτυπήσω άσχημα κι άς δεχτώ τίς  επιθέσεις δλης τής 
παρέας του... Ό  Χατζής δέ μπορούσε νά κρατηθεί στήν καρέκλα του, ό 
ερεθισμός του ήταν έκδηλος, σηκώθηκε όρθιος γιά νά φύγει. —Πάλι θά

στό πώ κύρ Γιώργη, όχι τόση στενο
χώρια, οί τελευταίοι μήνες μάς ρή
μαξαν, κοίτα τήν υγεία σου... Ό  Χα
τζής κούνησε τό κεφάλι, τώρα ύγεία, 
είπε, ήρθε τό τέλος Πέτρο, συμπλή
ρωσε καί τράβηξε πρός τήν πόρτα, 
χωρίς νά δώσει άλλες έξηγήσεις γιά 
τό τί άκριβώς έννοούσε...

Τήν άλλη μέρα (12 ’Απριλίου) ό 
Πέτρος διάβασε στήν *Ηπειρο: Χ ίλιες  
πεντήκοντα πέντε, άριθ. 1055, ϋπο- 
γραφάς συλλεγείσας άπό πάν στοι- 
χειον, είτε ξένον πρός τούς Έ λλ η 
νας τής Ηπείρου, είτε άπό καιροϋ 
άποξενωθέν μέσα είς τόν χαφιεδι
σμόν καί τήν προδοσίαν, χιλίας, λο ι
πόν, πεντήκοντα πέντε ύπογραφάς, 
τάς όποιας άπό τριμήνου συνέλεξαν 
μερικά ϋποπτα στοιχεία, περιφερόμε
να διά τών ξένων αυτοκινήτων καί 
τών ξένων μέσων μεταφοράς καί κα
τασκοπείας είς τήν Ήπειρον, φέρει 
έναγές καί άτιμον έγγραφον, τό 

όποιον άναχωρήσαντες βενιζελικοί έλαβον μαζί των καί δι ’ οϋ καλούνται 
οί Α γγλογάλλο ι είς Ή πειρον. Είς πληθυσμόν 300.000 ψυχών, άγνόν καί 
αμιγή έλληνικόν, οί παληανθρώποι καί τετυφλωμένοι, είτε ύπό προδότιδος
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Από τόν άγώνα τής «Αυτονομου». Η 
Ανθούλα Χρηστοβασίλη - Κατσίλα μέ τόν 
άδερφό της Βασίλη στό Αργυρόκαστρο 
(1914). Ό  άξιωματικός είναι άγνωστος.
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μανίας, είτε άπό βλακώδη καί έξωφρενικήν έμπάθειαν, προαγωγοί τής 
δυστυχίας τής πατρίδος των, ούτε δέκα ύπογραφάς διά τοιαύτην άνίερον 
καί άτιμον έκκλησιν θά ήδύναντο νά συλλέξουν, άν έλειπον οί μερικοί 
τριγυρίζοντες ξένοι, οί ύπογραφόμενοι καί οϋτοι ώς δήθεν Ήπειρώται, 
είς τά Βλαχοζάγορα χωρία,μερικά παληοτσάνακα καί λείψανα τής ξένης 
προπαγάνδας, καί τρεις τέσσερες -ευτυχώς τρεις- λεγόμενοι Ή πειρώται 
διά νά είναι προδόται τής Η πείρου καί δολοφόνοι της. Δ ιότι ποίαν συμ
φοράν ζητοϋν οί κακοϋργοι μέ τάς άθλιας ταύτας ένεργείας νά σύρουν 
καί έπί τής Ηπείρου, μεταβάλλοντες ταύτην εις εμπόλεμον;.. Ά λλά  τό 
τίμημα τής μανίας των θά είναι βαρύ καί μέγα. Ζητοϋν κάποιον έπ  ει
σόδων, διά νά έπιβοηθήσουν τάς τοιαύτας έτοιμους έκκλήσεις των. Τό 
έπεισόδιον βεβαίως ούδείς Έ λλην  θά τό δημιουργήση. Ά λλ  ’ άν δημιουρ- 
γηθή άλλοίμονον είς τούς δ ι ’ ών τό σκάνδαλον έρχεται. Ή  συμφορά θά 
είναι δ ι ’ όλους - πρώτη όμως διά τούς φέροντας τήν συμφοράν.

Φαίνεται δτι ή προκλητικότητα τοΰ Κ. Καζαντζή απέναντι στόν αγω
νιστικό κόσμο είχε ξεπεράσει τά δρια. Ό  ειρωνικός καί μέ πολλές προε
κτάσεις χαρακτηρισμός τής Αυτονόμου, ώς Κλεφτονόμου θεωρήθηκε ώς 
προσβολή γιά όσους είχαν πάρει μέρος στόν ώραϊο αύτό άγώνα, μέ τίς 
τόσο καλές προοπτικές τοΰ αποτελέσματος του, γιαυτό κι άντέδρασαν 
έντονα. Προηγήθηκε, όπως πάντα σέ τέτοιες περιπτώσεις, ό Χατζής καί μ’ 
ενα σχόλιό του έδωσε τόσο τή διάσταση τοΰ Αύτονομιακοϋ άγώνα, όσο 
καί τό μέγεθος τοΰ ολισθήματος τοΰ κυβερνητικοΰ βουλευτού. Έγραφε: 
Έ να  άπό τά ώραιότερα καί μάλλον άνεκτίμητα διαμάντια τής Η πειρω 
τικής ιστορίας, έκεΐνο πού λάμπει καί θά λάμπη υπέρ κάθε άλλο, μέσα 
είς όλας τάς άλλ ας σελίδας τής ιστορίας τής Ηπείρου, άξιοσέβαστον 
μαρτύρω ν γενναίας καί σκοπίμου όρμής καί έν τή συλλήψει του καί έν 
τή τελεσφορώ έκβάσει του -ό τελευταίος Ηπειρωτικός άγών τοϋ 1914 είς 
τήν «Αύτόνομον»-, ενώ παρουσιάζει τάς μάλλον άξιοσεβάστους γωνίας 
πρός θαυμασμόν, παρουσίασε καί τάς μάλλον έλαχίστας καί συμφύτους 
πρός έπαναστάσεις κακίας... Κ αί όμως τόν άγώνα αύτόν -τό καλύτερον  
διαμάντι τής πατρίδος του- καί τό τίμιον όνομα τής «Αυτονόμου», τό 
μολύνει συχνά-πυκνά άσεβής Ήπειρώτης, άνάξιος τών συγκινήσεων τής 
πατρίδος του, μέ τήν φράσιν «Κλεφτόνομον». Πώς δέν ήρχισαν είσέτι νά 
τόν ραπίζουν οί Ήπειρώται κάθε νέαν φοράν πού μολύνει τάς άναμνήσεις 
καί τούς ένθουσιασμούς τής Η πειρω τικής ψυχής, ϊσως είναι άπορον. 
Καθόλου όμως απορίας άξιον, ούδέ πρωτοφανές, είναι ή άναίσχυντος 
άδιαντροπία μετά τής οποίας ρίπτεται ή λέξις.

Σύντομα ή άντίδραση έναντίον τοΰ Κ. Καζαντζή πήρε ομαδικό χαρα
κτήρα. Βουλευτές τής Βορείου Ηπείρου, ό βουλευτής Ίωαννίνων Β. Κού- 
ρεντας καί οί πρόεδροι τών συντεχνιών καί σωματείων τής πόλης, συγκε
ντρώθηκαν στίς 29 ’Απριλίου στό δημαρχείο κι έκεΐ, υστέρα άπό συζήτηση 
γύρω άπό τό δημοσίευμα τοΰ Κ. Καζαντζή στή Σημαία, έν τώ όποίφ  όλως
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άνιέρως καί βεβήλως μολύνεται μία έκ τών ίερωτέρων περιόδων τής Η πει
ρωτικής ιστορίας καί ή λαμπροτέρα δόξα της, ό Η πειρωτικός αγών, διά 
τής φράσεως «ό άγών τής μακαρίτισσας «Κλεφτονόμου», άποφάσισαν 
ομόφωνα ν ’ άποκηρύξουν μ ε τ ’ όδύνης καί άποστροφής τήν φράσιν καί 
τήν ϋβριν ταύτην καί νά έκφράσουν τή λύπη τους, διότι Ήπειρώτης, ώς 
μή ώφειλε, καί δή βουλευτής τής πρωτευούσης τής Ηπείρου, καθήκον 
έχων νά σέβηται καί υπεραμύνεται τών Ηπειρωτικώ ν δικαίων καί συμ
φερόντων, περιέπεσεν άτυχώς είς ολίσθημα, θίγον τήν εύαισθησίαν τών 
Ήπειρωτών καί τήν μνήμην τών ύπέρ τού ιερού τούτου άγώνος πεσόντων. 
Ή  ύπόθεση δέν έκλεισε εδώ, θά είχε καί συνέχεια.

Νέες ποσότητες άλεύρου (1197 σακιά) έφτασαν στά Γιάννινα άπό τήν 
Πρέβεζα καί μοιράστηκαν στούς Γιαννιώτες μέ τό ίδιο σύστημα, μέσω τών 
επιτροπών. Τό κάθε άτομο έπαιρνε καί πάλι 1 1/2 όκά άλεύρι πρός 1,60 
δρχ. τήν όκά. Κι ένώ, κατά κοινή όμολογία, τό νέο σύστημα διανομής ήταν 
δικαιότερο άπό κάθε προηγούμενο, τά έπικριτικά σχόλια δέ σταμάτησαν. 
Τά ύποκινοϋσε κυρίως ή όμάδα τοΰ Κ. Καζαντζή, γιά νά θίξει τό Σπυρί
δωνα. Ό  άγώνας έναντίον τοΰ μητροπολίτη, άπό πρώην ύποστηρικτές του, 
είχε ένταθεΐ τόν τελευταίο καιρό, συχνά άγγιζε τήν έσκεμμένη διαβολή. Ό  
θάνατος ένός νέου στό Πτωχοκομειο (σπιτάλια), καταγγέλθηκε άπό τή Ση
μαία  ώς αποτέλεσμα άδιαφορίας γιά τή σίτιση τοΰ νέου, άποδείχθηκε δμως 
δτι είχε πεθάνει άπό οξεία τροφική δηλητηρίαση κι όχι άπό πείνα. ’Απο
τέλεσμα τών δημοσιευμάτων καί τών διαδόσεων πού κυκλοφορούσαν γύρω 
άπό τίς διανομές -ψιθυρίζονταν καί γράφονταν πώς οί εύποροι πήραν άπό 
ένα σακί άλεύρι, ένώ οί φτωχοί άπό μιάμιση όκά- ήταν ή δημιουργία ένός 
κλίματος καταφοράς έναντίον τών κρατικών άρχών καί τής Μητρόπολης, 
πού πήρε εύρύτερες διαστάσεις. ’Ανάγλυφη εικόνα τής κατάστασης πού είχε 
δημιουργηθεΐ δίνει ό Χατζής σ’ ένα του σχόλιο: Ποιος συνεγείρει, λοιπόν, 
-έγραφε- καθημερινώς αύτάς τάς ομάδας καί αύτούς τούς ομίλους μερικών 
γυναικών πού φωνασκοϋν καί θορυβούν είς τά τρίστρατα, είς τάς καμπάς 
τών δρόμων, είς τάς θύρας καί τούς περιβόλους τής Μητροπόλεως, όπου 
τέλος πάντων εύρεθώσι καί δπου τύχη νά συγκεντρωθούν, γιά νά φωνά
ζουν; Καί μήπως ζητούν τουλάχιστον ψωμί καί μήπως άνευρίσκει κανείς 
είς τά πρόσωπά των τήν στυγνήν έκείνην άπελπισίαν τοϋ πεινώντος πού  
ζητά ψωμί; Έ να  φλύαρον, λάλον, αναιδές κοπάδι καρακαξών, ύβριζουσών 
καί άπειλουσών, είναι αί καθημεριναί αΰται συγκεντρώσεις. Ποιος τάς 
συνεγείρει; Θάλεγε κανείς άμέσως ή πείνα! Καί δμως. ούδέν ψευδέστερον 
τούτου. Δ ιότι αύταί άκριβώς πού φωνάζουν δέν είναι αύταί πού πεινούν. 
Α ί πειναλέαι καί οί δυστυχείς, βωβά έρείπια είς τήν θλίψιν των ζητούν 
μίαν παρηγορίαν καί μίαν συνδρομήν, εύλογοϋσαι έκεΐνον πού τούς δίδει 
τήν βοήθειαν καί δοξάζουσαι τόν Θεόν... Α λλά  αύτά τ ’ άλλα στίφη τών 
άναιδών καρακαξών υβρίζουν, άναφέρουν «προξένους, προξενεία», ομι
λούν δ ι ’ άλευρα κρυμμένα ή δ ι ’ άλευρα πού τά πήραν οί άρχόντοι κ.ά..
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Ό  Χατζής, συμπέρανε πώς δλα αύτά ήταν αποτελέσματα τών καταχθονίων 
σχεδίων τών Φραγκολεβαντίνων, τά όποία ένίσχυε καί ή Σημαία  μέ τά δη- 
μοσιεύματά της.

Βαθύτερη εξέταση τού κειμένου οδηγεί στή σκέψη δτι οί γυναικείες 
ομάδες διαμαρτυρίας δέν είχαν μεγάλη σχέση μέ τούς πραγματικά πενόμε- 
νους. Μέ δικαιολογητικό τήν πείνα, δρούσαν ώς ομάδες κρούσης έναντίον 
τοΰ βασιλικού κράτους, γιά νά υποβοηθήσουν τήν έπέκταση τών βενιζελικών 
καί στήν ’Ήπειρο. "Οπως καί νάταν τά συνθήματά τους είχαν απήχηση, 
άφοΰ έβρισκαν υποστήριξη κι άπό τίς στήλες τής κυβερνητικής εφημερίδας.

Πάντως ή παντελής έλλειψη τροφίμων έδωσε στό Χατζή τήν άφορμή νά 
γράψει ένα χρονογράφημα πού στό βάθος του έκρυβε πόνο κι απελπισία. 
Λέν θά μείνη, λοιπόν, πλέον καμμιά συνήθεια τής ζωής μας -σημείωνε 
μέ νοσταλγία- πού νά μήν τήν αλλάξουν οί δύσκολοι αύτοί καιροί πού  
περνούμε: Ά λλά  καί ποία άλλη συνήθεια νά μείνη όταν ή πιό συνηθισμένη 
καί φυσική -τό μάθημα- έπαυσε πλέον νά είναι συνήθεια καί κατήντησεν  
ένα προνόμιον ολίγων μόνον ευτυχώς άνθρώπων: Κάποιες άλλες άκόμη 
ανεκτίμητες καί ώραΐες μικροαπολαύσεις τής ζωής... ένας βαρύ γλυκός, 
τών καλών θεριακλήδων. ένα άπογενματινό γλύκισμα... κάτι άλλα τέτοια  
μικρορουσφετάκια πού έχει νά μάς δίδη κάποτε αύτή ή άγαπητή ζωή... 
δλα αύτά τώρα έφυγαν κι άπόμειναν άναμνήσεις καί όνειρα κάποιων 
άλλων καιρών... ’Αναπολεί καί νοσταλγεί ό Χατζής τόν χαμένο παράδεισο 
-τά γευτήκαμε καί μεΐς οί νεώτεροι στήν περίοδο τής κατοχής- κι άναφέρει 
παραδείγματα άνθρώπων νοικοκυραίων, πού τούς έλειψαν καί τά πιό στοι
χειώδη, σέ σημείο πού τούς έκαναν νά ντρέπονται... Σταμάτησαν καί τά 
τραπέζια τών φίλων καί όσων γιόρταζαν, δέν υπήρχαν δυνατότητες 
εξυπηρέτησης τών προσκαλεσμένων. Κ ι έτσι πού πάν τά πράγματα  -κα
τέληγε ό Χατζής- δέν θά περάση λίγος καιρός καί θά διαβάζης στίς 
έφημερίδες ένα τέτοιο, πάνω-κάτω. προσκλητήριον: «Αϋριον έορτήν τοΰ 
άγίου Γεωργίου δίδεται γεύμα είς τής κ. καί τού κ. Τάδε. Ειδοποιούνται 
οί προσκεκλημένοι νάχουν μαζί τους τό ψωμί τους, τό γλύκισμά τους, τό 
κρασί τους, τό αλατοπίπερο καί τόν καφέ τους. Λ ι ’ όλα τ ’ άλλα θά φρο
ντίσουν οί Άμφιτρύονες...».

Κι ένώ οτά Γιάννινα κατατρίβονταν σ' έριδες ένδοκυβερνητικές καί σέ 
θεαματικές άντιπαλότητες γύρω άπό τά κοινοτικά θέματα, τίς ένέργειες τοΰ 
μητροπολίτη καί τίς άστοχες δηλώσεις τοΰ Κ. Καζαντζή σχετικές μέ τούς 
’Ιταλούς καί τόν άγώνα τής Αυτονόμου Ηπείρου, τά γεγονότα στήν ’Αθήνα 
έξελίσσονταν ραγδαία καί δέν άφηναν πιά αμφιβολίες γιά τίς έπιπτώσεις 
τους: τήν έκθρόνιση τοΰ Κωνσταντίνου. Νέα συμμαχική διακοίνωση άξίωσε 
άπό τήν κυβέρνηση Λάμπρου (21 ’Απριλίου) τήν έκτόπιση ορισμένων άξιω- 
ματικών στήν Πελοπόννησο, τή διάλυση τοΰ Γενικού επιτελείου καί τήν 
εξορία τών επιτελών (Δούσμανη. Μεταξά. Στρατηγοΰ κλπ.). Ή  ελληνική 
άνεξαρτησία είχε στήν ούσία καταλυθεΐ. Ό  βασιλιάς, γιά νά εξευμενίσει
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τούς συμμάχους, έδιωξε τό Λάμπρο κι άνέθεσε τό σχηματισμό κυβέρνησης 
στόν Α. Ζαΐμη, είχε τή φήμη φίλου τής Entente. Ό  Ζάίμης άνέλαβε καί 
προσπάθησε ν’ άποκαταστήσει τίς σχέσεις Κωνσταντίνου καί Βενιζέλου, 
χωρίς νά τό πετύχει. Οί προσανατολισμοί τών δυό άνδρών στάθηκαν καί 
πάλι εμπόδιο στή συμφιλίωση, ή όποία δέ θεωρούνταν τώρα επιθυμητή άπό 
τό Βενιζέλο, άφοΰ είχε συγκατατεθει στήν έκθρόνιση τοΰ άντιπάλου του.

Οί ’Ιταλοί, άπό τήν πλευρά τους. έξαπατοΰσαν τούς συμμάχους τους 
καί τήν ’Αθήνα σχετικά μέ τίς προθέσεις τής επέκτασής τους στήν Ή πειρο. 
Λόγοι στρατιωτικοί, επαναλάμβαναν συνεχώς νομίζοντας πώς γίνονται π ι
στευτοί. Κανένας δέν τούς πίστευε, ούτε ή Entente, κι άς έδειχνε τό άντίθετο. 
Ά πό τούς "Ελληνες καί τούς Ήπειρώτες, μόνο κάποιοι κοντόφθαλμοι δια
τύπωναν άπόψεις εντελώς άντίθετες μέ τό κοινό αίσθημα. Πώς δμως νά 
γίνουν πιστευτοί οί ’Ιταλοί, δταν, δποια μέρη κατακτούσαν φρόντιζαν νά 
τά άφελληνίσουν; Ά πό τήν πρώτη στιγμή άγωνίζονταν ν ’ άλλοιώσουν τό 
ελληνικό φρόνημα τών πληθυσμών πού ύποδούλωναν στήν Ή πειρο, νά 
μεταβάλλουν τόν εθνογραφικό χαρακτήρα τών περιοχών, μέ άπειλές 
εξόντωσης άπό τήν πείνα, μέ παρεμπόδιση τής επικοινωνίας τών κατοίκων, 
έκτόπιση κληρικών, προκρίτων, δασκάλων, επιστημόνων κι άλλων ήγετικών 
στελεχών τοΰ ελληνικού στοιχείου, μέ τήν άπαγόρευση τής χρήσης τής 
ελληνικής γλώσσας στά σχολεία καί τήν άντικατάστασή της μέ τήν ιταλική 
κι άλβανική, μέ τό χαρακτηρισμό τών κατοίκων τών καταλαμβανόμενων 
εδαφών ώς επαναστατών -μόνη αιτία γιατί δέν ύψωσαν τήν άλβανική ση- 
μαία- μέ τήν τρομοκράτηση τών έλληνικών πληθυσμών άπό άλβανικές συμ
μορίες, έπικεφαλής τών όποιων ήταν γνωστοί ληστές, μέ κατάλυση τών 
έλληνικών άρχών κι άπέλαση τών ύπαλλήλων, μέ τό κλείσιμο τών σχολείων 
καί τό διώξιμο τών δασκάλων, μέ τήν καταδίωξη τής ορθόδοξης εκκλησίας, 
δέν άφηναν τίποτε νά μήν τό χρησιμοποιήσουν γιά νά κάνουν νοικοκυραί- 
ους τούς Αλβανούς στά ελληνικά εδάφη, στήν πραγματικότητα γιά νά γίνουν 
οί ίδιοι άφέντες, τήν Αλβανία τή θεωρούσαν προτεκτοράτο, τήν ενσω
μάτωσαν τέλος στή χώρα τους. Αύτοί ήταν οί στρατιωτικοί λόγοι πού έπι- 
καλούνταν; Φαίνεται πώς στά σχέδιά τους, εχθροί δέν ήταν οί Αύστριακοί, 
μέ τούς οποίους άπέφευγαν νά έρχονται σέ σύγκρουση, άλλ’ οί Ήπειρώτες, 
αύτούς έπρεπε νά πολεμήσουν, γιά νά προσφέρουν βοήθεια στούς εταίρους 
τους. "Ολα αύτά τά εξέθεταν σέ ψήφισμά τους οί Ήπειρώτες τών Αθηνών, 
πού συγκεντρώθηκαν στίς 12 Απριλίου, μέ πρωτοβουλία τής Εταιρείας 
Ελληνισμός, στήν αίθουσα τής Εταιρείας Φίλων τοϋ Λαοϋ, νά διαμαρ- 
τυρηθοΰν γιά τή δολιότητα τών ’Ιταλών καί τή μαρτυρική ζωή τών Ελλήνων 
στίς ζώνες κατοχής, νά επικαλεστούν τή δημόσια γνώμη τής Εύρώπης καί 
τής Αμερικής κι δλου τοΰ πολιτισμένου κόσμου καί ν ’ άπαιτήσουν τήν 
άπομάκρυνση τών επιδρομέων άπό τά Ηπειρωτικά έδάφη.

’Εκμεταλλευόμενοι τήν πείνα τών κατοίκων τών Βλαχοζάγορων οί 
’Ιταλοί απελευθερωτές, προχώρησαν περισσότερο. Μέσω τής ρουμανικής
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προπαγάνδας, ή όποία άφοϋ έπί 25 χρόνια δέν κατόρθωσε νά κάμψει τό 
ελληνικό φρόνημα τών κατοίκων -μέ καταγγελίες, φυλακίσεις καί ραδιουρ
γίες πρός τίς ιταλικές άρχές- έκαναν άγώνα προσηλυτισμού τών κατοίκων 
μέ υποσχέσεις παροχής καλαμποκιού. Βεβαίωναν δηλαδή τά χωριά πώς άν 
έκαναν πρός τήν ιταλική διοίκηση αιτήσεις ότι ήταν βλαχόφωνα θά έπαιρναν 
καλαμπόκι. Ά λλά  διατί τάχα αύτή ή Ιταλική καλωσύνη πρός τούς Ρου
μάνους; διερωτήθηκε ή «Ήπειρος». Οί καλώς π  λ ηρο φορ ημένο ι κύκλοι, 
συνέχιζε, βεβαιοϋν δτι τούτο γίνεται κατόπιν ρητής ύποσχέσεως δτι διά 
τοϋ καλαμποκιού καί τών αιτήσεων, δημιουργουμένης τής επιρροής εκείνης, 
διά τήν όποιαν ματαίως είργάσθη η ρουμανική προπαγάνδα έπί 25 έτη, 
ΐνα συντρίψη τήν ελληνικήν άντοχήν, πεισθώσιν οί κάτοικοι, οί καλαμπο- 
κοδωρούμενοι, νά ζητήσωσιν ιταλικήν έπέκτασιν καί ούχί άγγλογαλλικήν 
τοιαύτην.

^  τίς 2 Μαΐου έγιναν τά εγκαίνια τοΰ ιατρείου τοΰ Δημήτρη, στήν οδό 
Σουλίου, τό δρόμο τών έφημερίδων, άλλά καί πολλών γιατρών. Ό  Πέ

τρος δέ λογάριασε χρήματα, προκειμένου νά επιπλώσει τό ιατρείο τοΰ 
γυιοΰ του, όπως έκεΐνος τό ήθελε καί νά τό εξοπλίσει μ’ όλα τά ιατρικά 
μηχανήματα τής έποχής. Ό  Δημήτρης ήταν καλός γιατρός, έπρεπε, λοιπόν, 
νά έχει όλα τά μέσα στή διάθεσή του, γιά ν ’ άσκει τό λειτούργημά του 
άποδοτικά. Χρειάστηκαν σημαντικά ποσά, ό Πέτρος δέν τά είχε, 
άναγκάστηκε νά πουλήσει ένα οικόπεδο, σέ καλή θέση, γιά νά τά βγάλει 
πέρα, άς ήταν καλά ό συγχωρεμένος θείος Δημήτρης, πού τούς άφησε μεγάλη 
περιουσία.

Ή  λειτουργία τοΰ ιατρείου, όπως γινόταν μέ κάθε έργο, τήν έποχή έκείνη, 
άρχισε μέ τήν ευλογία τής Εκκλησίας. Τόν άγιασμό τόν έκανε ό ίδιος ό 
Σπυρίδων, μ ’ άρέσει ό γυιός σου, είπε στόν Πέτρο, όταν τοΰ μίλησε γιά 
τήν άπόφαση τοΰ Δημήτρη ν ’ άνοίξει ιατρείο, θά κάνω έγώ τόν άγιασμό, 
θά τόν χρειαστώ εξάλλου, νάσαι σίγουρος, όπως χρειάστηκα καί σένα, δέ 
θά τά βγάζαμε πέρα μέ τό «Λαϊκό συσσίτιο», χω ρίς τή βοήθειά σου... Ό  
Πέτρος τόν εύχαρίστησε: —Τό καθήκον έκανα, δεσπότη μου, είπε, κι άλλοι 
θά τό έκαναν στή θέση μου. — "Οχι, ύψωσε τή φωνή του ό Σπυρίδων, δέ 
θά τό έκαναν, άν κρίνω ά π ’ όσα γράφουν έναντίον μου, πρώην ύποστη- 
ρικτές μου. Π ριν λίγους μήνες μέ προσφωνούσαν καί μέ καλωσόριζαν, 
τώρα προσπαθούν νά έκμεταλλευτοϋν καί τό πιό μικρό λάθος, νά μέ πο
λεμήσουν. Ξέρω άπό ποϋ ξεκινάει ή έχθρα τους, άς είναι συγχωρεμένοι, 
κάποτε θά καταλάβουν τό λάθος τους. "Οταν, λοιπόν, κ. Κωστίδη, οί 
δικοί μου συμπεριφέρονται έτσι, πώς νά έχω άπαίτηση άπό τούς άντίπα- 
λους νά μέ βοηθήσουν, νά κάνουν τό καθήκον τους, δπως λές; Ά ς  είναι, 
θά ξανακουβεντιάσουμε γιαυτά, δπως καί γιά τό θέμα τών σχολείων, εί
ναι κάτι πού μέ καίει, έχουμε όμως τώρα νά πολεμήσουμε τήν καταραμένη 
πείνα, θάρθει καί η σειρά τους...
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Στά εγκαίνια ήταν πολύς κόσμος, κι άπό τίς δυό παρατάξεις. Βουλευτές, 
δημοσιογράφοι, ό κύρ Γιώργης πρώτος άπ’ δλους, πολιτευτές, πρώην 
βουλευτές τοΰ Βενιζέλου, πρόεδροι καί μέλη συντεχνιών, φίλοι, γνωστοί, 
γείτονες τής Καραβατιάς, άγωνιστές τής προπολεμικής εποχής, επίστρατοι, 
είχαν χάσει τό Δημήτρη άπό τίς παρέες τους, έδωσε λόγο στόν πατέρα, θά 
τόν κρατοΰσε' αύτοί παραπονοΰνταν πού ξέκοψε άπό τίς συντροφιές τους, 
είμαι πνιγμένος, προσπαθούσε νά δικαιολογηθεί, δουλειά στό νοσοκομείο, 
έτοιμάζω καί τό δικό μου Ιατρείο, ποϋ νά βρεθεί καιρός. Τό ιατρείο ήταν 
εύρύχωρο, χώρεσε πολύ κόσμο, 0o o l  δέν μπόρεσαν νά μποΰν, κάθησαν 
πίσω στήν αύλή, τά παλιά σπίτια, είχαν τέτοιους χώρους, σώζονται μερικά, 
ώς κι έξω στό δρόμο στάθηκαν οί προσκαλεσμένοι. Ό  Δημήτρης φίλησε τό 
χέρι τοΰ δεσπότη, αύτός τόν άγκάλιασε, είσαι λαμπρό παιδί, γιατρέ, έμαθα 
γιά σένα, νά σέ χαίρεται ή οίκογένειά σου καί ή πόλη μας. Ή  οικογένεια, 
ό πατέρας, ή μητέρα ή Λευκή, ή γιαγιά Ελένη, ή γυναίκα του ή Κατερίνα 
μέ τό μικρό Πετράκη, τ ’ άδέρφια του, ή Χριστίνα κι ό Νίκος, στέκονταν 
δίπλα του, όλοι συγκινημένοι καί περήφανοι. —Δόξα σοι ό Θεός, ψιθύρισαν 
τά χείλη τοΰ Πέτρου, ό Δημήτρης βρήκε τό δρόμο του, σκέφτηκε- έγνοια 
είχε τώρα γιά τό Βασίλη, δέν πήρε γράμμα του, άπό τήν έποχή πού βγήκε 
άπό τή σχολή καί ήταν έτοιμος ν ’ άναλάβει ύπηρεσία στίς μονάδες πού 
συγκροτούνταν, μέ γρήγορους ρυθμούς, στή Μακεδονία, δέ θ ’ άργοΰσε ή 
μέρα πού θάπαιρνε μέρος στίς μάχες μέ τούς Βουλγάρους. Αύτά σκέφτονταν 
ό Πέτρος, τήν ώρα πού ό κόσμος τόν χαιρετοΰσε καί τοΰ έδινε εύχές καί 
συγχαρητήρια γιά τό Δημήτρη, αύτός τούς άκουγε άφηρημένος, ό νοΰς του 
έτρεχε έκεϊ ψηλά, στό Βασίλη’ μερικοί άποροΰσαν, ή άφηρημάδα φάνταζε 
σάν στενοχώρια, τέτοια μέρα διάλεξε ό Πέτρος γιά νά κλείσει τήν καρδιά 
του; Κανένας δέ μποροΰσε νά φανταστεί τόν εσωτερικό του διάλογο. Ό τα ν 
ό κόσμος άραίωσε, λίγοι είχαν μείνει πιά, τόν Πέτρο τόν συνέφερε ό κύρ 
Γιώργης, είχε ρίξει άπό ώρα τά μάτια πάνω του, τόν παρακολουθοΰσε, κα
τάλαβε πώς κάτι τοΰ συνέβαινε. —Έλα, τοΰ είπε, πάμε στό μέσα δωμάτιο 
νά κουβεντιάσουμε, ξέρω πώς μέ χρειάζεσαι. Ό  Πέτρος συνήρθε δταν 
ένοιωσε τό χέρι τοΰ Χατζή νά τόν τραβάει, πώς τό κατάλαβες; τόν ρώτησε, 
χωρίς ν’ άναφερθει σέ τίποτ’ άλλο. —Οί δημοσιογράφοι πρώτα ά π ’ δλα 
είναι καλοί ψυχολόγοι, στό χαρτί ή καρδιά τους μιλάει περισσότερο, δχι 
ό νοϋς. Κατάλαβα πώς είχες ξεκοπεί άπό τόν περίγυρο, δέν βρισκόσουν  
κοντά μας. Ποϋ είχες πάει Πέτρο; —Στό Βασίλη, άποκρίθηκε, αύτός είναι 
τώρα ή έγνοια καί ή λαχτάρα μου. Ό  Δημήτρης βρήκε τό δρόμο του, ό 
Βασίλης βολοδέρνει στούς κάμπους καί τά βουνά τής Μακεδονίας, δέ 
λέω, γιά τήν πατρίδα πολεμάει, φοβούμαι γιά τήν τύχη του... — Γιά τό 
Βενιζέλο πολεμάει Πέτρο, δχι γιά τήν πατρίδα, αύτός ρήμαξε τά σπίτια  
μας... —Λάθος, κύρ Γιώργη, μπορεί ό Βενιζέλος νά χρησιμοποιεί τό νέο 
στρατό γιά τήν πολιτική του επικράτηση, τά παιδιά μας δμως πολεμούν  
γιά τήν Ελλάδα, νά διώξουν τούς Βουλγάρους άπό τή Μακεδονία, άν
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ήταν έδώ θά πολεμούσε γιά τήν Ή πειρο, τό ϊδιο δέν κάνεις καί συ κύρ 
Γιώργη: — Έ χεις δίκιο, μουρμούρισε ό Χατζής, μιά ζωή αύτό κάνω, ποιός  
τό άναγνωρίζει δμως; — "Ολοι οί άγωνιστές καί οί καλοί πατριώτες τό 
άναγνωρίζουν καί βρίσκονται στό πλευρό σου, μήν σέ πικραίνει ή στάση 
μερικών, πότε έλλειψαν αύτά άπό τήν πατρίδα μας: — Μά δέ διάβασες 
τί μοϋ σέρνει αύτός ό άχαρακτήριστος Καζαντζής; Καί νά τόν σιγοντάρουν

ό Μέρτζιος, ό Αάππας, ό ΙΙυρ- 
σινέλλας, αύτή ή μικρή όμάδα 
τών πέντε-έξ; 'Ό λα τά ξέρουν, 
γιατί μαζί μου τά εζησαν, κα
λύπτουν τώρα μέ τό κύρος 
τους τή βρωμερή κατηγορία ότι 
χρηματίστηκα γιά νά πάρω μέ
ρος στό μεγάλο άγώνα τής 
«Αύτονομίας τής Β. Η π εί
ρου». Μπορώ νά τ ’ άνεχθώ  
αύτά Πέτρο; Ή  άγανάχτηση 
ξεχείλισε, ή πίκρα μέ πνίγει, 
δέ ξέρω ποϋ θά φτάσω... — Τό 
δίκιο σου είναι βουνό, κανέ
νας δέ μπορεί νά σέ θίξει, συ
γκροτήσου, ό τόπος σέ χρειά
ζεται, ξέρεις καλύτερα άπό μέ
να πώ ς έρχονται κακές μέρες, 
πρέπει νά σταθείς όρθιος νά 
πολεμήσεις, μή σπαταλάς τήν 
όρμή σου σέ έφήμερους καυ
γάδες, όλοι σχεδόν είναι φίλοι 

σου αυτοί πού σέ κατηγορούν, νάσαι σίγουρος πώς αϋριο θά μετανοιώσουν 
γιά τά λόγια τους καί γιά τόν καιρό πού διάλεξαν νά στήσουν καυγάδες 
γιά νά υπηρετήσουν μικροεγωϊσμούς, ένώ ή Ελλάδα χάνεται... — Έ χεις  
δίκιο, Πέτρο, χάνεται ή Ελλάδα, όπου νάναι θά μείνουμε στό έλεος τών 
καλαμποκάδων, τών κοντρολέρηδων, τών πρακτόρων τών προξενείων, έσύ 
μέ τή σωφροσύνη σου θά τά βγάλεις πέρα, γιά μένα καί γιά τήν οίκο- 
γένειά μου ξημερώνουν μαύρες μέρες, έδωσα τήν ψυχή μου γιά τήν Ε λ λά 
δα, γιά τήν Ή πειρο, Ισως πρέπει νά πληρώσω γιά αύτή μου τήν προ
σφορά... Ή  καρδιά τού Πέτρου έγινε συντρίμια, καθώς έβλεπε μπροστά 
του τό φίλο τών καλύτερων χρόνων τής ζωής του νά συγκλονίζεται άπό 
λυγμούς- έκλεισε προσεκτικά τήν πόρτα τοΰ δωματίου, νά μή μποΰν άλ
λοι μέσα, δέν έπρεπε νά δοΰν τό Χατζή σ’ αύτή τήν κατάσταση· δέν άντεξε 
αύτός ό σκληρός άγωνιστής στό διπλό πλήγμα πού δέχτηκε, στόν πόλεμο 
τών φίλων, στή σπίλωση τών άγνών του προθέσεων, στό κατρακύλισμα τής

Βασίλειος Πυρσινέλλας, βουλευτής, 
δήμαρχος καί ευεργέτης τών Γιαννίνων.
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Ελλάδας πού στήριζε, στό ξερρίζωμα τοΰ λατρευτού ειδώλου του. Χρόνια 
τώρα -πλησίαζε ή δεκαετία- έδωσε ό,τι καλύτερο είχε γιά μιά Ελλάδα όπως 
τήν ήθελε, μεγάλη καί δοξασμένη, μέ τήν Ή πειρο άκέρια, μ' έναν Κων
σταντίνο νικητή καί τροπαιοΰχο, νά στέκεται ψηλά, σύμβολο τοΰ έθνους, 
κι έναν κυβερνήτη άξιο στό πλάι του, τό Βενιζέλο ή άλλον, άρκεΐ νά ταί
ριαζαν οί γνώμες τών δυό μεγάλων, μόνον έτσι θά στηνόταν ή Ελλάδα 
πού ονειρευόταν. "Ολα είχαν γίνει συντρίμια, πίστευε πώς έφταιγε ό Βε
νιζέλος, έρχονταν στιγμές πού άναρωτιόταν μήπως δέν ήταν μόνον αύτός, 
κάποιοι όμως ήταν ύπόλογοι άπέναντι στήν 'Ιστορία, μόνο πού θά περνοΰσε 
καιρός γιά νά έκφέρει τήν κρίση της· τώρα τό παρόν είχε σημασία, τό 
παρόν καί τό άμεσο μέλλον, κι αύτά ό Χατζής τάβλεπε μαΰρα καί σκοτεινά, 
ή παράταξή του έτσι ερμήνευε τά γεγονότα, οί άλλοι ήταν ένθουσιασμένοι, 
περίμεναν τήν έλευση τοΰ Μεσσία —τοΰ Δαίμονα, ξέφυγε άπό τό στόμα 
του ή κραυγή άνάμεσα στούς λυγμούς του... Ό  Πέτρος τόν είχε άφήσει 
ήσυχο στούς διαλογισμούς του, ήταν καιρός νά τόν συνεφέρει, τό Ιδιο είχε 
κάνει κι ό κύρ Γιώργης γιαυτόν πρίν άπό λίγο’ σήκω τοΰ είπε, φτάνουν 
αύτά γιά σήμερα, θά τά κουβεντιάσουμε πάλι, μήν τά βλέπεις δλα μαϋρα, 
κάποιες χαραμάδες θά μείνουν άνοιχτές, νά μπει λ ίγο  φώς... Ό  Χατζής 
δέ μίλησε, σκούπισε μέ προσοχή τά μάτια του, άγκάλιασε τόν Πέτρο, τόν 
κράτησε ώρα σφιχτά, σά νά ήθελε νά τόν άποχαιρετήσει, άνοιξε τήν πόρτα 
κι έφυγε χωρίς νά πει κουβέντα σέ κανέναν. Ό  Δημήτρης πού τόν έβλεπε 
νά κατεβαίνει βιαστικός τίς σκάλες κάτι υποψιάστηκε, μήπω ς είναι 
άρρωστος πατέρα, δέ μέ χαιρέτησε κάν, ρώτησε τόν Πέτρο. — *Αρρωστος 
είναι, Δημήτρη, τέτοιες άρρώστειες οϋτε αύ, οϋτε άλλος γιατρός μπορεί 
νά τίς θεραπεύσει. Θά περάσει καιρός νά καταλάβεις... Ό  Δημήτρης δέν 
έπέμενε, είχε ύποχρεώσεις άκόμα σέ μερικούς προσκαλεσμένους πού παρέ- 
τειναν τήν παραμονή τους...

Jg Ιχε δίκιο ν ’ άνησυχει ό Πέτρος γιά τή σιωπή τοΰ Βασίλη. Ό νέος 
άνθυπολοχαγός όταν αποφοίτησε άπό τή σχολή, τοποθετήθηκε στό τρί

το τάγμα τοΰ 1ου συντάγματος τής μεραρχίας Σερρών, οί μονάδες της είχαν 
προωθηθεί στό μέτωπο γιά νά πάρουν μέρος στήν άνοιξιάτικη έπίθεση τοΰ 
1917, πού είχαν οργανώσει οί σύμμαχοι έναντίον τών Βουλγάρων. Στό τάγ
μα του -διοικητής ό Γεώργιος Κονδύλης- ένταγμένο σέ μεγάλη μονάδα τής 
συμμαχικής δύναμης, είχε άνατεθεί ή άποστολή τής κατάληψης τοΰ 
ισχυρότατου όχυροΰ Σεμέν ντέ Φέρ, τρία χιλιόμετρα νότια τοΰ σιδηροδρο
μικού σταθμοΰ τής Είδομένης. Ή  έπίθεση έγινε τό βράδυ στίς 22 ’Απριλίου, 
μέ θάρρος κι άποφασιστικότητα, πού ένέπνευσε σ’ όλους ό διοικητής τους. 
Οί Βούλγαροι άντιστάθηκαν μέ λύσσα, γαντζώθηκαν πάνω στό ύψωμα καί 
μέ βομβαρδισμούς τοΰ πυροβολικοΰ κι άντεπιθέσεις, προσπάθησαν νά τό 
άνακαταλάβουν, όταν οί 'Έλληνες είχαν άνεβεί στήν κορφή του. Πρώτος 
βρέθηκε έκεΐ ψηλά ό Βασίλης, είχε πάρει τό βάπτισμα τοΰ πυρός, ήταν πε



ρήφανος γιά τούς στρατιώτες του, γιά δλο τό τάγμα καί τό διοικητή του, 
έκαναν τό καθήκον τους, ορκίστηκαν νά διώξουν τούς Γερμανοβούλγαρους 
άπό τή Μακεδονία, γιαυτό άγωνίζονταν, ή σκέψη του εκείνη τή στιγμή πέ- 
ταξε στά Γιάννινα, στούς δικούς του, έπρεπε όλοι νάναι περήφανοι γιά τή 
συμμετοχή του στόν άγώνα. Θάναι κι ό Δημήτρης: άναλογίστηκε, δέ θέλησε 
νά έπιμείνει, δέν ήταν έτοιμος νά δεχτεί όποιαδήποτε άρνηση. Ή  νύχτα 
προχωρούσε πάνω στόν καταματωμένο λόφο, χύθηκε αίμα πολύ κι άπό τίς 
δυό πλευρές, οί Βούλγαροι δέν έλεγαν νά ήσυχάσουν ό Κονδύλης άντιλή- 
φθηκε τίς προθέσεις τους, οργανώστε τήν τοποθεσία, διέταξε, σκάψτε χα 
ρακώματα. θάχουμε άντεπίθεση, προφνλαχθεΐτε. Τό τάγμα ρίχτηκε στήν 
έπίπονη δουλειά, ν ’ άντιστρέψει τά χαρακώματα πού είχαν άφήσει οί Βούλ
γαροι, πρός τήν άντίθετη πλευρά, άπ’ δπου πιθανόν νά έκδηλωνόταν ή 
άντεπίθεσή τους' δλη τή νύχτα έσκαβαν άσταμάτητα, τούς φαίνονταν πώς 
άναμετριόνταν σώμα μέ σώμα μέ τόν άντίπαλο, δέν έκλεισαν μάτι. Μόλις 
ξημέρωσε οί Βούλγαροι άρχισαν νά τούς χτυπούν μέ πυκνά πυρά πυροβο
λικού, σέ λίγο δέχτηκαν ισχυρότατη άντεπίθεση' τούς άντιμετώπισαν μέ 
άφθαστο ήρωϊσμό, άν καί κατάκοποι άπό τό σκάψιμο καί τήν άϋπνία, δέ 
θάφηναν νά τούς πάρουν πίσω τό πρώτο κομμάτι γής πού άπελευθέρωσαν 
δέν περιορίστηκαν στήν άμυνα, έκαναν κι έπιθέσεις' ό φίλος τοΰ Βασίλη, 
ό άνθυπολοχαγός Εύστ. Δογάνος, πού έξόρμησε μέ μιά όμάδα δέν ξανα- 
γύρισε, έπεσαν κι άλλοι καί τραυματίστηκαν πολλοί, τό ύψωμα έμεινε τελικά 
στά χέρια τών Ελλήνων. Καί κεί πού δλοι πίστευαν πώς ή μάχη είχε τε
λειώσει, τρίτη άντεπίθεση τών Βουλγάρων τό άπόγευμα, άλλη έξόρμηση 
τών Ελλήνων μ’ επικεφαλής τό Βασίλη αύτή τή φορά, ό έχθρός καταδιώ
χτηκε, ένα ώχ, πού βγήκε άπό τά χείλη τοΰ Βασίλη, σχεδόν δέν άκούστηκε 
μέσα στόν ορυμαγδό τής μάχης' δταν ύστερα άπό λίγο έφτασαν οί τραυ
ματιοφορείς νά μαζέψουν τούς τραυματίες, βρέθηκε κι ό Βασίλης, κάτω 
άπό ένα θάμνο, μόλις είχε άρχίζει νά βγάζει τά φυλλαράκια του, πλημμυ
ρισμένος στό αίμα, ένα βογγητό σιγανό, διακριτικό, σά νά μήν ήθελε ν ’ 
άνησυχήσει τούς άλλους, τούς οδήγησε έκεϊ. Θραΰσμα οβίδας τοΰ έχθρικοΰ 
πυροβολικού, δταν οί Βούλγαροι είχαν φύγει πιά μακρυά, τόν χτύπησε στό 
πόδι, στό ίδιο πόδι καί στό ίδιο μέρος πού έσπασε τό κόκκαλο, πριν άπό 
καιρό, δταν γκρεμίστηκε πάνω του ή κολώνα τής άποθήκης στά Γιάννινα' 
τοΰ έδεσαν πρόχειρα τό τραΰμα γιά νά συγκρατήσουν τήν αιμορραγία, ό 
ίδιος ό διοικητής τοΰ τάγματος ό Γ. Κονδύλης ήρθε νά τόν δει, τοΰ έσφιξε 
τό χέρι καί τόν φίλησε στό μέτωπο. — Είσαι παλληκάρι. τοΰ είπε, μή φο
βάσαι, δλα θά πάνε καλά, θά σέ στείλω άμέσως στή Θεσσαλονίκη. Κι 
ένώ οί μάχες συνεχίζονταν, τό Βασίλη τόν κατέβαζαν στό νοσοκομείο, ήταν 
γεμάτο τραυματίες, βρήκαν μιά θέση καί γιαυτόν. Ή  πρώτη διάγνωση τών 
γιατρών, σκόρπισε άνησυχίες, τό αύτί τοΰ Βασίλη έπιασε κουβέντες τών 
νοσοκόμων, μιλοΰσαν γιά κόψιμο τοΰ ποδιού πάνω άπό τό γόνατο, οί για
τροί, έλεγαν, φοβούνταν τή γάγγραινα' ό Βασίλης άντέδρασε έντονα, έβαλε
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τις φωνές, έτρεξαν οί νοσοκόμοι, θέλω τό στρατηγό, φώναζε, δέν άφήνω 
νά μοϋ κόψουν τό πόδι, θά πεθάνω μαζί του. "Ολοι τόν κοίταζαν μέ 
απορία' τό στρατηγό, ούρλιαζε τώρα ό Βασίλης, ποιόν στρατηγό κύριε 
άνθυπολοχαγέ τόν ρώτησαν τέλος, τό Δαγκλή, δέν θά κάνετε τίποτα άν 
δέν έρθει ό Δαγκλής. Οί γιατροί δέν ήξεραν τί νά κάνουν, είχε συνείδηση 
αύτών πού έλεγε ό άνθυπολοχαγός η παραμιλούσε; Ζητούσε τόν άρχι- 
στράτηγο, δέν ήταν μικρό πράγμα, στό τέλος άποφάσισαν νά ειδοποιήσουν 
τόν υπασπιστή του. Σέ λίγες ώρες ό Δαγκλής έφτανε στό νοσοκομείο. Ό τα ν 
τόν είδε μπροστά του ό Βασίλης, έκανε άσυναίσθητα τήν κίνηση νά σηκωθεί 
γιά νά χαιρετήσει τό στρατηγό, οί νοσοκόμοι τόν συγκράτησαν. Ό  Δαγκλής 
τοΰ κράτησε τό χέρι, τό έσφιξε δυνατά, δέ βρίσκω λόγια, παιδί μου, γιά  
νά σοϋ πώ πόσο περήφανος είμαι γιά σένα, τήν οίκογένειά σου καί τήν 
πατρίδα. Θά γράψω σήμερα κι όλας στούς δικούς σου. — *Οχι, στρατηγέ, 
πρός Θεοΰ, σάς ικετεύω, δέν πρέπει νά μάθει τίποτε ή οίκογένειά μου, 
όταν γίνω καλά, θά τούς τά γράψω μ ’ όλες τίς λεπτομέρειες, όχι τώρα.., 
παρακάλεσε ό Βασίλης, όχι τώρα, έπανέλαβε άνάμεσα σέ λυγμούς... —Οί 
ήρωες δέν κλαίνε άνθυπολοχαγέ..., μίλησε σέ αύστηρό, τάχα τόνο, ό Δα
γκλής, θά γίνει όπως θέλεις εσύ, πές μου τώρα γιατί ζήτησες νά μέ δεις 
μέ τόση επιμονή... -—Τό πόδι μου, στρατηγέ, φώναξε ό Βασίλης, θέλουν νά 
κόψουν τό πόδι μου, δέν τό άντέχω, δέ μπορώ νά ζήσω χωρίς αυτό, κα
λύτερα νά πεθάνω μαζί του. —Ποιός σοϋ είπε πώς θά σοϋ κόψουν τό 
πόδι κύριε άνθυπολοχαγέ, μίλησε ό διευθυντής τοΰ νοσοκομείου πού τόν 
παρακολουθοΰσε, καί ήρθε στό κρεβάτι τοΰ τραυματία, όταν έμαθε πώς ό 
Δαγκλής βρισκόταν έκεΐ. —Κανένας δέν μοϋ τόπε, ακόυσα νά τό κουβε
ντιάζουν οί νοσοκόμοι.., άπάντησε σέ τόνο άπολογητικό, ό Βασίλης, μ ’ 
έπιασε πανικός, γιαυτό ήθελα τό στρατηγό, σάς παρακαλώ νά μέ συγχω
ρήσετε, άν δέν έκανα κάτι σωστό... Ό  Δαγκλής χαμογέλασε, τούσφιξε πάλι 
τό χέρι, φεύγω τώρα, είπε, μέ περιμένουν πολλές δουλειές, γίνονται άκόμα 
σκληρές μάχες έκεΐ πού ήσουν Βασίλη, κάνε κουράγιο, όλοι σέ άγαποϋν, 
καί είμαι σίγουρος πώ ς οί γιατροί θά βοηθήσουν νά μή χάσεις τό πόδι 
σου... Τό πρόσωπο τοΰ Βασίλη φωτίστηκε, σήκωσε τό κεφάλι του καί φίλησε 
τό χέρι τοΰ στρατηγοΰ, θέλω νά γίνω γρήγορα καλά, νά πάω πίσω στή 
μονάδα μου, νά πολεμήσω, θά τούς διώξουμε τούς Βούλγαρους άπό τά 
χώματά μας, όρκο σοϋ δίνω στρατηγέ... Ό  Δαγκλής χαμογέλασε, νάσαι 
υπάκουος άρρωστος καί γρήγορα θά σηκωθείς, οί στρατιώτες σέ περιμέ
νουν, χαιρέτησε στρατιωτικά κι έφυγε.

Ό  Βασίλης βρήκε τήν ηρεμία του, προσωρινά δμως. Ή  κατάσταση τοϋ 
ποδιού ήταν σοβαρή, οί γιατροί προσπαθούσαν, μέ τή συχνή περιποίηση 
καί τίς απολυμάνσεις ν’ άποφύγουν τή γάγγραινα, ή άνάπτυξή της όδηγοΰσε 
στό κόψιμο τοΰ ποδιού, οί νοσοκόμοι κάτι είχαν άκούσει, γιαυτό τό συ- 
ζητοΰσαν. Πέρασε δύσκολες μέρες ό τραυματίας, ή έξέλιξη τοΰ τραύματος 
είχε πορεία συνεχών βελτιώσεων καί έπιδεινώσεων, τό ηθικό του όμως, πού
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είχε αναπτερωθεί, μετά τήν έπίσκεψη τοϋ Δαγκλή καί οί περιποιήσεις τών 
γιατρών καί τών νοσοκόμων, έκαναν τό θαΰμα τους: τό πόδι σώθηκε, τόν 
διαβεβαίωσε υπεύθυνα γιά τήν άπομάκρυνση τοϋ μεγάλου κινδύνου ό 
άρχίατρος τοΰ νοσοκομείου' τοΰ τηλεφωνοΰσε τακτικά ό Δαγκλής καί ζη- 
τοΰσε πληροφορίες γιά τό Βασίλη, γιαυτό πήγε ό ίδιος νά τοΰ άναγγείλει 
τά εύχάριστα νέα. Γιόρτασαν τό γεγονός στό θάλαμο μέ τό δικό τους τρόπο 
οί τραυματίες, εύχήθηκαν στό Βασίλη νά γυρίσει γρήγορα στή μονάδα του, 
ύπομονή χρειαζόταν, άπό τήν άλλη μέρα θά σηκωνόταν άπό τό κρεββάτι 
νά κάνει τά πρώτα βήματα, τίποτα δέ σκίαζε τή χαρά του, ό κίνδυνος είχε 
περάσει, ποτέ δέν ύποψιαζόταν ότι θά είχε στό μέλλον προβλήματα...

y  ά Γιάννινα ζοϋσαν τίς τελευταίες μέρες τής έξουσίας τοΰ Κράτους τών 
’Αθηνών. Ό  Μάιος πλημμύρισε τόν τόπο μέ πράσινο πού ξεχείλιζε 

άπό τίς αύλές, τούς κήπους, τούς γκρεμισμένους τοίχους, έκρυβαν τήν 
άσχήμια τους κάτω άπό τήν πληθωρική βλάστηση, ή άτμόσφαιρα μεθοϋσε 
άπό τά άρώματα τών λουλουδιών, ή κηπούπολη τών Γιαννίνων ήταν στίς 
δόξες της. Μόνο οί καρδιές τών άνθρώπων ήταν μαΰρες άπό τήν πείνα, 
τή δυστυχία καί τήν άνησυχία. Ή  τρομοκρατία, ύστερα άπό τήν έξαρση 
τών Νοεμβριανών είχε κοπάσει αισθητά, άπόδειξη πώς καί τό ’Ελεύθερον 
Βήμα, άποτόλμησε τήν έκδοσή του. Έ γινε κατορθωτό μέ τίς πιέσεις τής 
Entente καί άναλώμασι τών Ελλήνων, σημείωνε ό Χατζής, άφήνοντας νά 
εννοηθεί πώς ή έφημερίδα είχε πάρει αποζημιώσεις άπό τό ελληνικό δη
μόσιο, ύστερα άπό τίς καταστροφές πού έπαθε -όπως ισχυριζόταν- κατά 
τά Νοεμβριανά. Ό  Ταχυδρόμος, μέ δήλωση τοΰ ένός άπό τούς ιδιοκτήτες 
του, τοΰ 'Αλιέα, δέ ζήτησε τέτοια άποζημίωση. Τό ’Ελεύθερον Βήμα, μέ 
διευθυντή άκόμα τό Ν. Ζωνίδη, άρχισε πάλι, σέ ήπιο τόνο, τήν πολεμική 
έναντίον τής ’Ηπείρου καί κατά προέκταση έναντίον τοϋ Κράτους τών 
’Αθηνών. Στίς 30 ’Απριλίου, ήμέρα έπανέκδοσής του, έγραφε: Τί είναι 
αύτά πάλιν τά περί έλληνοπρεπείας. πού γράφει ή συνάδελφος « Ή 
πειρος»; —Φεύ! άπαντοΰσε ό Χατζής: Καί ή άνάμνησις λο ιπόν πλέον τής 
ελληνικής διαισθήοεως θά έχη φύγει, φαίνεται πρό πολλού καιρού καί 
άπό τόν «Βήμα» καί τούς συντρόφους του, ώστε έκπληξιν νά τούς προξενή 
καί τό άκουσμα τής λέξεως «ελληνοπρέπεια». Ό  «Βήμας»  δμως δέν τόβαζε 
κάτω. Στό επόμενο φύλλο επανερχόταν: Τί είναι πά λ ιν  αύτά περί 
«έλληνοπρεπείας», «περί πολιτικώ ν ύποδίκων», «ραδιούργων συνωμοτών» 
καί «ύβριστών» τοϋ Βασιλέως; Καί τί θέλει μ ’ αύτά νά διορθώση ή συ
νάδελφος «Ήπειρος»; Δ έν  είναι δυνατόν ν ’ άφεθοϋν αύτοί οί ύστερισμοί; 
Καί ή άπάντηση τοΰ Χατζή: Ό  καϋμένος ό «Βήμας», έξοφλήσας τήν 
αϊτησιν περί άποζημιώσεως, εύρίσκεται είς μακαρίαν ευτυχίαν άμνημο- 
σύνης, δικαιότατα δέ ό άνθρωπος θεωρεί δτι έξώφλησε πλέον καί Ε λλάς  
καί Έλληνες, υστερισμός δέ είναι νά ένθυμεΐται κανείς τήν Ε λλάδα  
του, τόν Βασιλέα του καί μερικούς άχρείους ύπονομευτάς άμφοτέρων καί



τόσα άλλα εκκρεμή καί υπόδικα ζητήματα.... Δέν άναξέομεν ημείς καμμίαν  
πληγήν. Πληγάς άναξέει όδυνηράς καί ή έμφάνισις μόνον άκόμη τοϋ 
«Βήματος». Πρό παντός δέ άναξέει τήν πληγήν τής ξένης τυραννίας έπί 
τής ελληνικής συνειδήσεως. Δ ιότι καί ή έπανέκδοσις τοϋ «Βήματος», είναι 
ή γροθιά τής δουλείας αυτής. Τό έργον του, λοιπόν, ό «Βήμας», χωρίς 
οϋτε έμπροσθεν, οϋτε καί όπισθεν νά κοιτάζη, οϋτε συμβουλάς, οϋτε γνώ- 
μας, οϋτε άπειλάς νά μάς δίδη. Έ φ ' όσον βασιλεύουν αί «νόται», άς 
μή όμιλή καί ό «Βήμας» ό,τι θέλει. Πρό παντός όχι συμβουλάς είς ημάς...

Ή  άντιδικία τών δυό έφημερίδων θά συνεχιζόταν γιά πολύ καιρό. 'Όμως 
ό Χατζής είχε άνοιχτή άκόμα τή διένεξη μέ τή Σημαία  καί τόν Κ. Καζαντζή, 
τό μέτωπο αύτό έπρεπε νά κλείσει. Καί πήρε τέλος μέ τέτοια οξύτητα, πού 
δέν παρατηρήθηκε ούτε στίς μεγαλύτερες διενέξεις άνάμεσα σέ άντιπολι- 
τευόμενες έφημερίδες. Είναι ν ’ άπορε! κανείς πώς μέ τόν καιρό κατόρθωσαν 
νά συγκλίνουν οί καρδιές τών δυό πρωταγωνιστών καί νά οδηγηθούν στή 
φιλία δυό προσωπικότητες προικισμένες μέ σπάνια πνευματικά προσόντα.

Μετά τήν επίθεση πού δέχτηκε ό Καζαντζής άπό τήν Ή πειρο  καί 
έπώνυμους Γιαννιώτες γιά όσα προσβλητικά είχε γράψει στή Σημαία, γιά 
τήν Αύτόνομο, πέρασε στήν άντεπίθεση, άναδημοσιεύοντας άπόσπασμα τοΰ 
άρθρου του, πού είχε καταχωρηθεΐ στήν Ακρόπολη  στίς 10-10-1914, γιά ν ’ 
άποδείξει ότι αύτά, γιά τά όποια τόν κατηγορούσαν, τά είχε πει άπό καιρό. 
Στό άπόσπασμα σημειωνόταν: Είναι καιρός πλέον νά τερματισθή καί 
άνυπερθέτως ή βασιλεία τών κλεφτών καί άρματωλών έκεΐ (στήν Β. "Η
πειρο). Α ρκετά  έως τώρα έδαγκάσαμεν τή γλώσσα μας. Τά καπετανάτα  
έκαμαν περί αύτά έρημίαν. Τό επίσημον κράτος πρέπει ν ’ άνακαταλάβη 
στρατιωτικούς τήν Βόρειόν Ή πειρον καί νά δώση είς τούς κατ’ άνοχήν 
υπουργούς τής Β. ’Ηπείρου τήν βαλίτσαν των είς τό χέρι. Ό  Χατζής 
άπάντησε: Μέ τήν άναδημοσίευση τοϋ άρθρου του θέλησε ν ’ άποδείξει ότι 
«δέν έφρονίμεψεν» ή σκέψις του κατά τίποτε είς δύο έτη. Καί νηπίου 
ειρμός ιδεών θά εϋρισκεν ότι εϋκολον είναι νά προτείνηται είς τάς 10 
’Οκτωβρίου 1914 ή έπίσημος στρατιωτική κατάληψις τής Β. ’Ηπείρου, 
άλλά διά νά γίνη αύτό έπρεπεν άπό τόν ’Ιανουάριον τοϋ 1914, τά κα
πετανάτα αύτά πού υβρίζει έτσι βλακωδώς καί άνιέρως ό κ. Καζαντζής 
νά κρατήσουν μέ τό αίμα των τήν χώραν, τήν όποιαν κατά Μ άρτιον τού 
1914, έγκατέλειπεν ή έπίσημος στρατιωτική κατοχή. "Ηταν μιά άπάντηση 
αποστομωτική γιά τόν Καζαντζή, δέν έκαμψε όμως τήν έπιθετικότητά του. 
Μέ νέο άρθρο στή Σημαία στίς  12 Μαΐου, έρριξε καινούριο λάδι στή φωτιά, 
ετσι πού νά δημιουργηθει έκρηκτική κατάσταση. Κακοηθέστατον καί 
συκοφαντικόν ρυπαρογράφημα, τό χαρακτήρισε ό Χατζής, γιά τό όποιο 
υπέβαλε μήνυση στήν έφημερίδα καί ταυτόχρονα όρισε ώς μάρτυρες γιά τή 
μονομαχία, στήν όποια προκαλοΰσε τόν Κ. Καζαντζή, τούς άντισυν- 
ταγματάρχη Β. Τσιρογιάννη καί ύπολοχαγό Β. Γκορτζή, καί τούς άνέθεσε 
νά έρθουν σ’ έπαφή μέ τόν Καζαντζή γιά νά ορίσει κι αύτός τούς δικούς
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του μάρτυρες. Τί ήταν εκείνο, άπό τό νέο δημοσίευμα, πού τόσο έθιξε τόν 
Χατζή, ώστε νά φτάσει σέ μονομαχία; Ό  ισχυρισμός τοΰ Κ. Καζαντζή ότι 
κατά τή διάρκεια τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ άγώνα ό Χατζής ένεθυλάκωσε 
25.000 δρχ. Ή  άγανάκτηση τοΰ Χατζή δέν είχε όρια. Αύτός είχε θυσιαστεί,

οικονομικά κι άπό άποψη ύγείας, 
γιά τόν άγώνα τής Β. Ηπείρου, 
τόν θεωροΰσε ώς τήν πολυτιμότε
ρη προσφορά τής ζωής του γιά τήν 
πατρίδα, κι έρχονταν τώρα ή Ση
μα ία , ό Καζαντζής καί κάποιοι 
άκόμα φίλοι του, πού ήξεραν τί 
άκριβώς είχε συμβει, νά τόν υ
βρίσουν καί νά τόν συκοφαντή
σουν. ’Ιδιαίτερη πικρία αισθα
νόταν γιά τή στάση τοΰ ειλι
κρινέστατου φίλου του Κων. Μέρ- 
τζιου καί τοΰ διευθυντή τής Ση
μα ίας  Ν. Λάππα. Αμφότεροι -έ- 
γραφε- ηταν άνθρωποι οίκειότατοι 
πρός τά γραφεία τής Ηπείρου, 
καθ’ δλον τόν «Αύτονομιακόν ά
γώνα», άπό Ίανουαρίου 1914 μέ
χρι Μαΐου, δτε έλείπαμεν ημείς 
εις τό Αργυρόκαστρον, ό δεύτερος 
μάλιστα ητο τότε μόνιμος συντά
κτης τής «Ηπείρου». Γνωρίζουν 

επίσης καί οί δυό -πρόσθετε- ότι ό Κ. Μ έρτζιος άναγκαζόταν κάποτε νά 
μάς πιστώνει, πληρώνοντας τό χαρτί καί τούς έργάτες γιά νά βγαίνει ή 
«"Ηπειρος», ένώ ό Ν. Λ άππας κατατυραννιόταν ώς ότου πληρωθεί τό 
μηνιάτικό του. 'Οχι λοιπόν  -κατέληγε- έξ άγάπης πρός ημάς ά λ λ ’ έξ 
έντροπής πρός τήν συνείδησίν των καί στοιχειώδους έντιμότητος, δέν 
ησθάνθησαν καί οί δύο τήν ύποχρέωσιν, ό μέν κ. Λ άππας νά μήν άνεχθή 
δημοσίευμα τοιαύτης τιποτένιος κακοηθείας, ό δέ κ. Μ έρτζιος νά παύση 
νά ανέχεται νά εύρίσκηται πάντοτε κρεμασμένος όπισθεν τών νώτων τοΰ 
κ. Καζαντζή, είς τρόπον ώστε νά δέχηται τόν σαρκαστικόν τίτλον, ότι κα- 
τήντησε τώρα τελευταίως ή «λεβίθα» τοϋ Καζαντζή;

Τό επεισόδιο θά έκλεινε, άν οί βουλευτές τής Β. Ηπείρου καί τών Ίω 
αννίνων, καθώς καί οί πρόεδροι τών συντεχνιών καί σωματείων δέν 
άποδοκίμαζαν έντονα τή φράση τοΰ Καζαντζή στό πρώτο άρθρο του, όπου 
χαρακτήριζε τήν Αύτόνομον Β. Ή πειρον, Κλεφτόνομον. Μέ τήν κατηγορία 
γιά χρηματισμό τοΰ Χατζή, ή άτμόσφαιρα έγινε πιό βαρειά. Φυσικά τά δη
μοσιεύματα συνεχίστηκαν καί στίς δυό έφημερίδες, μέ άποκορύφωμα τόν

Τύπος παλιού Γιαννιώτη: Εβραίος μέ ιά 
«τσχούμια» πάει στή λίμνη γιά νερό.
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πολύστηλο λίβελλο πού δημοσίευσε ή "Ηπειρος έναντίον τοΰ Κ. Καζαντζή 
στό φύλλο τής 14-5-1917. Τόν τιτλοφορούσε: Κοινωνιολογικοί καί ψυχια
τρικοί μελέται — Έ νας τύπος ψυχοπαθής, έκφυλος καί κακολόγος Έπι- 
στημονικώς άνήκει είς τούς λεγομένους «κοπρολόγους», ύβρεομανείς καί 
«σαδιστάς» έν γένει —Κοινωνικώς, είς τούς λεγομένους επικινδύνους «άρ- 
ριβίστας» — Ποια ακριβώς είναι ή ήθική άνάγκη νά καταδιώκωμεν τούς 
«τύπους» αυτούς  — «Πώς καί διατί» πολεμούμε τόν Καζαντζή. Γιά νά 
τεκμηριώσει τό κείμενό του -δπως πίστευε- χρησιμοποίησε πλήθος άπό επι
χειρήματα τής φιλοσοφίας, τής ψυχολογίας, τής κοινωνιολογίας, τής ηθικής, 
κάθε επιστήμης, χωρίς νά παραλείψει ν’ άναφέρει κι δλες τίς λεπτομέρειες 
τής ζωής καί τής πολιτείας τοΰ άντιπάλου του. Ή ταν δλα σωστά τά 
επιχειρήματα τοΰ Χατζή; Δέν ύπάρχουν στοιχεία γιά νά έλεγχθοΰν, οϋτε 
σώζεται κι άπάντηση πού πιθανόν νά έδωσε ό Καζαντζής, μέσω τής Ση
μαίας. Τό βέβαιο είναι πώς ό λίβελλος γράφτηκε έν βρασμφ ψυχής καί 
σέ τέτοιες περιπτώσεις πάντα ύπάρχουν ύπερβολές.

Στό μεταξύ ό Χατζής, γιά νά ύπερασπίσει τή θέση του καί ν ’ άποδείξει 
τή συκοφαντία, δπως ισχυριζόταν, ζήτησε μέ έκτενή έπείγοντα τηλεγραφή
ματα, άπό τούς ηγήτορες τοΰ Αύτονομιακού άγώνα, Γ. Χρ. Ζωγράφο, μη
τροπολίτη Δρυϊνουπόλεως Βασίλειο, ’Αλ. Καραπάνο, ύπουργό ’Εξωτερικών 
τής Αύτονόμου καί Δημ. Δούλη, ύπουργό Στρατιωτικών, ν ’ άπαντήσουν 
τηλεγραφικώς άν ποτέ, έφ ’ οίωδήποτε λόγω ή οίανδήποτε άφορμήν, έδέχθην 
ώφέλειαν ή άντιμισθίαν τινά ή έγώ ή ή έφημερίς μου «Ή πειρος», ή άν  
έσχετίσθην, έστω καί πόρρωθεν, μέ οίονδήποτε χρηματικόν ζήτημα 
«Αύτονόμου» καί δτι άμισθί έδέχθην τήν θέσιν γραμματέως τής κυβερ- 
νήσεως. Οί άπαντήσεις ήταν κατηγορηματικές: Οί τρεις πρώτοι τηλεγράφη
σαν άπό κοινού πώς ...ούδέποτε έδόθη ύμϊν ή έλαχίστη άμοιβή, διά τάς 
υπηρεσίας, άς δλως άφιλοκερδώς προσεφέρατε είς τόν Ηπειρωτικόν άγώ
να, ένώ ό Δ. Δούλης, μέ τό δικό του τηλεγράφημα διαβεβαίωνε: Οϋτε κατά 
τόν χρόνον τοϋ Ηπειρωτικού άγώνος, οϋτε μέχρι σήμερον περιήλθεν είς 
γνώσιν μου δτι έλάβατε χρήματα, έστω καί οβολόν.

"Ολα αύτά δέν έφταναν στό Χατζή, ζητούσε τήν άποκατάσταση τής τιμής 
του διά τών δπλων, έπιμένοντας στή μονομαχία. Οί μάρτυρές του συνα
ντήθηκαν πάλι μέ τόν Καζαντζή, άπό τόν οποίο ζήτησαν ν ’ άναιρέσει τίς 
κατηγορίες περί χρηματισμοΰ ή νά δεχτεί τή μήνυση καί τή μονομαχία. Ό  
τελευταίος δήλωσε πώς δέ θ ’ άναιροΰσε, δσα έγραψε, γιατί, δπως έλεγε, 
είχε άποδείξεις, θά δεχόταν δμως μήνυση «έπί συκοφαντία», χωρίς νά κάνει 
Χρήση τής βουλευτικής του άσυλίας. Ό  Χατζής, ύστερα άπό τήν άρνηση 
για μονομαχία, ύποχρεώθηκε νά κλείσει τό θέμα μέ τήν ύποβολή μήνυσης 
*cu τή δήλωση: Τό νέο δημοσίευμα τής «Σημαίας» περιείχε ϋβριν καί συ
κοφαντίαν. Διά τήν συκοφαντίαν έστειλα μήνυσιν, διά τήν ϋβριν άπέστειλα 
μάρτυρας. Ό  Κ. Καζαντζής, μή δεχόμενος νά μονομαχήση είναι έκτός 
τψής. Δ ιότι άνδρας ύβρίζων καί μή ίκανοποιών, είναι άνά'ξιος ώστε νά
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τόν μεταχειρίζηται κανείς μέ τους κανόνας τής καθιερωμένης κοινωνικής 
εύπρεπείας.

y  ών οικιών ήμών έμπιμπραμένων..., είχε σημειώσει πρίν λίγο καιρό ό 
Χατζής, σχολιάζοντας άλλη ένδοπαραταξιακή διένεξη. Τά γεγονότα, 

πολιτικά καί στρατιωτικά, εξελίσσονταν μέ γοργότατους ρυθμούς σέ βάρος 
τών άντιβενιζελικών κι αύτοί, άντί νά παρακολουθούν άγρυπνοι τήν κα
τάσταση καί τούς ’Ιταλούς, πού ετοιμάζονταν νά προελάσουν πρός νότον, 
κατατρίβονταν σέ εσωκομματικές διαμάχες, άναξέοντας πληγές καί λάθη 
τής Αυτονόμου. Ό  κίνδυνος γιά τήν έκθρόνιση τοΰ Κωνσταντίνου είχε δια- 
γραφεί καθαρά, ή μέρα τής ονομαστικής του γιορτής πλησίαζε, ό Χατζής 
έγραψε στίς 18-5-1917 τόν τελευταίο ύμνο γιά τό βασιλιά, άπέπνεε 
άφοσίωση πόνο καί λατρεία, κι όλα αύτά τυπωμένα πάνω σέ στρατσόχαρτο 
τής άγοράς, δέν ύπήρχε πιά δημοσιογραφικό χαρτί καί ή Ή πειρος  τυπω
νόταν, μ’ ό,τι έβρισκε πρόχειρο. Ε κείνος  -έγραφε- τοϋ '·Οποίου τήν ονομα
στικήν εορτήν, μαζί μέ τό σύμπαν Πανελλήνιον θά πανηγυρίση καί ή 
πόλις μας μεθαύριον τήν Κυριακήν, διά τά ’Ιωάννινα καί τήν Ή πειρον  
τήν Ελληνικήν, δέν είναι μόνον ό Σεπτός καί ό Λαοφίλητος Βασιλεύς, 
ό Πεπνυμένος καί ένδοξος τών Ελλήνω ν άρχων. Είναι ό θριαμβευτής  
τοϋ Μ πιζανιοϋ, είναι ό Τρισένδοξος Στρατηλάτης, ό Ό ποιος μίαν λαμ
πρόν ένός άλησμονήτου Φεβρουάριου πρωίαν, έπί κεφαλής τών γενναίων 
του, θραύων πέντε αιώνων δεσμό καί άλύσσεις μέ τό δοξασμένον Σπαθί 
Του, είσήρχετο Τροπαιοφόρος, κομίζων τήν όνειρευμένην ’Ελευθερίαν είς 
τήν μαρτυρήσασαν άπό μαύρην δουλείαν Ή πειρον. Διά τοϋτο άν σύμπαν  
τό Ελληνικόν μεθαύριον θά πανηγυρίση τήν εορτήν του όπως άξίζει διά 
τοιοϋτον Βασιλέα, θεοποιηθέντα πλέον έν τή Δόξη καί τφ  Μ αρτυρίψ του 
είς τήν συνείδησιν τών Ελλήνων, τά ’Ιωάννινα καί ή Ή πειρος, προση
λωμένα είς τήν άλησμόνητον άνάμνησιν τής ’Ενδόξου Είκόνος, όταν τόν 
είδον θριαμβευτήν καί ’Ελευθερωτήν νά είσέρχηται είς τήν πόλιν  μας 
— κατά τήν ημέραν τοϋ έορτασμοϋ του, θά έκδηλώση τόν ένθουσιασμόν, 
τήν λατρείαν καί τήν εύγνωμοσύνην του δ ι ’ έορτής έπιβλητικής καί με
γαλοπρεπούς.

Ζοΰσε στίς καρδιές όλων, ζωντανή ή μνήμη τής μεγάλης μέρας καί ήταν, 
γιά πολλούς, ό βασιλιάς μάρτυρας, πού οί άντίπαλοί του, ξένοι καί ντόπιοι, 
ήθελαν νά τόν βγάλουν άπό τή μέση' τά λόγια τοΰ Χατζή δέν έπεφταν στό 
κενό, εΰρισκαν άνταπόκριση, συγκινοΰσαν. Καί ήταν ό γιορτασμός τής 21ης 
Μαΐου, μιά μεγάλη μέρα γιά τά Γιάννινα, σά νά προαισθάνονταν όλοι τό 
τέλος πού πλησίαζε. Πολλοί έμειναν έξω άπό τήν έκκλησία, δέν τούς χω
ρούσε όλους, μέσα ιερουργούσε ένας δεσπότης άπό τούς πιό πιστούς φίλους 
τοΰ βασιλιά, κι όταν άρχισε νά έκφωνεϊ τόν πανηγυρικό τής ήμέρας, ή συ
γκίνηση τοΰ κόσμου έφτασε στό άποκορύφωμά της. Έ κ λα ιγε ........ είναι
άδύνατον  ν ’ άναπαραστήση κανείς, νά ξαναδώση άλλην μίαν φοράν, μ ’
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δλην τήν ζωήν του, μ  ’ δλ ον τό πύρινον χρώμα του, μ ’ δλα του τά παλ- 
λόμενα νεύρα, τόν ύπέροχον καί θαυμάσιον λόγον τοϋ μητροπολίτου, όσ ης  
ηναψε, ήλέκτρισεν, έφλόγισεν ολόκληρον τήν Ίεράν Μητρόπολιν, δονου- 
μένην άπό συγκίνησιν καί ενθουσιασμόν, έγραψε γιά τό λόγο τοΰ Σπυρί
δωνα ό χρονικογράφος. Σέ λιγότερο άπό δέκα μέρες ό βασιλιάς θ ’ 
άναχωροΰσε γιά τήν έξορία. Ά πό τίς παρουσίες τών άρχών καί έπισήμων 
στή δοξολογία, άξιοσημείωτες ήταν έκεΐνες τών προξένων τής Ρουμανίας 
καί τής ’Ιταλίας. Γιά τόν πρόξενο τής Ρουμανίας, ύπήρχε δικαιολογία, είχαν 
άρχίσει τά προξενειά γιά τό διάδοχο Γεώργιο, ό ’Ιταλός όμως γιατί δέν τή
ρησε τή στάση τών άλλων πρόξενων τής Entente; Γιά νά δείξει, δήθεν, τή 
συμπαράστασή του πρός τό βασιλιά, τόν όποιο προτιμούσε νά βρίσκεται 
στήν έξουσία μέ τίς κυβερνήσεις του κι ένα κράτος παράλυτο, παρά τό Βε
νιζέλο, πού καταπολεμούσε τά κατακτητικά σχέδια τής χώρας του.

Τό μεγάλο πρόβλημα στήν ζωή τής πόλης, εξακολουθούσε νά είναι ή πείνα, ή 
έλλειψη χρήματος, ή εξαφάνιση τών ειδών. Ή  Μητρόπολη καί οί άλλες άρχές, κατέ
βαλλαν προσπάθειες, γιά ενίσχυση τών πενόμενων, δ,τι κι άν έδιναν δμως ήταν σταγόνα 
στόν ώκεανό, ωκεανός απέραντος ήταν ή πείνα καί οί ναυαγοί άναρίθμητοι, ποιός νά 
τούς σώσει; Στίς φτωχογειτονιές κυρίως οΐ κουβέντες περιορίζονταν σέ θέματα πού 
είχαν σχέση μέ τήν έξασφάλιση τοΰ καθημερινού, σ’ ένα κομμάτι ψωμί, τά όνειρα τών 
περισσότερων ώς έκεΐ έφταναν, κι δλο ρωτοΰσαν, γιά ν ’ άντλήσουν ελπίδα, πότε θά 
μοιράσουν άλεύρι. πότε ζάχαρη κι άλάτι, πότε φτάνουν στόν Πειραιά τά πλοία πού 
έρχονταν άπό τήν ’Αμερική φορτωμένα σιτάρι, κάποιο μερίδιο θάπαιρνε καί ή Ήπειρος, 
δέν ύπήρχε χειρότερη απειλή άπό τήν πείνα, είχε άπελπιστεΐ ό κόσμος, είχε κουραστεί, 
ούτε γιά διαμαρτυρίες δέν είχε δρεξη πιά, Εκλεισε τό στομάχι του άπό τήν άναφαγιά, 
δέν έβγαινε φωνή άπό τά σωθικά του. τόριξε στή μοίρα. Οί άλλοι, πού δέν πεινούσαν, 
έλυναν στά καφενεία, δπως πάντοτε, δλα τά μεγάλα προβλήματα, έσωτερικά κι 
έξωτερικά, πολιτικά καί πολεμικά, καί βέβαια παρακολουθούσαν άχόρταγα τούς καυ
γάδες, άνάμεσα στήν Ήπειρο, τή Σημαία, τό ’Ελεύθερον Βήμα, τόν Καζαντζή, τόν 
Χατζή καί σχολίαζαν.- Τά σχολεία, έξαιτίας τής κατάστασης, έκαναν τίς γιορτές τους 
καί έκλεισαν νωρίτερα άπό άλλες χρονιές.- Τά σωματεία κι οί συντεχνίες διαμαρτύ
ρονταν, γιατί ή κυβέρνηση βιαζόταν νά έκδόσει εντάλματα προσωποκράτησης γιά κα
θυστέρηση καταβολής τοΰ φόρου επιτηδεύματος ή άλλων φόρων, τή στιγμή πού γνώριζε 
τήν άπελπισία καί τήν άπραξία τής άγορας. τό ένταλμα τοϋ χιυροφύλακος διά τάς λι- 
ποθυμούσας λαϊκάς τάξεις, θά ήτο άπάνθρωπον. ώς λάκτισμα διά τοϋ ποόός κατά κε
φαλής άνθρώπου ψυχορραγοϋντος, έλεγαν-, Ά π ό  τά Τρίκαλα έφεραν στά Γιάννινα 
7.000 όκάδες ζάχαρη καί 15.000 δκ. καφέ. μοιράστηκαν πάλι, μέσω τών ένοριακών 
επιτροπών, άφοΰ πρώτα δόθηκε στούς καφεπώλες ή άναλογοΰσα ποσότητα. Οί κοινό
τητες έπρεπε νά παρουσιάσουν πιστοποιητικά, ύπογραμμένα άπό τούς προέδρους καί 
τούς παπάδες, γιά νά πάρουν τίς ποσότητες πού τούς άναλογοΰσαν. Τελικά ό πρόεδρος 
πρωτοδικών Π. Πουλίτσας, δέν παραιτήθηκε άπό Γενικός επόπτης τροφίμων, ό τύπος 
μάλιστα επαινούσε τήν έργατικότητά του.- Κατά τά γραφόμενα τοΰ Χατζή, δ Ν. Ζωνίδης 
μετα τά Νοεμβριανά, γιά ν ’ άποφύγει τή σύλληψη, περιπλανιόταν άνά τά βουνά καί 
τους λόγγους, τάς χαράδρας καί λοιπά κρησφύγετα.., φεύγων τήν ελληνικήν Δικαιο
σύνην καί περίτρομος καί ικέτης έζήτει είς τήν πενιχρόν καλύβην, τόν άχυρώνα καί τόν 
οταϋλον τοϋ τελευταίου χωρικοϋ σωτηρίαν.- Στό Μαθητικό Συσσίτιο, χάρη στή φρο
ντίδα τής Μητρόπολης καί τών κυριών πού τό διηύθυναν, σιτίζονταν, καθ' δλη τή 
διάρκεια τού σχολικού έτους, χίλιοι μαθητές καθημερινά κι έτσι σώθηκαν άπό τήν
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πείνα. ’Επειδή τά σχολεία έκλεισαν νωρίς, υποβαλλόταν παράκληση νά μή διακοπεί 
τό συσσίτιο γιά τούς μήνες Μάιο καί ’Ιούνιο.- Οί Γιαννιώτες διαμαρτύρονταν γιατί 
τό δημόσιο βιάστηκε νά υπαγάγει τό μουσιά της πόλης (τόν τόπο ελεύθερης βοσκής 
στόν περίγυρο καί τό δυτικό λόφο) είς τάς δημοσίας γαίας, άπόφαση πού καταργούσε 
καθεστώς αιώνων.- Τό δημοτικό συμβούλιο πήρε άπόφαση (20-5-1917) νά συνάψει δά
νειο 100.000 δρχ. μέ τήν ’Εθνική τράπεζα, πού θά τό χρησιμοποιούσε γιά τήν εκτέλεση 
δημοτικών έργων, μ' ετήσιο τόκο 6%. Ή  εξόφληση τοϋ δανείου θά γινόταν σέ 15 
χρόνια.- Μέ τίς φροντίδες τών κυριών τοϋ παραρτήματος τοϋ Πατριωτικού Συνδέσμου, 
οργανώθηκε, τό βράδυ τής 21ης Μαΐου, στόν κινηματογράφο Έόισσων, επιτυχέστατη 
μουσικοφιλολογική έσπερίδα. Φυσικά δέν έλειψε άπό τήν παράσταση ό πρόξενος τής 
’Ιταλίας.- Γιά δσους είχαν τή δυνατότητα άγορών, στό κατάστημα Θωμα Βούρη (σιδη- 
ροχρωματοπωλεΐο) πουλιόταν ψαρέλαιον Νορβηγίας, νεώτατον καί ήγγυημένον. - Τό 
μεγάλο, έπίσης κατάστημα Κ. Σακελλαρίου καί Π. Βήκα στήν όδό ’Ανεξαρτησίας, (δίπλα 
στό κατάστημα τοΰ Μέρτζιου) διέθετε έλαια γνήσια, εΰγεστα, εύοσμα καί ήγγυημένα, 
θαυμάσια ώς φαγώσιμα καί πρώτης ποιότητος. Τιμή χονδρικής πώλησης 2.20 δρχ. τήν 
όκά καί λιανικής 2,40 δρχ.

Έ να δημοσίευμα τής Ηπείρου, στό όποιο άναφερόταν δτι ή έφημερίδα είχε στά 
χέρια της άκριβή κατάλογο δλων τών ύπερβασιών καί εγκλημάτων τών ’Ιταλών στή Β. 
’Ήπειρο, άπό τήν πρώτη μέρα τής κατοχής, καθώς κι δτι άρχισε ή συλλογή φωτογραφιών 
τών ένοπλων άλβανικών συμμοριών, στίς όποιες οί ’Ιταλοί είχαν άναθέσει τό έργον 
τής εξόντωσης τοΰ ελληνικού στοιχείου, παρολίγο νά στοιχίσει πολύ στόν Χατζή, δταν 
οί ’Ιταλοί μπήκαν στά Γιάννινα, άπό άκριτη δημοσίευση τοΰ Ν. Ζωνίδη στό ’Ελεύθερον 
Βήμα. Ή  Ήπειρος, στό φύλλο της αύτό (24-5-1917) -τό τελευταίο πριν τήν έκθρόνιση 
τού Κωνσταντίνου- πρότεινε, μέ βάση τά στοιχεία πού κατείχε, νά έκδοθεΐ Μαύρη 
’Ηπειρωτική Βίβλος καί νά ζητηθεί ή έλευση Διεθνούς επιτροπής γιά νά έξετάσει έπί 
τόπου τήν κατάσταση. Σχολίαζε άκόμα ή Ήπειρος ώς πολύ ύποπτη τήν άρθρογραφία 
τοΰ ’Ελευθέρου Βήματος πού μιλούσε περί φιλοϊταλιζόντων ρευμάτων είς τά ’Ιωάννινα 
καί φιλοϊταλώ ν καί δέ συμμαζεύεται, υπογραμμίζοντας μ’ έμφαση πώς στήν Ήπειρο 
δέν ύπήρχαν παρά μόνο Έλληνες Ήπειρώτες πού μέ φρίκη άκουγαν νά λέγονται καί 
νά γράφονται τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Ή ταν τό τελευταίο φύλλο τής ’Ηπείρου. Θά 
έπανεκδιδόταν στίς άρχές Αύγούστου καί κάτω άπό τίς συνθήκες πού θ’ άναφερθούν. 
Σέ λίγο τό μόνο δημοσιογραφικό όργανο πού θά κυκλοφορούσε στά Γιάννινα θά ήταν 
τό ’Ελεύθερον Βήμα. Ή  κάθοδος τών ’Ιταλών στήν Ηπειρωτική πρωτεύουσα, ύστερα 
άπό λίγες μέρες, ήταν καθοριστική γιά τή ζωή τών Γιαννιώτικων έφημερίδων.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 
ΕΚΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Στίς 26 Μαΐου τοΰ 1917, οί ’Ιταλοί, προβάλλοντας πάντα στρατιωτικούς 
λόγους, γιά προστασία δήθεν τών στρατευμάτων κατοχής άπό τυχόν επιθέ
σεις τών εύρισκόμενων στήν ’Αλβανία Αύστριακών, προήλασαν καί κατέ
λαβαν τά Γιάννινα, άφού προηγουμένως έστειλαν μήνυμα στίς άρχές τής 
πόλης νά τήν εκκενώσουν καί νά τήν παραδώσουν. "Ετσι πραγματοποι
ούνταν μέ γοργούς ρυθμούς τά κατακτητικά τους σχέδια, πού άπέβλεπαν 
στήν κατάληψη ολόκληρης τής ’Ηπείρου καί τήν ένσωμάτωσή της στήν 
’Αλβανία. Στίς 27 Μαΐου, άγημα ιταλικοΰ πολεμικοΰ πλοίου κατέλαβε τό 
λιμεναρχείο καί τήν πόλη τής Ηγουμενίτσας καί έδιωξε τούς ύπαλλήλους, 
τούς συγκέντρωσε μάλλον σ’ ένα βοηθητικό πολεμικό καί τούς έστειλε στήν 
Κέρκυρα. Στήν Ηγουμενίτσα ό Μεχμέτ μπέης Ντΐνος, άπό τούς ηγέτες τής 
άλβανικής μειονότητας στήν Θεσπρωτία (τών Τσάμηδων), πάντα πρώτος 
σ’ εκδηλώσεις καί δράση πού άπέβλεπε στόν κατακερματισμό τής ’Ηπείρου, 
έσπευσε, μαζί μέ τούς Τουρκαλβανούς τής περιοχής, νά χαιρετήσουν τόν 
επικεφαλής τής κατοχής ίταλό συνταγματάρχη καί νά τόν ευχαριστήσουν 
γιατί άπήλλαξεν αυτούς άπό τούς τυράννους Έλληνας.

Οί Γιαννιώτες βενιζελικοί δέν περίμεναν ποτέ αύτή τήν εξέλιξη. Πίστευαν 
ότι μονάδες τού στρατοΰ τής Εθνικής Άμύνης, πού είχαν καταλάβει τή 
Λευκάδα, θ’ αποβιβάζονταν στήν Πρέβεζα, μέ προορισμό τά Γιάννινα καί 
θ ’ άπελευθέρωναν, ώς συμμαχικός στρατός πλέον -άφού τό Κράτος τής 
Θεσσαλονίκης είχε προσχωρήσει στήν Entente- καί τό κατειλημμένο άπό 
τούς ’Ιταλούς τμήμα τής ’Ηπείρου. ’Αντί νά γίνει αύτό, ώς κεραυνός ένέ- 
σκηψεν εις Ιω άννινα ή εΐδησις, ότι οί ’Ιταλοί κατευθύνονταν πρός τήν 
πόλη. Ό  λαός έξαλλος έπί τφ  δεινφ  άγγέλματι, συγκεντρώθηκε στήν κεν
τρική πλατεία ζητώντας όπλα γιά ν ’ άντισταθεϊ κατά τών επιδρομέων, μαζί 
μέ τό στρατό. Ύστερα άπό λίγο όμως έφτασε διαταγή άπό τήν ’Αθήνα νά 
παραδοθει ή πόλη στούς ’Ιταλούς χωρίς άντίσταση. Στελέχη τών πολιτικών 
κομμάτων ζήτησαν τότε νά συναντηθούν καί ν ’ άποφασίσουν προσχώρηση 
στό Κράτος τής Θεσσαλονίκης, γιά νά σώσουν έτσι τήν "Ηπειρο, δέν έγινε 
όμως δυνατή ή συνεννόηση. Σκέψεις, έπίσης, γιά πραξικόπημα, έμειναν άνε-
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φάρμοστες, ό χρόνος δέν τό  έπέτρεψε (’Από επιστολή τοΰ Π. Γεωργίτση πρός τό 
στρατηγό Π. Δαγκλή τής 1-6-1917, άπό τήν ’Αθήνα, δπου κατέφυγε λίγο πριν άπό τήν 
είσοδο τών ’Ιταλών στά Γιάννινα).

’Έτσι καταλήφθηκαν τά Γιάννινα άπό τούς ’Ιταλούς, σέ στιγμές πού τό 
Κ ράτος τών 'Αθηνών διαλυόταν: ύστερα άπό λίγες μέρες θάπαιρνε κι ό 
Κωνσταντίνος τό δρόμο τής εξορίας. Τό ιταλικό σχέδιο δέν πρόβλεπε μόνο 
τήν κατάληψη τών Γιαννίνων, άλλά κι ολόκληρης τής Ηπείρου. Σύμφωνα 
μέ τίς άπόψεις ορισμένων ιστορικών, σκοπός τής προέλασης ήταν ή βελτίω
ση τής διαπραγματευτικής θέσης τής ’Ιταλίας, κατά τό Συνέδριο τής Ειρήνης, 
μέ στόχο τήν παρεμπόδιση τής έπέκτασης τής Ελλάδας στή Β. "Ηπειρο καί 
τήν ενσωμάτωσή της. Μπορεί νάταν κι έτσι, μέ τήν προϋπόθεση πώς αύτό 
πρέπει νά χαρακτηριστεί ώς δευτερεύων στόχος' κατά τή γνώμη μου πρώτη 
επιδίωξη ήταν ή δημιουργία τής Μεγάλης ’Αλβανίας, στήν όποία θά περι- 
λαμβανόταν καί ή "Ηπειρος, όνειρο τών ιταλικών πολιτικών άπό πολλές 
δεκαετίες. ’Απόδειξη οί χάρτες πού κυκλοφορούσαν ’Ιταλοί κι ’Αλβανοί, 
άκόμα καί σήμερα έμφανίζονται σέ διεθνές επίπεδο.

Ή  ιταλική προέλαση ώς τήν Πρέβεζα δέν πραγματοποιήθηκε. Ή  σθεναρή 
στάση τοΰ ’Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, άντιπρόσωπου τής Τριανδρίας 
στά Ίόνια νησιά -τήν έποχή τής κατάληψης τών Γιαννίνων άπό τούς ’Ιτα
λούς βρισκόταν στή Λευκάδα- καί ή ένίσχυση πού έδωσαν στίς έλληνικές 
δυνάμεις τής Έ θνικής Ά μ ύνης  τά γαλλικά στρατεύματα (είχαν καταλάβει 
τήν Πρέβεζα τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ ’Ιουνίου) άναχαίτισαν τήν ιταλική 
προέλαση καί σταμάτησαν τήν κάθοδό τους πρός τήν Πρέβεζα. Ό  Παπανα
στασίου, άναπτύσσοντας καί δικές του πρωτοβουλίες, έξω άπό τίς έντολές 
πού είχε πάρει άπό τήν κυβέρνηση Βενιζέλου, σταθεροποίησε τήν κατοχή 
τής Πρέβεζας καί προώθησε μικτά έλληνογαλλικά άποσπάσματα στήν 
άριστερή όχθη τών έκβολών τοΰ ’Αχέροντα, στή Φιλιππιάδα, στό Έμίν άγά, 
καί σ’ όλα τά ένδιάμεσα σημεία, έτσι πού νά καθιστούν άδύνατη τή διάβαση 
τών Ιταλών, οί όποιοι δέ διέθεταν καί μεγάλες δυνάμεις γιά νά εξουδετε
ρώσουν τήν έλληνογαλλική άντίσταση. Φαίνεται ότι οί γάλλοι εκπρόσωποι, 
ναύαρχος καί πρόξενος τής Γαλλίας στήν Πρέβεζα, δέν ήταν καί τόσο σύμ
φωνοι μέ τήν γαλλοελληνική σύμπραξη, έγινε κατορθωτή μόνο χάρη στίς 
πρωτοβουλίες τοΰ Παπαναστασίου. Ό  γάλλος ναύαρχος π.χ. δέν είχε δώσει 
τήν άδεια του γιά τή μετάβαση τοΰ γαλλικοΰ άποσπάσματος στήν Πρέβεζα, 
ενώ ό πρόξενος δέν είχε, έλεγε, οδηγίες άπό τήν κυβέρνησή του γιά τέτοια 
σύμπραξη' άντίθετα οί ’Ιταλοί τόν διαβεβαίωναν ότι οί σύμμαχοι είχαν 
συμφωνήσει γιά τήν κατάληψη τής ’Ηπείρου, διατύπωσαν μάλιστα παρά
πονα γιά τήν οργάνωση συμμοριών πού θά δροΰσαν έναντίον τους. Ό  Πα
παναστασίου διέψευσε τήν ύπαρξη συμφωνίας τών Μ. Δυνάμεων γιά τήν 
"Ηπειρο κι άποκάλυψε ότι οί διαταγές τής δικής του κυβέρνησης ήταν νά 
έγκαταστήσει έλληνικές άρχές ώς τά σύνορα τής Β. ’Ηπείρου. Διέψευσε 
άκόμα τόν ισχυρισμό τών ’Ιταλών γιά συγκρότηση συμμοριών, χωρίς νά



—  75 —

τό αποκλείει γιά χό μέλλον, έξαιτίας τοϋ μεγάλου άναβρασμοϋ καί της 
άγανάκτησης τών Ήπειρωτών. Ή  σύσταση τοϋ γάλλου πρόξενου πρός τόν 
Παπαναστασίου ήταν νά ενεργήσει βραδέως καί ήπίως. Τό σίγουρο είναι 
ότι άνάμεσα στούς συμμάχους ύπήρχε άσυμφωνία, τόσο άναμεταξύ τους, 
όσο καί μέ τήν κυβέρνηση Εθνικής Άμύνης.

Μέ τήν κατάληψη τών Γιαννίνων άπό τούς ’Ιταλούς δημιουργήθηκε ένα 
μεγάλο πρόβλημα. Ύπήρχαν κοινωνικές ομάδες ή πολιτικές παρατάξεις 
πού έδειχναν συμπάθεια γιά τούς ’Ιταλούς. Ποιες ήταν αύτές; Έδώ τά πράγ
ματα περιπλέκονται. Οί βενιζελικοί πού κατά τήν πρώτη έμφάνισή τους 
στή Β. "Ηπειρο ύποστήριζαν τούς ’Ιταλούς, επειδή μετείχαν στήν Entente 
καί, ύποτίθεται, ύποστήριζαν τόν Ε. Βενιζέλο, μέ τήν επέκταση τής κατοχής 
τους, έβλεπαν ν ’ άπομακρύνεται ή ένταξη τής Ηπείρου στό Κράτος τής 
Θεσσαλονίκης καί στράφηκαν οί περισσότεροι έναντίον τους. Κατηγορού
σαν μάλιστα τούς άντιβενιζελικούς, δτι μήδισαν, παραβλέποντας τούς άγώ- 
νες πού είχε κάνει ό Γ. Χατζής μέ τήν έφημερίδα του έναντίον τών ’Ιταλών, 
άπό τήν πρώτη μέρα τής άπελευθέρωσης τής Ηπείρου. Ό  Χατζής άνήκε 
στήν ήγεσία τής άντιβενιζελικής παράταξης, εξέφραζε τήν ιδεολογία της, 
δέν ήταν στέλεχος δεύτερης κατηγορίας. Βέβαια ήταν κι ό Κ. Καζαντζής, 
φανατικός βασιλικός πού ύποστήριζε τήν ιταλική κατοχή, γιά τό λόγο δτι 
έμπόδιζε τήν επέκταση τοϋ Κράτους τοΰ Βενιζέλου, δμως ύπήρχε καί τό 
’Ελεύθερον Βήμα, ό διευθυντής τοΰ όποιου, μέ πηχυαίους τίτλους, άνέγραψε 
τό Ζήτω ή ’Ιταλία, δταν οί ’Ιταλοί έμπαιναν στά Γιάννινα - καί ήταν ή 
μόνη βενιζελική έφημερίδα πού είχε άπομείνει στήν πόλη, δλες οί άλλες 
είχαν κλείσει! Φαΰλος κύκλος! Ποιά είναι ή κρίση τής ιστορίας απέναντι 
σ’ δλα αύτά;

Φαίνεται πώς ή άντιβενιζελική ήγεσία, στό μεγαλύτερο μέρος της, άνέ- 
χτηκε τούς ’Ιταλούς καί σέ κάποιες περιπτώσεις συνεργάστηκε μαζί τους. 
Οί Φιλελεύθεροι έβλεπαν τώρα τούς πρώην «συμμάχους» ώς εχθρούς, 
έφόσον στέκονταν έμπόδιο στήν προσχώρηση τής Ηπείρου στό Κράτος τής 
Θεσσαλονίκης. Αύτό δέ σημαίνει τόν άποκλεισμό σύμπραξης άρκετών μέ 
τούς ’Ιταλούς. "Εχει άναφερθεΐ πώς ό στρατηγός Δαγκλής στό περιθώριο 
γράμματος πού έλαβε άπό τά Γιάννινα έκανε άναφορά διά τήν προδοτικήν 
διαγωγήν τινών έκ τών ήμετέρων. Αύτό τό: τών ήμετέρων, μάλλον πρέπει 
νά έχει σχέση μέ τούς Φιλελευθέρους, κι όχι γενικότερα μ’ δλους τούς 
Ήπειρώτες. Έ να  γράμμα τοΰ γιατροϋ Β. Δ. Ρέκα (10 καί 14-7-1917), πρός 
τό Δαγκλή πάλι, άπηχεΐ τίς γνώμες τών βενιζελικών, σχετικά μέ τή 
συμπεριφορά τών άντιπάλων τους καί περιέχει στοιχεία γιά τά σχέδια καί 
τήν προπαγανδιστική δραστηριότητα τών ’Ιταλών: ...οί ύπουλοι επιδρομείς
- έγραφε- διά παντός τρόπου προσπαθοϋσι νά μεταβάλωσι τήν προσωρινήν 
κατοχήν των είς διαρκή κατοχήν. Δυστυχώς, πρός αίσχος τής εύάνδρου 
πατρίδος μας, εύρίσκονται καί νόθα καί άνάξια αύτής τέκνα, άτινα  
ύποβοηθούσι διά τής διαγωγής των τούς σκοπούς τών επιδρομέων (....).
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Ένώ άπό ημέρας είς ημέραν άναμένεται έναγωνίως τό χαρμόσυνον γεγονός 
τής έκκενώσεως τών Ίωαννίνων, οί άνθρωποι αύτοί προσπαθοϋσι νά έπι- 
τύχωσι τήν αναβολήν διά πάσης σατανικής μηχανορραφίας. Μυστικοσυμ

βούλια, συνεννοήσεις, συγ
κεντρώσεις ύποπτοι λαμβά- 
νουσι χώραν, ταϋτα δέ πά
ντα, ού μόνον τή προστασία 
τών Ιταλικώ ν άρχών, άλλά 
καί τή συμμετοχή αύτών 
(....). Κατά τό γιατρό Β. Ρέ- 
κα, εκείνη ή όποία πλήρωνε 
τις συνέπειες τής κατάστα
σης πού δημιουργήθηκε άπό 
τήν ιταλική κατοχή καί πού 
κυρίως άντιδροϋσε κατά τών 
’Ιταλών, ήταν ή μεσαία κοι
νωνική τάξη, καθ’ όσον οί 
μέν πλουτοκράται ούδόλως 
ύποφέρουσι, ά φ ’ οΰ οί πλεΐ- 
στοι έξ αύτών διαπράττονν οί 
ίδιοι τά άκατανόμαστα όρ
γιά των (συμμετέχοντος καί 
τοϋ δημαρχεύοντος καί τοϋ 
συμβουλίου του) καί αύξά- 
νουσι τήν περιουσίαν των ρο- 
κανίζοντες τά κόκκαλα, άφοϋ 
κατεβρόχθισαν τάς σάρκας 
καί τό αίμα τοϋ τιμίως ερ
γαζομένου λαοϋ, οί δέ έν
τελώς πτωχοί τρέφονται ό
πωσδήποτε διά τοϋ πρός 
προπαγανδιστικόν σκοπόν ί- 
δρυθέντος υπό τής συζύγου 

τοϋ τέως Ίταλοϋ προξένου συσσιτίου, ύποβοηθουμένης, δυστυχώς, καί υπό 
συζύγων, άδελφών καί θυγατέρων άτόμων συγκαταλεγομένων είς τάς ρηθείσας 
κατηγορίας, ύπηρετουσών έν τώ συσσιτίω (....).

Ά ν  στό γράμμα τοΰ Β. Ρέκα δέν φαίνεται καθαρά σέ ποία παράταξη 
άνήκαν οί συνεργάτες τών ’Ιταλών πλουτοκράτες -σίγουρα ήταν καί άντι- 
βενιζελικοί καί βενιζελικοί, γιατί τό χρήμα άμβλύνει τίς ιδεολογίες- τό 
γράμμα ενός άλλου βενιζελικοϋ γιατρού, τοΰ Γ. Κ. Σταυρίδη πρός τό Δα
γκλή, (Άθήναι, 12-7-1917) δέν άφήνει πολλές άμφιβολίες γιά τό ποιους οί 
βενιζελικοί θεωροΰσαν συνεργάτες τών ’Ιταλών Κρίμα διότι δέν έλάβατε

Στόν κήπο τής Έθνικής Τραπέζης, 1918: Καθι- 
στές: Andree de Posson, κυρία Άνδρούτσου, σύ
ζυγος τοϋ διευθυντή τής Τραπέζης μέ τήν κόρη 
της Κλεοπάτρα de Posson (τό γένος Σακελλα- 
ρίου). "Ορθιες καί στή σκάλα: Άγγελικούλα Σα- 
κελλαρίου, Ναταλία Καζαντζή, Μαρία Άνδρού
τσου (αδελφή τοϋ διευθυντή), Μερόπη Φιλιού, 
Αλεξάνδρα Καζαντζή, Ελένη  Σακελλαρίου, Nini 
de Posson.
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τήν έξ Ίωαννίνων 20έλιδον έπιστολήν μου, τήν οποίαν έστειλα ύμίν διά 
τοϋ κ. Dussap. Θά μάθητε ποιοι έξακολουθοϋν έτι νά προδίδουν τήν πα
τρίδα, συνεννοούμενοι μετά τών Ιταλών, προεξάρχοντος τοϋ Μ ητροπολίτου 
Ίω αννίνω ν

Τί αντιδράσεις δμως υπήρχαν άπό τήν πλευρά τών άντιβενιζελικών 
άπέναντι στήν ιταλική κατοχή; Μιά μερίδα τους, αύτή πού επηρέαζε ό 
Κ. Καζαντζής, έδειξε άνοχή άπέναντι τους, καί κάποιοι συνεργάστηκαν 
μαζί τους, δπως κι ό μητροπολίτης Σπυρίδων τή στάση τοΰ οποίου θά προ
σπαθήσει νά δικαιολογήσει ό Χατζής, άργότερα. Σίγουρα τούς άντιβε- 
νιζελικούς τών Γιαννίνων έπηρέασαν καί οί εντολές τής ’Αθήνας, γιά πα
ράδοση τής πόλης, χωρίς άντίσταση. Οί έντολές αύτές πρέπει νά είχαν προ
έλευση τό βασιλικό περιβάλλον, πού στηριζόταν στήν ύποστήριξη τής ’Ιτα
λίας γιά τήν άποτροπή τής έκθρόνισης τού βασιλιά. Ή  αποκάλυψη έγινε σέ 
συνομιλία (24-7-1917) πού είχε ό πρώην πρεσβευτής τής Αυστροουγγαρίας 
στήν ’Αθήνα Σίλασσυ μέ τόν εξόριστο στό Σαίν Μόριτς βασιλιά, όπου 
άνάμεσα στ’ άλλα θέματα συζητήθηκε καί ή Ιταλική κατοχή τών Γιαννίνων. 
Γενικώς έχω τήν έντύπωση -έγραφε ό Σίλασσυ στόν αύστριακό ύπουργό 
εξωτερικών Τσερνίν- δτι ό βασιλεύς Κω νσταντίνος τά βλέπει δλα «ρόδινα». 
Μοϋ έλεγε ότι ή κατοχή τών Ίωαννίνων διά τών Ιταλώ ν είναι άπολύτως 
προσωρινή, έπιδιώκουσα άπλώς νά δημιουργήση άντίρροπον διά τούς 
Ά γγλογάλλονς. Κ ατά τήν διάρκειαν τής κρίσεως είχε μέ τόν (έν Άθήναις  
Ιταλόν πρεσβευτήν) κόμιτα Μποσδάρι μακράς διαπραγματεύσεις, κατά 
τάς οποίας άπεδείχθη ό Μποσδάρι τζέντλεμαν (ή έκπλήσσουσα αύτή 
γλώσσα δημιουργεί ώρισμένας σκέψεις!) (βλ. Π. Ένεπεκίδη - Ή  Δόξα καί 
ό Διχασμός (μέρος Β ',  ’Αθήνα 1975). Μπορεί, βέβαια, νά βγήκαν άληθινές 
οί προβλέψεις τού βασιλιά γιά τήν προσωρινότητα τής ιταλικής κατοχής, 
οί διαβεβαιώσεις δμως τοΰ τζέντλεμαν Μποσδάρι έπαιξαν τό ρόλο τους 
γιά τή στάση πού κράτησαν οί άντιβενιζελικοί στά Γιάννινα. Οί ’Ιταλοί 
ύποστήριζαν, ότι γιά ν ’ άντιρροπήσουν τή δράση τών ’Αγγλογάλλων, κα
τέλαβαν τά Γιάννινα καί τήν Ή πειρο, δέν είχαν δμως τήν ίδια γνώμη καί 
οί σύμμαχοί τους. Σέ γράμμα του πρός τό Π. Δαγκλή άπό τά Γιάννινα (19- 
8-1917) ό γάλλος πρόξενος Ντυσσάπ έγραφε (κατά ελεύθερη μετάφραση): 
Α γαπητέ μου στρατηγέ, "Ολη ή Ε λλάδα χαίρεται πού έχει άνακτήσει τήν 
έλευθερία (είχε γίνει ή ενοποίηση τοϋ κράτους ύπό τόν Έλ. Βενιζέλο), άλλά  
ή «δυστυχισμένη Ή πειρος» γίνεται πάλι ένα είδος «πολιορκημένης πόλης». 
Περιμένει άκόμα, γιά άλλη μιά φορά, τόν έλευθερωτή της. Φαίνεται δτι 
ή αύρα τής έλευθερίας δέν έφτασε άκόμα. Οί κατακτητές δέ δείχνουν νά 
βιάζονται καθόλου νά έκκενώσουν τό χώρο. Επίσης φαίνονται νά έχουν 
πάρει τίς άποφάσεις τους γιά τό χειμώνα. Αύτό είναι κάτι τό άκατανόητο. 
'Εμείς πού βρισκόμαστε έδώ στερούμαστε άπό ειδήσεις, ένώ κυκλοφοροϋν 
οί πλέον άπίθανες διαδόσεις. Ό  πληθυσμός είναι πολύ άποθαρρημένος 
καί δέν ξέρει ποιανοϋ άγιου νά ζητήσει τή βοήθεια...
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γ  ποχρεώθηκαν τελικά οί Ιταλοί νά φύγουν άπό τά Γιάννινα. Κι ό Χα
τζής; Αύτός πού τόσα χρόνια άγωνιζόταν σκληρά γιά νά εμποδίσει 

τήν παρουσία τους στήν "Ηπειρο, άποκαλύπτοντας τά σχέδιά τους, τί έκανε 
στό διάστημα τής ιταλικής κατοχής τών Γιαννίνων; Τό πληροφορούμαστε 
άπό τά δσα άναφέρει στήν έφημερίδα του, μετά τήν έπανέκδοσή της, ύστερα 
άπό δίμηνη διακοπή (τελευταίο φύλλο έκδόθηκε στίς 24 Μαΐου 1917 καί 
ή έπανέκδοσή φέρει ημερομηνία 3 Αύγούστου). Πριν δμως άπό τήν άφήγηση 
τοΰ Χατζή, πρέπει νά γίνει λόγος γιά τό άλλο μεγάλο γεγονός τοΰ τελευ
ταίου δεκαημέρου τοΰ Μαΐου: τήν έκθρόνιση τοΰ Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα μέ όσα γνωστοποίησε στίς ελληνικές πρεσβείες ό πρωθυ
πουργός Α. Ζαΐμης τά γεγονότα συνέβησαν ώς εξής: Στίς 28 Μαΐου ό 
Jonnart ύπατος αρμοστής τών προστάτιδων δυνάμεων τής Ελλάδας, έκανε 
γνωστό στήν κυβέρνηση, μέ δυό διακοινώσεις του, ότι ό ισθμός τής Κο- 
ρίνθου καταλήφθηκε άπό συμμαχικές δυνάμεις καθώς καί τμήματα τής Θεσ
σαλίας, γιά νά διανεμηθεί δίκαια ή παραγωγή τοΰ θεσσαλικοΰ κάμπου σ’ 
δλους τούς "Ελληνες. Τό πρωΐ τής 29 Μαΐου ό Jonnart έστειλε τελεσίγραφο 
στήν κυβέρνηση ένημερώνοντάς την ότι οί σύμμαχοι άποφάσισαν ν ’ άποκα- 
ταστήσουν τήν ενότητα τοΰ βασιλείου, χωρίς νά προσβάλλουν τούς μοναρ
χικούς συνταγματικούς θεσμούς, πού τούς έγγυήθηκαν. Ό  βασιλιάς Κων
σταντίνος, έπειδή είχε παραβιάσει τό Σύνταγμα, έ'ξ Ιδίας πρωτοβουλίας, 
είχε χάσει τήν εμπιστοσύνη τών προστάτιδων δυνάμεων, έγγυητριών τοΰ 
Συντάγματος, καί ήταν άναγκαιο νά παραιτηθεί, ορίζοντας διάδοχο έναν 
άπό τούς κληρονόμους του. Ή  άπάντηση τής κυβέρνησης έπρεπε νά δοθεί 
σέ 24 ώρες. Στό ίδιο τελεσίγραφο γινόταν γνωστό ότι ούτε τό διάδοχο Γε
ώργιο έμπιστεύονταν οί σύμμαχοι, γιαυτό τό βασιλιά ήταν άπαραίτητο ν ’ 
άντικαταστήσει ενα άλλο παιδί τοΰ Κωνσταντίνου. ’Επακολούθησε θυελ
λώδες συμβούλιο τοΰ Στέμματος, στό όποιο ό Κωνσταντίνος άνήγγειλε τήν 
άπόφαση νά παραιτηθεί, ορίζοντας διάδοχο τό δευτερότοκο γυιό του ’Αλέ
ξανδρο. Τό μεσημέρι τής 1ης ’Ιουνίου (άλλοι γράφουν στίς 2 ’Ιουνίου), ό 
Κωνσταντίνος άφηνε τήν Ελλάδα, άπό τή σκάλα τοΰ Ώρωποΰ μέ τήν 
οίκογένειά του, παίρνοντας τό δρόμο τής έξορίας. Τόν άκολούθησαν πολλά 
βασιλικά στελέχη, μαζί τους καί κάποιοι Γιαννιώτες, πού έζησαν στήν 
εξορία ώς τήν επάνοδό του.

Ό  Χατζής, λοιπόν, στίς 26 Μαΐου, όταν οί ’Ιταλοί έμπαιναν στά Γιάν
νινα, είχε ν ’ άντιμετωπίσει τό δίλημμα: Ή  νά σταματήσει τήν έκδοση τής 
έφημερίδας του, πού δέν ήταν θέμα μόνο τής δικής του βούλησης, άλλά κι 
άντικειμενικών συνθηκών, δπως ή δυσχέρεια έξασφάλισης ειδήσεων, ή λο
γοκρισία, ή έλλειψη χαρτιοΰ κλπ., ή ν ’ άκολουθήσει τίς ελληνικές άρχές, 
τίς όποιες είχαν καταλύσει οί ’Ιταλοί καί έφευγαν. ’Αποφάσισε τό δεύτερο, 
μέ τήν προοπτική νά έγκατασταθεϊ στήν ’Αθήνα καί νά έκδόσει έκεϊ τήν 
έφημερίδα του, ίνα παλαίστι έντίμως καί άγωνισθή ύπεραμυνόμενος τών 
πεποιθήσεων, τάς όποιας έπί συναπτά έτη πολλά άκλονήτως διεκήρυξεν.
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Στό μεταξύ στις 29 Μαΐου έγινε ή έκθρόνιση τοΰ Κωνσταντίνου, άκο- 
λούθησε ή κατάληψη της Θεσσαλίας καί Άττικοβοιωτιας, ή μεταβολή τού 
καθεστώτος καί ή επάνοδος τοΰ άρχηγοΰ τοΰ κινήματος τής 'Εθνικής Ά μ ύ 
νης στήν ’Αθήνα ώς πρωθυπουργοΰ. Τά γεγονότα βρήκαν τό Χατζή στήν 
Ά ρτα  καί τόν ύποχρέωσαν ν ’ άντιμετωπίσει τήν κατάσταση κάτω άπό νέο 
πρίσμα. Θεώρησε, όπως γράφει, ώς εθνική επιταγή τήν άνάγκη νά υπο
δεχτούν οί 'Έλληνες τήν βίαν τών πραγμάτω ν  μέ ήρεμία καί ψυχραιμία 
καί γιαυτό παραιτήθηκε άπό τά σχέδια τής έκδοσης τής Ή πειρον στήν Αθή
να, οϋτε κάν στήν Ά ρτα, όπου καί έμεινε ένα δίμηνο περίπου, μέ τήν προσ
δοκία άποσαφήνισης τής κατάστασης.

Δέν ήταν μόνο τά συσσίτια τό προπαγανδιστικό μέσο, πού μεταχειρί
ζονταν οί ’Ιταλοί, γιά προσεταιρισμό τών Ελλήνων. Χρησιμοποίησαν καί 
πάλι τό κουτσοβλαχικό στοιχείο -τό ίδιο έκαναν καί κατά τήν περίοδο τής 
ίταλογερμανικής κατοχής- γιά ν ’ άποκτήσουν, άπέναντι στούς άλλους 
εταίρους τής Entente, έρείσματα παράτασης τής κατοχής τους στήν ’Ήπειρο, 
παρά τίς άντίθετες διαβεβαιώσεις τού Μποσδάρι στήν Αθήνα. Συγκέντρω
σαν, λοιπόν, στήν Άβδέλλα, στό κυριότερο κέντρο τής ρουμανικής προπα
γάνδας, όλους τούς παρέδρους τών βλαχόφωνων χωριών καί τούς έβαλαν 
νά υπογράψουν αίτηση -προοριζόμενη γιά τή Συνδιάσκεψη τών Παρισίων- 
στήν όποια έκφραζόταν ή δυσφορία τών βλαχόφωνων πληθυσμών έναντίον 
τής Ελλάδας καί τής ελληνικής διοίκησης καί ταυτόχρονα ή θερμή παρά
κληση νά μείνουν οί ’Ιταλοί στήν Ή πειρο, γιατί ήταν πολύ ευχαριστημένοι 
άπό τήν ιταλική κυβέρνηση καί τήν ιταλική διοίκηση. Πώς νά μήν ήταν 
εύχαριστημένοι οί ρουμανίζοντες, άφού οί ’Ιταλοί τούς έπέτρεψαν νά κ ι
νούνται μ’ όλη τους τήν άνεση στά βλαχόφωνα χωριά, νά προσηλυτίζουν 
κόσμο, νά καταδίδουν τούς Έλληνες, είτε ελληνόφωνοι ήταν αυτοί, είτε 
βλαχόφωνοι, νά είναι τά χαϊδεμένα παιδιά τους, όπως άκριβώς συνέβαινε 
καί κατά τήν έποχή τής τουρκοκρατίας; Άκόμα κι όταν, κάτω άπό τήν 
πίεση τών Άγγλογάλλων, ύποχρεώθηκαν οί ’Ιταλοί ν’ άποχωρήσουν άπό 
τήν Ή πειρο καί τή Δ. Μακεδονία, βοήθησαν, μ’ όλα τά μέσα, στήν έκρηξη 
κινήματος αυτονομίας τών ρουμανιζόντων τής Άβδέλλας καί τών γύρω 
χωριών, πού τελικά άπέτυχε, έξαιτίας τής σθεναρής άντίδρασης τών Ελλή
νων.

Τήν αίτηση, σύμφωνα μέ τά γραφόμενα τοΰ Δωδώνης Πανάρετου πρός 
τόν Π. Δαγκλή, (29-7-1917), οί βλαχόφωνοι πάρεδροι τήν ύπέγραψαν, άλλοι 
έν γνώσει τού περιεχομένου, άλλοι δέ έν άγνοίφ τούτου. Τελικά τήν πα- 
ρέδωκαν στόν Ιταλό συνταγματάρχη Δελαπόντε κι άντίγραφά της στούς 
πρόξενους. Ανάλογη προσπάθεια κατέβαλαν οί ’Ιταλοί καί στά Γιάννινα, 
χωρίς επιτυχία. Ζήτησαν άπό τούς Τούρκους καί τούς Εβραίους νά 
υπογράψουν παρόμοια αίτηση, αύτοί όμως τούς υπέδειξαν ν’ άποταθοΰν 
στούς 'Έλληνες πού αποτελούσαν καί τήν πλειοψηφία τοϋ πληθυσμοΰ καί 
βέβαια οί 'Έλληνες άρνήθηκαν. Κατά τίς μέρες τής συμμαχικής Συνδιασκέ-
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■ψεως τών Παρισίων οι ’Ιταλοί χρησιμοποίησαν κι άλλο μέσο γιά νά 
επηρεάσουν τίς άποφάσεις της. Μετέφεραν στά Γιάννινα πολλούς 
τουρκαλβανούς άπό τή Θεσπρωτία καί συγκρότησαν συλλαλητήριο διαμαρ
τυρίας. γιά νά εμποδίσουν τήν άποχώρηση τών ’Ιταλών άπό τήν Ή πειρο.

Τό πόσο πρόθυμοι ήταν οί ’Ιταλοί -παρά τίς υποκριτικές διαβεβαιώσεις 
τους- νά φύγουν άπό τά Γιάννινα, τό άπέδειξε ή στάση τών εκπροσώπων 
τους στή Συνδιάσκεψη τών Παρισίων. Ή  έλληνική κυβέρνηση, τοϋ Ε. Βε
νιζέλου πιά, είχε ζητήσει άπό τούς συμμάχους, νά πιέσουν τούς ’Ιταλούς 
νά έκκενώσουν τά Γιάννινα καί τήν Ή πειρο, ώς τά σύνορα μέ τή Β. ’Ή 
πειρο. Τό ελληνικό αίτημα έγινε άποδεκτό, παρά τίς ιταλικές άντιρρήσεις' 
όμως ή ’Ιταλία έφερε προσκόμματα στήν εκτέλεση τής άπόφασης, επι
καλούμενη άστήρικτα επιχειρήματα. "Ετσι έφτασαν νά εγκαταλείπουν τά 
Γιάννινα καί νά έκκενώσουν τή νότια "Ηπειρο τό Σεπτέμβριο, άντί τής 
άμεσης άποχώρησης πού είχε άποφασιστεϊ. Φυσικά δέ σταματοΰν έδώ οί 
έχθρικές εκδηλώσεις τής ’Ιταλίας σέ βάρος τής Ελλάδας. Ά πό τίς 21 Μαΐου 
ό Ιταλός στρατηγός Ferrero είχε άνακηρύξει στό Αργυρόκαστρο τήν 
άνεξαρτησία τής Αλβανίας, ύπό ιταλική προστασία, μέ συνέπεια ν’ άρχίσει 
έντονη προπαγανδιστική δραστηριότητα τών ’Ιταλών γιά τή Μ εγάλη ’Αλβα
νία , πού θά έφτανε ώς τήν Πρέβεζα. Ή  έλληνική κυβέρνηση άρνήθηκε ν ’ 
άναγνωρίσει τήν Ιταλική προστασία στήν Αλβανία, πού μετέτρεπε τή χώρα 
σέ ιταλικό προτεκτοράτο. Τήν άντίδρασή της αύτή δέν ξέχασε ή ’Ιταλία...

g  να μήνα τώρα, άπό τά μέσα Μαΐου, πριν κατεβοΰν οί ’Ιταλοί στά Γιάν
νινα, ό Πέτρος Κωστίδης είχε τήν αίσθηση πώς ζοϋσε έφιάλτη. Στίς 

άρχές τόν βασάνιζε τό προαίσθημα πώς κάτι δέν πήγαινε καλά μέ τό Βασίλη, 
ή μακρόχρονη σιωπή του δέν ήταν καλό σημάδι. Ό που  κι άν βρισκόταν 
ό γυιός του, μποροΰσε νά τοϋ στείλει δυό άράδες γράμμα, νά τόν καθη
συχάσει. ’Εκτός άν.., ό Πέτρος ένοιωθε φρίκη στήν προέκταση τοϋ συλλο
γισμού του. "Ερχονταν καί στά Γιάννινα ειδήσεις ότι ό νέος ελληνικός 
στρατός, πού σχηματίστηκε στή Θεσσαλονίκη, είχε ένταχτεΐ στίς συμμαχικές 
δυνάμεις κι έπαιρνε μέρος στίς μάχες έναντίον τών Γερμανοβουλγάρων στή 
Μακεδονία. Ό  Βασίλης είχε τελειώσει τήν έκπαίδευσή του, αύτό τό ήξερε 
ό Πέτρος, ήταν πιά έφεδρος άνθυπολοχαγός, κάποια μονάδα θά διοικούσε, 
στό μέτωπο, στά μετόπισθεν, ό Πέτρος δέν τό γνώριζε. Ή  άγωνία του γιά 
τήν τύχη τοϋ γυιοϋ του δέν κρυβόταν, τό μαρτυρούσαν ή έκφραση τοϋ προ
σώπου του, οί κινήσεις, τά λόγια, όλη ή οικογένεια διαισθανόταν ότι κάτι 
συνέβαινε, πήρε μιά άμυντική στάση, σά νά περίμενε κάποιο πλήγμα άπό 
άκαθόριστη κατεύθυνση. “Ολοι ρωτοϋσαν τόν Πέτρο νά τούς άνοίξει τήν 
καρδιά του, νά μάθουν τέλος πάντων ποιά ήταν ή αιτία πού δημιουργούσε 
τή βαρειά άτμόσφαιρα τοϋ σπιτιού, αύτός τούς έλεγε διάφορες δικαιολογίες, 
γιά τήν πείνα, γιά τίς σκηνές πού γίνονταν καθημερινά έξω άπό τούς φούρ
νους, τό δημαρχείο, τή νομαρχία, προσπαθούσε νά περιγράψει δσο πιό
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δραματικά μπορούσε τήν κατάσταση, τούς μιλούσε καί γιά τούς ’Ιταλούς, 
οι φήμες έλεγαν πώς δέ θ’ άργούσαν νά κατεβοΰν στά Γιάννινα, τί θά γί
νουμε, Θεέ μου, τί θά γίνουμε.., μονολογούσε κάποτε- οι άλλοι τόν άκουγαν 
χωρίς νά μιλούν, συλλογισμένοι, ό Πέτρος ένοιωθε πώς δέν τούς έπειθε, 
τί άλλο νά τούς πώ.., άναλογιζόταν, ώσπου μιά μέρα ξέσπασε ό Δημήτρης: 
—Σταμάτα πατέρα, δσα λές τά ξέρουμε, θά δούμε τί θά κάνουμε, γιά τό 
Βασίλη πές μας, σίγουρα έχεις νέα του, δέν πρέπει νά τά μάθουμε καί 
μεΐς; Ό  Πέτρος ένοιωσε πώς κατρακυλοϋσε σέ ράδιό, οί πέτρες έπεφταν 
πάνω του καί τόν πλήγωναν, είχε τήν αίσθηση πώς χανόταν, λίγο πρίν 
φτάσει στό βάθος τοΰ γκρεμού τά χείλη του ψιθύρισαν: —Λέν ξέρω τίποτα 
γιά τό Βασίλη, κι αύτό είναι τό χειρότερο... Ή  σιωπή πού έπεσε έλεγε πε
ρισσότερα άπ’ όσα θά φανέρωναν τά συναισθήματα τών άλλων, άν 
έκδηλώνονταν. —Ό Βασίλης, λοιπόν.., μουρμούρισε κάποια στιγμή ό Δη
μήτρης, έχει καιρό νά σοϋ στείλει γράμμα πατέρα; —Πολύ καιρό.., άπάντησε 
πνιχτά ό Πέτρος, δάκρυα πλημμύρισαν τά μάτια του, δέ μπόρεσε νά κρα
τηθεί άλλο, προσπάθησα νά μάθω κάτι, δέν τά κατάφερα, συμπλήρωσε. 
Οί γυναίκες, όταν άντίκρυσαν τά δάκρυα τοΰ Πέτρου, στάθηκε άδύνατο νά 
κρατηθούν. 'Ένα σιωπηλό κλάμα άρχισε, όπως τής σιγανής βροχής τοΰ φθι
νόπωρου, πού γεμίζει θλίψη τήν καρδιά. Τό Βασίλη έκλαιγαν, σίγουρες 
πώς είχε χαθεί, άν ήταν στή ζωή, δέ θάδινε σημάδια, δπως έκανε τόσον 
καιρό τώρα, άπό τή μέρα πού είχε φύγει; Ή  Χριστίνα κι ό Νίκος, δέ μπο- 
ροΰσαν νά κλαινε τόν χαμένο άδερφό τους, μ’ αύτή τή σεμνή άξιοπρέπεια 
τών άλλων, ζητοΰσαν νά πετάξουν τό βάρος πού τούς πλάκωνε τό στήθος, 
μέ τόν τρόπο πού τά δυό παιδιά ήθελαν, έτρεξαν στά δωμάτιά τους, τ’ 
άναφυλλητά άκούγονταν ώς τήν αίθουσα πού ήταν συγκεντρωμένοι οί με
γάλοι, συμφορά μας, φώναξε κάποια στιγμή ή γιαγιά Ελένη, κι έγειρε ζα
λισμένη στήν καρέκλα της, οί άλλοι έτρεξαν νά τή συνεφέρουν. Ό  Δημήτρης, 
βρήκε πρώτος τό κουράγιο, στάθηκε όρθιος καί προσπάθησε νά προσγειώσει 
τούς άλλους στήν πραγματικότητα. —Γιά σταθείτε, μίλησε σέ τόνο επι
τακτικό, συμπεριφερόμαστε σά νά μή ζεΐ ό Βασίλης. Ποιός μάς βεβαιώνει 
γιαυτό: Λέν έχει στείλει γράμμα άπό καιρό, αύτό δέν είναι καλό σημάδι, 
μήπως δμως έστειλε, άλλά δέν έφτασε στά χέρια τοϋ πατέρα; Τό κράτος 
είναι χωρισμένο στά δυό, στή Θεσσαλονίκη ό Βενιζέλος έχει στήσει τόσους 
ελέγχους στά σύνορα, δύσκολα νά περάσουν άνθρωποι άπό κει πρός τά 
δώ. Ά φ οϋ  ή επικοινωνία έχει διακοπεί άπό καιρό, δικαιολογείται ή σιω
πή τοϋ Βασίλη. Τό πιθανότερο είναι νά έστειλε γράμμα, άλλά νά μήν 
έφτασε στά χέρια μας. Θά περιμένουμε, λοιπόν, καί θά προσπαθήσουμε 
μέ κάθε τρόπο νά μάθουμε γιά τήν τύχη του. Είναι πρόκληση πρός τή 
μοίρα νά τόν κλαΐμε, χω ρίς νά ξέρουμε άν ζεΐ ή άν σκοτώθηκε. Ό  Πέτρος 
σηκώθηκε, άγκάλιασε τό γυιό του, νάσαι καλά πα ιδί μου, είπε, ξαναγέν
νησες τήν ελπίδα στίς καρδιές μας, έγώ έφτασα στά έσχατα όρια τής 
απελπισίας, δέν άντεχα άλλο... Τά πρόσωπα τών γυναικών ήμέρεψαν, σέ
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λίγο στή ζωή τοΰ σπιτιοΰ είχε ξαναγυρίσει ό φυσιολογικός ρυθμός. Ό  Πέ
τρος κι ό Δημήτρης, βγήκαν έξω νά συνεχίσουν τήν κουβέντα, οί γυναίκες 
ξανάπιασαν τίς δουλειές, τά παιδιά βγήκαν άπό τά δωμάτιά τους, τί παιδιά, 
ή Χριστίνα ήταν πιά κοπέλλα τής παντρειάς, μπορεί καί νά είχε κάνει τό 
δικό της σπίτι, άν δέν έρχονταν οί δύσκολοι καιροί. ’Από τό παράθυρο 
φύσηξε ζεστός μαγιάτικος άέρας, ή άνοιξη γιόρταζε, άδιαφορώντας γιά τίς 
μιζέριες, τά πάθη καί τά μίση τών άνθρώπων, ήταν άδύνατο μιά τέτοια 
έποχή νά είχε χαθεί ό Βασίλης, σκέφτηκε ή Κατερίνα, πού ένοιωθε ν ’ άνθίζει 
μιά νέα ζωή μέσα της, δέν είχε πει τίποτα άκόμα στό Δημήτρη, περίμενε 
μήπως ξημερώσουν καλύτερες μέρες, οί τελευταίες ήταν έφιαλτικές.

Τήν άλλη μέρα ό Πέτρος πήγε νά δει τόν Χατζή. "Ηθελε ν ’ άκούσει τή 
γνώμη του γιά τή σιωπή τοΰ Βασίλη, μπορεί νάβρισκε κάποια έξήγηση ή 
νά τοΰ άνοιγε κάποιο δρόμο επικοινωνίας μέ τό γυιό του. Ή  κατάσταση 
τής άναμονής έπρεπε νά πάρει τέλος, ή άλήθεια, όποια κι άν ήταν, θά τερ
μάτιζε τήν τρομακτική άναστάτωση τοΰ ϊδιου καί τής οίκογένειάς του. Βρήκε 
τό Χατζή καθισμένο στό γραφείο του, μέ μιά έκφραση έντονης άπελπισίας. 
Ή  δλη του εμφάνιση έδειχνε κατάρρευση, ούτε τσιγάρο δέν είχε όρεξη νά 
καπνίσει. Κοίταξε τόν Πέτρο μ’ ένα βλέμμα διερευνητικό, σά νά μήν τόν 
άναγνώριζε. —Ολα χάθηκαν Πέτρο.., μουρμούρισε κάποια στιγμή, όταν 
συνήλθε, ό Δαίμονας έρχεται, δπου νάναι, «ούαί τοΐς ήττημένοις», σέ λίγες 
μέρες θάχουμε στά Γιάννινα καί τούς Ιταλούς, τί πρέπει νά κάνουμε 
Πέτρο, τί μάς περιμένει;.. Ό  Πέτρος άπλωσε τά χέρια του κι έπιασε τά 
χέρια τοΰ Χατζή ήταν παγωμένα, τά κράτησε άρκετή ώρα, νά τά ζεστάνει. 
— Ά πό σένα κύρ Γιώργη θέλουμε νά μάς δίνεις κουράγιο, έσύ τώρα, μ ’ δσα 
λές καί μ ’ δσα αισθάνεσαι, μάς ρίχνεις στό γκρεμό. Είσαι ηγήτορας Γιώργη 
Χατζή, οδηγός άνθρώπων, μήν τό ξεχνάς, έχεις χρέος νά πνίξεις τόν πόνο 
σου καί νά σταθείς στό πλευρό δλων, φίλων κι άντίπαλων, ή στάση σου 
θά κρίνει πολλά... —Δέ μπορώ  νά κάνω τίποτα, Πέτρο, θέλω νά βοηθήσω 
τόν κόσμο μας, έσύ δέν έχεις άνάγκη, άνήκεις στήν παράταξή τους, δέ θά 
μ ’ άφήσουν, θά μέ άχρηστεύσουν. Έπειτα, τί μπορώ νά προσφέρω, μέ τούς 
’Ιταλούς άφέντες, στήν πόλη μας; θ ά  μέ ρίξουν κι αύτοί σ ’ ένα μπουντρούμι, 
δπως έκαναν οί Τούρκοι, έκεϊ θά σαπίσω. Μέ τούς άγώνες πού έχω πίσω  
μου έναντίον τών Ιταλών, πιστεύεις δ η  θά μ ’ άφήσουν έλεύθερο; Νά 
συνταχτώ μέ τό μέρος τους, είναι άδύνατο, καλύτερα νά κόψω τό χέρι 
μου, παρά νά γράψω καλά λόγια γι ’ αυτούς. Έ να  μοϋ άπομένει, ό δρόμος 
τής φυγής. Δέ θά σταματήσω τήν «Ήπειρο», στήν Ά ρ τα  ή στήν Αθήνα, 
θά τήν έκδόσω, νά λέω έλεύθερα τήν γνώμη μου, δσο κρατήσω. Ξέρω πώς 
θά καταστραφώ, άλλά δέν έχω άλλο δρόμο νά διαλέξω. — Φοβάμαι γιά τό 
Δημήτρη, είπε ύστερα άπό μικρή σιωπή ό Πέτρος, είναι πολύ εύαίσθητος 
καί δέν ξέρω πώς θ ’ άντιδράσει... — Οί ’Ιταλοί δέν πιστεύω νά τόν πειράξουν, 
άπάντησε ό Χατζής, δσο γιά τούς άλλους, δταν έρθουν, δέ μπορώ νά σοϋ 
δώσω εγγύηση, θάναι δμως κι ό Βασίλης τότε εδώ, θά βοηθήσει νά περάσετε



—  83 —

τίς δύσκολες μέρες... — Ό  Βασίλης.., μουρμούρισε ό Πέτρος, κι αμέσως τά 
μάτια του βούρκωσαν. —Γιατί αύτή ή συγκίνηση Πέτρο; ρώτησε μέ ζωηρή 
φωνή ό Χατζής, έπαθε κάτι ό Βασίλης; —Δέν μάθαμε τίποτα κύρ Γιώργη 
καί είμαστε δλοι τρομερά άνήσυχοι, μάς έκοψε χρόνια ζωής αύτό τό παιδί, 
έχουμε καιρό νά πάρουμε γράμμα του, οϋτε μπορέσαμε άπό άλλους δρόμους 
νά μάθουμε τό παραμικρό. Ά ν  μπορείς βοήθησέ μας, δέν ξέρουμε τί άλλο 
νά κάνουμε... —Είναι στό μέτωπο: ρώτησε ό Χατζής. —Πρέπει νά πολεμάει, 
άπάντησε ό Πέτρος, τέλειωσε τή σχολή έκπαίδευσης έφεδρων άνθυπολοχα- 
γών, σίγουρα μόνος του θά ζήτησε νά πάει στό μέτωπο' μετά τήν άποφοίτησή 
του άπό τή σχολή χάσαμε τά ϊχνη του. Μ πορεί καί νά μάς έγραψε, έμεϊς 
δέν πήραμε γράμμα του, έχουμε άπελπιστεΓ... —Χρειάζεται κουράγιο, Πέτρο, 
ή σιωπή δέ σημαίνει πάντα θάνατο, ποιός ξέρει κάτω άπό ποιές συνθήκες 
βρίσκεται ό Βασίλης καί δέ μπορεί νά γράψει, υπομονή.., υπομονή, έπα- 
νέλαβε πάλι, συμβουλεύω υπομονή, χαμογέλασε πικρά, τή στιγμή πού έγώ 
ό ίδιος δέ μπορώ νά κρατήσω τήν καρδιά στό στήθος μου, σπαρταράει σάν 
τρομαγμένο ζωάκι, πάει νά σκίσει τίς σάρκες, νά πεταχτεΐ έξω, σαλεύει ό 
νοϋς μου δταν άναλογίζομαι τί μάς περιμένει. Τώρα θά υποχρεωθούμε νά 
παρακολουθήσουμε τά έπινίκεια τών βενιζελικών, παρέα μέ τούς ’Ιταλούς, 
όσοι μείνουν δηλαδή, έγώ θά φύγω, δέν άντέχω τόν έξευτελισμό, κι άλλοι 
θ ’ άφήσουν τά Γιάννινα, θά έκπατρισθούν..! Είχε διάθεση κι άλλα νά πει 
ό Χατζής, δέ μπόρεσε νά συνεχίσει. Ή  συγκίνηση καί ή άδυναμία πού ένοιωθε 
σταμάτησαν τό μονόλογό του... —Σέ βασανίζω μέ τά δικά μου, Πέτρο, καί 
σύ έχεις τίς έγνοιες σου. Θά φροντίσω νά μάθω γιά τό Βασίλη, κάποια 
άκρη θά βρώ, άν δέν έρθουν γρήγορα οί ’Ιταλοί στά Γιάννινα. Έ χω  τό 
προαίσθημα πώς ό Βασίλης βρίσκεται στή ζωή, θά μάθουμε. Έ χε τό νού 
σου στό Δημήτρη, θά περάσει μεγάλη δοκιμασία, άν έρθουν οί άλλοι, στό 
ξαναλέω... —Σ ’ εύχαριστώ κύρ Γιώργη, εύχομαι νά πάνε καί γιά σένα όλα 
καλά, τί μέρες Θεέ μου περνάμε, πώς φτάσαμε σ ’ αύτό τό κατάντημα... 
Οί δυό άντρες έσφιξαν τά χέρια σιωπηλά, ό Χατζής έπεσε στό γραφείο του, 
δέν είχε διάθεση γιά τίποτα, έπειτα τί νά γράψει, όλα είχαν διαλυθεί, γιά 
τήν παράταξή του όλες οί έλπίδες είχαν χαθεί...

Ό  Πέτρος, όταν βγήκε άπό τά γραφεία τής Ηπείρου, κατηφόρισε πρός 
τή Μητρόπολη. Τήν άπόφαση τήν πήρε ξαφνικά, ήθελε ν ’ άκούσει τή γνώμη 
τοΰ Σπυρίδωνα, γιά τή στάση του στά γεγονότα, θά μιλούσαν άκόμα γιά 
τά συσσίτια, είχε καιρό νά τόν δει, απασχολημένος καθώς ήταν μέ τίς φρο
ντίδες τής μητροπολιτικής επιτροπής γιά τήν περίθαλψη τών φτωχών, στή 
δικαιοδοσία της υπαγόταν καί ή λειτουργία τού συσσιτίου. Ό  κόσμος γκρί- 
νιαζε, διαμαρτυρόταν κάποτε έντονα, επαναστατούσε, ό Πέτρος όμως είχε 
ήσυχη τή συνείδησή του' μέ τίς συνθήκες πού είχαν δημιουργηθεϊ, ή περί
θαλψη τών φτωχών ήταν ή καλύτερη δυνατή. Ό  Σπυρίδων, μέ τίς πρωτο
βουλίες του, έδειξε τά διοικητικά του προσόντα, ισχυρή θέληση κι άποφα- 
σιστικότητα στή λήψη άποφάσεων, χωρίς αύτόν ή κατάσταση θά ήταν χει



ρότερη, μέ βαρύτερες συνέπειες. Ή  ανέγερση, βέβαια νέων σχολείων δέν 
προχωρούσε, οί συνθήκες ήταν απρόσφορες γιά τέτοιου είδους δραστηριό
τητες, ό Πέτρος όμως ήταν σίγουρος πώς ό Σπυρίδων θά κρατούσε τό λόγο 
του. Γιά τό Βασίλη δέ θά τοϋ έλεγε τίποτα, ό δεσπότης είχε τά δικά του 
προβλήματα, δέν ήταν σωστό νά τόν φορτώσει καί τά οικογενειακά του. 
Προπαντός ήθελε νά διαγνώσει τί προοπτικές είχε γιά τίς έξελίξεις, καί τί 
θάκανε μέ τήν άναμενόμενη άφιξη τών Ιταλών.

Ό  Σπυρίδων είχε άρκετό κόσμο, ό Πέτρος άναγκάστηκε νά περιμένει. 
Ό ταν ήρθε ή σειρά του ό δεσπότης τόν έπιτίμησε: —Γιατί δέν μέ ειδοποίη
σες; τοΰ είπε, θά σοϋ έκλεινα μιά ώρα που νά μήν έχει κόσμο γιά νά κου
βεντιάσουμε μέ άνεση... —Λέν πειράζει, σεβασμιότατε, ήμουν στόνκύρ Γιώρ- 
γη, δέν είχα προγραμματίσει νάρθω στή Μητρόπολη, ξαφνικά τό άποφά- 
σισα... — Τί κάνει ό Χατζής; ρώτησε μ’ ένδιαφέρον ό Σπυρίδων, κι αυτόν 
έχω μέρες νά τόν δώ. — Βρίσκεται σέ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, έτοιμά- 
ζεται νά φύγει. —Νά πάει ποϋ; ρώτησε τώρα άνήσυχος ό Σπυρίδων. -Προ- 
σωρινά στήν 'Αρτα, λέει, κι άν χρειαστεί θά φτάσει στήν Αθήνα, δέν 
κάθεται μέ τούς Ιταλούς στά Γιάννινα... — Έ χει δίκιο, μουρμούρισε ό Σπυ
ρίδων, πώς μπορεί νά μείνει έδώ μέ τούς άγώνες πού έχει κάνει; Κ ι έγώ 
άγωνίστηκα μ ’ όλες μου τίς δυνάμεις, στήν περίοδο τοϋ «Αύτονομιακοϋ 
άγώνα», φοβάμαι τήν ιταλική δολιότητα καί τήν άλβανική πανουργία, θά 
θελήσουν νά μ ’ έκδικηθοϋν, είμαι όμως μητροπολίτης, δέ μπορώ νά έγκα- 
ταλείψω τό ποίμνιό μου, θά μείνω, ό κόσμος μ ’ έχει άνάγκη...

Ό  Πέτρος δέν έμεινε πολύ μέ τόν Σπυρίδωνα. Κόσμος περίμενε έξω καί 
ήξερε πώς ό χρόνος του ήταν πολύτιμος. Σίγουρα θά τόν βοηθοΰσε στίς 
δραστηριότητές του γιά τήν άνακούφιση τών φτωχών, θ ’ άπέφευγε έτσι τίς 
συνεργασίες μέ τούς Ιταλούς. Ούτε αύτός, οϋτε οί άλλοι Γιαννιώτες, έκτός 
άπό λίγους, όπως πίστευε, τούς είχαν έμπιστοσύνη, ήξεραν τήν ώς τότε πο
λιτεία τους, ό Χατζής είχε άγωνιστεΐ γιά νά γίνουν κοινό κτήμα τά σκοτεινά 
τους σχέδια' μέ λύπη του θά διαπίστωνε, μετά τό τέλος τής ιταλικής κατοχής, 
πώς ήταν πολλοί περισσότεροι, άπ ’ όσους ύπολόγισε, έκεΐνοι πού πρόσφε- 
ραν, στούς υποτιθέμενους συμμάχους, γην καί ύδωρ... Μέ λύπη άκουγε τότε 
φήμες, πού επιβεβαιώθηκαν δεκάδες χρόνια άργότερα, ότι ό Κωνσταντίνος, 
ούτε στήν κατάληψη τών Γιαννίνων άπό τούς ’Ιταλούς άντέδρασε- είχε τήν 
άφέλεια νά πιστεύει πώς οί ’Ιταλοί, μαζί μέ τούς Ρώσους καί τούς Άγγλους 
θά έπειθαν τή Γαλλία νά μήν επιμένει στήν έκθρόνισή του. Οί ’Ιταλοί, βέβαια, 
κινήθηκαν πρός αύτή τήν κατεύθυνση, όχι άπό ένδιαφέρον γιά τόν Κων
σταντίνο, άλλά γιά τά δικά τους συμφέροντα, δέν ήθελαν τό Βενιζέλο ν’ 
άνακατεύεται στά πόδια τους, ματαίωνε τά σχέδιά τους...

y  τίς 3 Αύγούστου 1917, ό Χατζής, πού πρίν λίγο είχε γυρίσει στά Γιάν- 
νινα, ματαιώνοντας, γιά τούς λόγους πού άναφέρθηκαν, τά σχέδια γιά 

έκδοση της Η πείρου  στήν Αθήνα ή τήν Ά ρτα, έπανεξέδωσε τήν έφημερίδα
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του σέ χαρτί άγοράς, ρόζ απόχρωσης, και μέ άρθρα καί σχόλια, έκανε τήν 
τοποθέτηση τοϋ ίδιου καί τής μερίδας τοΰ κόσμου πού εκπροσωπούσε, στό 
πλαίσιο τής νέας κατάστασης πού είχε δημιουργηθεΐ άπό τήν έπίδραση δυό 
αποφασιστικών παραγόντων: τής κατοχής τής πόλης άπό τούς ’Ιταλούς καί 
τής άνάληψης τών εύθυνών τής διακυβέρνησης τής χώρας άπό τόν Έ . Βε
νιζέλο, μετά τήν ενοποίηση τοΰ κράτους. Κατά τήν περίοδο αύτή ό Χατζής 
προσπάθησε νά διασώσει δ,τι μποροΰσε, έμοιαζε μέ ναυαγό πού βρέθηκε 
στή μέση τοΰ πελάγου, άναζητώντας σανίδα σωτηρίας- κάποιες φορές θυ
μάται τούς άγώνες του καί γιά τό βασιλιά πού τώρα ύβριζόταν άπ’ δλους 
(Δέν είναι, λο ιπόν ’Εκείνος -έγραφε στό πρώτο φύλλο τής έπανέκδοσης- 
πού έλαμποκοποϋσεν Ένδοξος εις τό Μ πιζάνι καί ώδήγει νικητής τήν 
’Ελευθερίαν στά Γιάννινα καί τήν 'Η πειρον; Δέν είναι, λοιπόν ’Εκείνος, 
πού έκαμε νά λάμψη άπό Δόξαν ή ελληνική Σημαία καί τιμή, δταν  
άστραπή καί κεραυνός άπό τόν Λαχανά είς τό Κ ιλκίς καί τήν Τζουμαγιάν 
περιέφερε τήν Μεγάλην Δόξαν είς τήν αιχμήν τοϋ Σπαθιού Του, οδηγήτριαν 
τής ελληνικής τιμής καί δόξης;), ποτέ δμως δέν ξεχνάει -δέν τόν άφήνουν 
καί οί άλλοι νά τό ξεχάσει- πώς βρίσκεται κάτω άπό ιταλική κατοχή, είναι 
δοΰλος «συμμάχων» καί πρέπει νά συμπεριφέρεται άνάλογα. Υποχρεώνεται 
νά ξεπεράσει τά έπιτρεπτά -γιά τό Χατζή τουλάχιστον- δρια, νά λησμονήσει 
τό παρελθόν του καί νά μιλήσει μέ καλά λόγια γιά τόν πολιτισμό  τών 
κατακτητών. Έπαναρχίζομεν τήν έκδοαιν -έγραφε- έπιθυμοϋντες νά συν- 
τρέξωμεν, όση ημΐν δύναμις καί νόησις, είς τήν έξυπηρέτησιν τών κοινών 
συμφερόντων κατά τούς παρόντας καιρούς, πρός δέ ΐνα προσφέρωμεν είς 
τό άνυπόμονον καί πεινών δ ι ’ ειδήσεις κοινόν, τάς νωποτέρας ειδήσεις, 
δσας διά μόχθων καί θυσιών προσπαθοϋμεν νά έξασφαλίσωμεν. Καί θέ
λομεν νά είμεθα βέβαιοι δτι, τών λεπτότατα μεμορφωμένων ’Ιταλικών  
άρχών ή έλευθερόφρων ιταλική μανταλιτέ καί άντίληψις θά θελήσωσι δχι 
μόνο κ α τ’ ούδέν νά μή καταστήσωσι δυσχερέστερον, τόν έκ μυρίων άλλως 
τε λόγων σημερινόν δυσχερή άγώνα τής δημοσιογραφίας ένταϋθα, άλλά  
τουναντίον θά παράσχωσι δείγματα εύγενείας άντιλήψεως, μέ τήν ώραίαν 
φιλοδοξίαν ν ’ άφήσωσι άποχωροϋσαι ύπέρ έαυτών, κατά τόν παρόντα  
άγριον πόλεμον, άναμνήσεις δτι ό πολιτισμός καί ή ευγένεια τών ’Ιταλι
κών στρατευμάτων έφιλοδόξησαν νά φανώσι κατά τοϋτο άνώτερα δλων 
τών στρατευμάτων, δσα έπέπρωτο, διά λόγους προσωρινής στρατιωτικής 
διελεύσεως, νά ίδουν αί έλληνικαί χώραι.

Καϋμένε Χατζή! Ποΰ νά φανταζόσουν πώς θαρχόταν μέρα νά έξυμνεϊς 
τούς ’Ιταλούς γιά τόν πολιτισμό τους! Ποιόν πολιτισμό; Αύτόν πού ξερ- 
ρίζωνε κάθε τι τό ελληνικό άπό τή Β. Ή πειρο, προσπαθούσε νά ξεγελάσει 
μέ προπαγανδιστικά τεχνάσματα τούς Ήπειρώτες ώς πρός τίς προθέσεις 
του, ή έκεΐνον πού άπέβλεπε ν’ αύτονομήσει, μέσω τής ρουμανικής προπα
γάνδας, τή Δ. Μακεδονία καί τό Ζαγόρι τής Ηπείρου; ’Απορία προκαλει, 
πάντως, τό πώς έπέτρεψαν οί ’Ιταλοί στό Χατζή, γνωστό εχθρό τους, νά
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έπανεκδόσει τήν έφημερίδα του, κάτω βέβαια άπό συνθήκες αυστηρής λο
γοκρισίας, κι άς υποσχόταν ό Χατζής ν ’ άγωνιστει, γιά έγκυρη ένημέρωση 
τοΰ κοινοΰ μέ τίς ειδήσεις του. Ή  τακτική τών ’Ιταλών συγκαταλέγεται σί
γουρα στό πολιτικό παιγνίδι πού έπαιζαν σέ βάρος τής Ελλάδας. Μετά 
τήν είσοδό τους στά Γιάννινα μόνο τό Ελεύθερον Βήμα τοΰ Ν. Ζωνίδη 
κυκλοφορούσε, ή Σημαία είχε σταματήσει τήν έκδοσή της. Ό  προσανατολι
σμός όμως τοΰ Ε. Β ήματος  -παρά τά καλωσορίσματα τών κατακτητών τή 
μέρα πού μπήκαν στά Γιάννινα ώς «σύμμαχοι»- ήταν γνωστός: βενιζελικός, 
κάτι πού δέν τούς εξυπηρετούσε. Έπρεπε νά κυκλοφορήσει κι άλλο έντυπο, 
άντίθετο μέ τήν πολιτική τοΰ Βενιζέλου, καί ή Ή πειρος, μέ τή συνεπή 
άντιβενιζελική της τοποθέτηση τών τελευταίων χρόνων, άποτελοΰσε τήν κα
λύτερη λύση γιά τούς ’Ιταλούς. Έ χω  τή γνώμη ότι σ’ αύτές τίς προθέσεις 
τών ’Ιταλών άνιχνεύονται οί άποφάσεις τους γιά τή χορήγηση άδειας 
έπανέκδοσης τής Ηπείρου, χωρίς νά φέρει γιαυτό εύθύνη ό Χατζής.

Ποιά ήταν ή θέση τής Ηπείρου, άπέναντι στή νέα πολιτική κατάσταση 
πού διαμορφώθηκε, μετά τήν ενοποίηση τού κράτους ύπό τόν Βενιζέλο; 
Ούσιαστικά άντίθετη, επιφανειακά άνεκτική, έκφραζόμενη μέ φιλοσοφικές 
θεωρίες, άναδρομές καί ιστορικά διδάγματα. Σήμερα ή Ε λλάδα  -έγραφε 
στό α ' φύλλο τής έπανέκδοσης- παρουσιάζει τό θέαμα τοϋ άνθρώπου μέ 
τό άσκί τοϋ λαδιοϋ  (τού γνωστοΰ άνέκδοτου: Κάποιοι πήγαν νά δοκιμάσουν 
τό λάδι πού πωλοΰσε ό λαδάς, έλυσαν τόν κόμπο τοΰ άσκιοΰ καί τόν άνάγ- 
κασαν νά κρατάει μέ τό ένα χέρι τό λαιμό τοΰ άσκιοΰ γιά νά μή χυθεί τό 
λάδι, ϋστερα τοΰ έλυσαν τό ζωνάρι καί τόν ύποχρέωσαν μέ τό άλλο χέρι 
νά κρατάει τά ρούχα του γιά νά μήν τοΰ πέσουν' έτσι ό φτωχός άνθρωπος 
μέ τά δυό χέρια δεμένα άγωνιζόταν άπό τό ένα μέρος νά μή τοΰ χυθεί τό 
λάδι κι άπό τό άλλο νά κρατήσει τήν άξιοπρέπειά του, νά μήν τοϋ πέσουν 
τά ροΰχα καί ύποστεΐ άλλους έξευτελισμούς). Τέτοιες προσπάθειες, όμοιες 
μέ τόν άνθρωπο τοΰ άσκιοΰ κατέβαλλε καί ή Ελλάδα γιά νά ισορροπήσει. 
Τά ζητήματα  -έλεγε ό Χατζής- έτέθησαν άμειλίκτως έτσι πού ή ευφυΐα καί 
ή σωφρονοϋσα νηφαλιότης τών Ελλήνων έκλήθη σώτειρα τής πατρώας 
γής. Ή  όρμή πάσης γνώμης καί παντός αισθήματος πρέπει νά σταθή 
(....) κειμένη έμπρός είς τήν άνάγκην τών γεγονότων. Υ π ά ρ χο υ ν  οί έχοντες 
συμφέροντα νά φαίνηται ή νά είναι είς τάς παρούσας στιγμάς ή Ε λλάς  
τεταραγμένη καί άνάστατος. Ή  έλληνική όμως ευφυΐα καί ό άληθινός 
υπέρτατος πατριω τισμός δέν θά παράσχουν ούδεμίαν λαβήν δ ι ’ αύτό - 
οίαιδήποτε θλίψεις ένδομύχως ή πεποιθήσεις είς τάς ψυχάς τών 
ύπερηφάνως διανοουμένων καί άν σπαράσσουν ύπό τήν πίεσιν τών γεγο
νότων. Ή  Ε λλά ς  σήμερον, καί οί Έ λληνες, πρέπει νά είναι ήρεμος καί 
ήσυχος, άκολουθοϋσα δρόμον ήσυχον καί νομίμου καθεστώτος. Τοϋτο είναι 
τό ύπέρτατον συμφέρον τής Ε λλάδος καί τών Ελλήνων. Οί Γιαννιώτες 
καί οί Ήπειρώτες γενικότερα, καταλάβαιναν καλά τό άνέκδοτο τοΰ άνθρώ
που μέ τό άσκί τοΰ λαδιού, πρέπει όμως νά δυσκολεύτηκαν πολύ νά φέρουν
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στά μέτρα τοΰ άνέκδοτου τούς πολιτικούς στοχασμούς τής Η πείρου  (τό 
άρθρο δέν έφερε τήν ύπογραφή τοΰ Γ. Χατζή). Πιό κατανοητό ήταν ένα 
σχόλιο τής ίδιας μέρας: Μέχρι τής ημέρας πού ή Ε λλά ς έκηρύχθη έπισήμως 
έμπόλεμος πάσα συζήτησις καί άντιγνωμία ητο άπόλυτον δικαίωμα παντός 
έλευθέρου πολίτου. Ά π ό  τήν ημέραν δμως εκείνην (....) οϋτε καί άπό πο
λιτειακής έστω καί άκαδημαϊκής άπόψεως δύναται νά νοηΟή. τό γε νϋν, 
συζήτησις οίαδήποτε καί άντιγνωμία, διότι ήμπορεί νά έχη σοβαροτάτας 
συνεπείας. Σήμερον ή έσωτερική γαλήνη τής Ε λλάδος τίθεται ώς δρος 
διά τήν άπομάκρυνσιν τών ξενικών στρατευμάτων... Σέ άλλο σχόλιό του 
θά έπαναλάβει έκεϊνο πού είπε τοΰ Πέτρου: ό βασιλιάς φεύγει όταν τόν 
γκρεμίζει ό λαός καί όχι οί ξένες λόγχες. Καί ό λαός τί σκέπτεται καί 
τί αισθάνεται δ ι ’ Εκείνον, τό ξέρει ή ψυχή του μόνον... Υπόμνηση πού 
οδηγεί κατ’ εύθεΐαν στήν 20ή Νοεμβρίου 1920 καί στήν παλινόρθωση. Ό  
άντιβενιζελικός κόσμος πίστευε ότι ή έξωση τοΰ βασιλιά έγινε μέ τή βία 
τών ξένων λογχών, ήταν συνεπώς άκυρη. Ό  Ν. Στράτος, άπό τούς σημαί- 
νοντες ύποστηρικτές τοΰ βασιλιά, θά πει άργότερα, μετά τήν παλινόρθωση: 
Ό τα ν  έληξεν τό συμβούλιον τοϋ Στέμματος τής 29ης Μ αΐου 1917, οί πα- 
ρόντες πολιτικοί άρχηγοί άνελάβομεν μεταξύ μας ύποχρέωσιν δπως άγω- 
νισθώμεν δ ι ’ όλων μας τών δυνάμεων καί έπανέλθη είς τόν έλληνικόν 
θρόνον ό νόμιμος αύτοϋ βασιλεύς Κωνσταντίνος, εύθύς ώς τό πέρας τοϋ  
εύρωπαϊκοϋ πολέμου θά άπέδιδεν εις τόν έλληνικόν λαόν τάς έλευθερίας 
του. Σ ’ αύτό τό δρόμο βάδιζε κι ό Χατζής.

Ή  επικράτηση τοϋ Βενιζέλου είχε σοβαρές συνέπειες γιά τούς άντι- 
βενιζελικούς, πού δέν έγιναν άκόμα έμφανεις στήν "Ηπειρο, έξαιτίας τής 
Ιταλικής κατοχής. Στίς 14 ’Ιουνίου ό Βενιζέλος άνέλαβε τήν έξουσία καί στίς 
15 κήρυξε τόν πόλεμο έναντίον τών Κεντρικών αυτοκρατοριών. Συγχρόνως 
έκανε έπιστράτευση κι άρχισε νά παίρνει μέτρα γιά περιφρούρηση τοΰ 
καθεστώτος. Δέν άργησε νά δημοσιευτεί κι ό νόμος πού τιμωροΰσε όσους 
έκφράζονταν έναντίον τοΰ Βενιζέλου, ίδιος μέ τό νόμο πού τιμωροΰσε τούς 
υβριστές τοΰ βασιλιά στό προηγούμενο καθεστώς. Ή  κήρυξη σέ λίγο καί τοϋ 
στρατιωτικού νόμου γέμισε τίς φυλακές άπό καταδικαζόμενους άντιβε- 
νιζελικούς καί τά νησιά, κυρίως τήν Κρήτη, τίς Κυκλάδες καί τή Σκόπελο 
άπό έξόριστους. Τά κυριότερα στελέχη τοϋ άντιβενιζελισμοϋ στάλθηκαν 
έξορία στό Αίάκειο τής Κορσικής. ’Ανάμεσά τους κι ό Σπϋρος Μερκούρης.

Μέ τήν εγκατάσταση τοΰ Βενιζέλου στήν ’Αθήνα, ή βουλή τής 6 Δεκεμ
βρίου διαλύθηκε καί έπαναφέρθηκε στή ζωή ή βουλή τής 31ης Μαΐου 1915, 
πού έπονομάστηκε βουλή τών Λαζάρων. Σ’ αύτή τή βουλή, κατά τή συνε
δρίαση τής 24ης ’Ιουλίου ό πρωθυπουργός Βενιζέλος έξήγησε τούς λόγους 
γιά τούς όποιους δέ μπορούσε νά δεχτεί τήν είσοδο καί τών βουλευτών 
τής Β. ’Ηπείρου. Δικαιολόγησε τήν άρνησή του μέ τό ότι ή Ελλάδα δέν 
είχε τίτλο διεθνή έπί τής Β. ’Ηπείρου, ούτε κάν στρατιωτική κατοχή, πού 
είχε πετύχει ή κυβέρνηση τών Φιλελευθέρων μέ τήν συγκατάθεση όλων τών



συμμάχων, έκαναν δμως άδύνατη τή συνέχισή της οί βασιλικές κυβερνήσεις. 
Ό  Βενιζέλος έξέφρασε τήν πίστη του, δτι στό Συνέδριο τής Ειρήνης τά δί
καια τής Β. Ηπείρου δέ θά παραγνωρίζονταν, άφοΰ ή Ελλάδα μετείχε πιά 
στόν πόλεμο, στό πλευρό τών συμμάχων. Άστοχους, χαρακτήριζαν οί 
ιταλικές έφημερίδες τίς δηλώσεις τοΰ Βενιζέλου γιά τή Β. Ή πειρο. Τίς 
έκανε γιά έσωτερική κατανάλωση, έλεγαν. Ή ταν φυσικό ν’ άντιδράσουν, 
άφοΰ ό Βενιζέλος εξουδετέρωνε τά σχέδιά τους, γιά τήν παράταση τής κα
τοχής τής ’Ηπείρου καί τή Μ εγάλη Αλβανία.

Στή συζήτηση πού έγινε, γιά τήν έξωτερική κυρίως πολιτική, στή βουλή, 
τό δεύτερο δεκαήμερο τού Αύγούστου, ό Βενιζέλος καί οί συνεργάτες του, 
Καφαντάρης, Ρέπουλης, Πολίτης κ.ά. περιέγραψαν μέ τά μελανότερα χρώ
ματα τήν πολιτική πού άκολούθησαν ό βασιλιάς καί οί κυβερνήσεις του, 
πολιτική άντεθνική καί μοιραία γιά τήν Ελλάδα, έξυπηρετική μόνο τών 
συμφερόντων τής Γερμανίας καί τής Βουλγαρίας κι άποφάσισαν τήν 
παραπομπή τών πρωταίτιων σέ δίκη. Χρησιμοποίησαν τίς πιό άκραϊες λέ
ξεις γιά νά χαρακτηρίσουν τήν πολιτική αύτή: προδότες, άτιμοι, πολιτικά  
καθάρματα, τίς ίδιες πού χρησιμοποίησαν καί οί άντιβενιζελικοί, γιά νά 
καυτηριάσουν τήν πολιτική καί τό κίνημα τοΰ Βενιζέλου, όταν ήταν κυ
βέρνηση. Οί άντιβενιζελικοί πολιτικοί πού μετείχαν στή Βουλή τών Λαζά
ρων, πρό παντός ό Ν. Στράτος, προσπάθησαν ν’ άντικρούσουν τίς κατη
γορίες τής κυβέρνησης, τό κλίμα όμως ήταν τελείως άπρόσφορο γιά νά γί
νουν πειστικοί. Σέ προηγούμενες συζητήσεις τής Βουλής, οί βενιζελικοί 
Γιαννιώτες βουλευτές έπιτέθηκαν έναντίον τοΰ Σπυρίδωνα, σέ λίγο θ ’ άρχιζε 
ή μεγάλη δοκιμασία του.

Τί είχε, όμως, λεχθεί στή βουλή έναντίον του; Οί βουλευτές Π. Φλώρος 
καί Κ. Μελάς ζήτησαν (στή συνεδρίαση τής 4-8-1917) άπό τόν υπουργό Παι
δείας καί Θρησκευμάτων νά τούς πληροφορήσει πότε θά συμπληρωθεί ή κενή 
έδρα Βελλάς καί Κονίτσης. Είχε γίνει νύξη, σέ προηγούμενη συνεδρίαση - 
καί γιά άντεθνική δράση τού Σπυρίδωνα. Είς στιγμάς κατά τάς όποιας φι
λοξενούνται οί ’Ιταλοί έν τή ιδιαιτέρά έπαρχίςι μας (τήν Κόνιτσα) -είπεν 
ό Π. Φλώρος- είναι σκόπιμον νά ύπάρχη έκκλησιαστική κορυφή έκεΐ, ή 
όποία νά είναι άγγελος παρήγορος καί νά έπιχέη βάλσαμον είς τάς πλη
γωμένος ψυχάς τών συμπολιτών μου. Ό  υπουργός Δ. Δίγκας άπάντησε ότι 
ή κυβέρνηση θά φρόντιζε γιά τήν πλήρωση τής έδρας. Ό  Κ. Μελάς, άπό τούς 
σφοδρούς πολέμιους τοΰ Σπυρίδωνα, πήρε άμέσως τό λόγο γιά νά πει: ’Ενε- 
γράφην διά νά υποβάλω μόνον τό έρώτημα, τό όποιον ύπέβαλεν ό κ. συ
νάδελφος περί τής πληρώσεως τής Μητροπόλεως Βελλάς καί Κονίτσης καί 
όχι βέβαια διά νά ομιλήσω υπέρ τοϋ πρώην Μητροπολίτου Βελλάς καί Κο
νίτσης (....). Ή μεϊς ώς Ή πειρώται άνυπομόνως άναμένομεν νά άναλάβη 
τά καθήκοντά του ό πρόεδρος τής Ίεράς Συνόδου διά νά δώση λόγον ό 
κύριος οΰτος, ό όποιος ύπέκλεψε τήν θέσιν τοϋ Μ ητροπολίτου Ίωαννίνων. 
Ό  Π. Φλώρος, συμπληρώνει: Είναι άνάγκη νά δώσω άπάντησιν πρός τόν



κ. συνάδελφον. Ό  κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως (Βενιζέλος) προχθές 
έμνήσθη τών δικαιωμάτων τής «Αύτονόμου Ηπείρου» καί είπε: «Έ άν πρός 
στιγμήν δέν έχομεν στρατιωτικήν κατοχήν, εχομεν δμως άπαράγραπτα δι
καιώματα, εχομεν τίτλους τούς όποιους ούδείς δύναται ν ’ άφαιρέση». Οί 
λόγοι οΰτοι, οί λεχθέντες άπό τοΰ στόματος τοϋ κ. Προέδρου τής Κυβερ
νήσεως. δέν έσήμαινον τίποτε άλλο παρά τόν «Αυτόνομον άγώνα»... — ”Οχι 
μόνον αύτό, είπε παρεμβαίνοντας ό Βενιζέλος. — Είναι είς δλους γνωστόν 
καί είς αύτούς τούς έν Ιερουσαλήμ παροικοϋντας δτι ό «Αύτόνομος Αγών» 
είναι εργον τοϋ πρώην επισκόπου Βελλάς καί Κονίτσης (Φλώρος). —Είναι 
τών Ήπειρωτών καί δχι τοϋ Βελλάς καί Κονίτσης, παρενέβη ό βουλευτής 
Ν. Ξηρός, γιά νά συμπληρώσει ό βουλευτής Ά ρτας Π. Καραπάνος: Αύτός 
θέλει ξύρισμα. Μάλιστα τό επαναλαμβάνω: θέλει ξύρισμα (χειροκροτήματα, 
θόρυβος κι άντεγκλήσεις)’ Σ’ αύτό εσπευσε νά συμφωνήσει καί ό Π. Φλώρος, 
πού πριν άπό λίγο έξήρε τή συμβολή τοΰ Σπυρίδωνα στόν Αύτονομιακό 
άγώνα (Άπό τά πρακτικά τής βουλής).

Ό  Χατζής άντέδρασε σ’ αύτή τή μεταχείριση τοΰ Σπυρίδωνα κι έγραψε 
ενα σχόλιο, εύρύτερης σημασίας, άναφερόμενο στήν άρνητική στάση ορι
σμένων πολιτικών καί παραγόντων έναντίον τών άγωνιστών: Δ ιά  νά είναι, 
λοιπόν, φαίνεται, εθνικός άνήρ κανείς είς αύτήν τήν μακαρίαν χώραν 
μας, πρέπει νά εχη εξασφαλίσει πιστοποιητικόν πάσης άνικανότητος καί 
νά έχη πιστοποιημένον γεγονός ύπέρ εαυτού δτι ούδέποτε ούδαμώς καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον προσέφερεν ύπηρεσίαν τινά εθνικήν είς τόν τόπον του. 
Τότε επαινείται, τιμάται, θαυμάζεται, άθροισμα δέ σκυλολογίου κατωπίσω 
ύμνεΐ τάς άνυπάρκτους άρετάς του. Τουναντίον διά νά γίνη κανείς 
«άντεθνικός» δέν χρειάζεται παρά νά θυσιάση μίαν ζωήν ολόκληρον καί 
εαυτόν άκόμη ύπέρ τοϋ τόπου του, νά φέρη έπί τής ψυχής καί τοϋ σώματός 
του μαρτυρίας τών άγώνων του καί τών θυσιών του διά τήν πατρίδα του ' 
τούτο άρκεΐ διά νά ύβρίζηται, νά συκοφαντήται — άθροισμα δέ σκυλολογίου 
κατοπίσω του νά ύβρίζη τάς άνυπάρκτους κακίας του. Τοιαύτην τουλά
χιστον ηθικολογίαν καί τοιαύτας έλεεινάς διά τήν δημοσίαν ήθικήν σκέψεις 
μάς έγέννησεν ή έν τή βουλή άσυνείδητος φωνασκία τών βουλευτών Ίω
αννίνων καί αί διαμαρτυρίαι των κατά τής αντεθνικής δράσεως τοϋ τέως 
Βελλάς καί Κονίτσης. "Οταν τοιοϋτον κατήφορον λάβη ή έθνική συνείδησις 
-άλλά καί τί άπέμεινεν δρθιον;- οί τίμιοι δλοι καί άγνοί πατριώται, οί 
προενεγκόντες εαυτούς πάντοτε είς τήν διακονίαν τών ίερωτέρων έθνικών 
ιδεωδών, καλύτερον θά ήτο ν ’ άρχίσουν νά στοχάζωνται, δτι είς τήν χώραν 
αύτήν πρέπει νά είναι κανένας έθνικώς παληάνθρωπος διά νά έχη δλους 
τούς τίτλους τής τιμής τών συμπατριωτών του.

Μιλώντας γιά τό Σπυρίδωνα ό Χατζής, σίγουρα μιλοΰσε καί γιά τόν 
εαυτό του. Δέ θ ’ άργοΰσε κι ό ίδιος νά δοκιμάσει τήν άχαριστία τών συμ
πολιτών του γιά τά δσα είχε προσφέρει στήν πατρίδα. Κι δλα αύτά τήν 
έποχή πού ή έφημερίδα του έκλεινε οχτώ χρόνια ζωής κι έμπαινε στόν
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ένατο. Τήν πρώτη έπίθεση δέχτηκε άπό τό Ν. Ζωνίδη τοΰ Έλ. Βήματος 
πού μ’ ένα σχόλιό του τόν εξέθετε στίς ιταλικές άρχές, γιά όσα είχε γράψει 
πρίν τήν είσοδο τών ’Ιταλών στά Γιάννινα, σχετικά μέ τή συμπεριφορά 
τους στά κατεχόμενα ’Ηπειρωτικά εδάφη. Ό  Χατζής άπάντησε μ’ ένα πικρό 
σχόλιο, γεμάτο παράπονο άλλά καί ειρωνεία. Ό  Βήμας, σημείωνε, άνήρ 
έθνοσωτήρ καί ούτος, τά μάλα φλεγόμενος άπό ελληνοπρεπή, ηπειρωτικά 
και φιλογενή αισθήματα, έξ έκείνων, τά όποια νυχθημερόν διαθερμαίνουν 
καί κατατρώγουν τάς καρδίας καί μερικών άλλων όμοφρόνων του, 
ύπεδέχθη τήν έπανέκδοσίν μας προχθές, μέ τό έξης άπρόοπτον (;) κοπλι- 
μέντον, τό όποιον είμποροϋσε πρός τιμήν του νά λείψη, χωρίς οϋτε αί 
Ίταλικαί άρχαί νά ζημιωθούν κατά τίποτε, οϋτε καί ή θερμουργός ελ
ληνοπρέπεια τοϋ «Βήμα» νά ζημιωθή. Γράφει λοιπόν: Ό  διευθυντής τής 
«Ηπείρου» μάς είχε ύποσχεθεΐ άλλοτε -Μαΐου φθίνοντος- ότι συλλέγει 
στοιχεία πρός καταρτισμόν μιάς «Μαύρης βίβλου», περιλαμβανούσης τά 
όργια τών Ιταλώ ν καί Αλβανώ ν έν Βορείω Ή πείρφ. Τώρα πού παρί- 
σταται θεατής καί αύτόπτης μάρτυς τής εύγενεστάτης συμπεριφοράς τών 
’Ιταλικών στρατευμάτων έν τή πόλει μας, έχει συλλέξει τίποτε στοιχεία, 
μετά τήν έξ Ά ρ τη ς  επιστροφήν του ό κ. Χατζής διά τήν «Μαύρην βίβλον»; 
Τί ν ’ άπαντήσει ό Χατζής σ’ αύτή τήν άπερίσκεπτη έκθεση ενός δημοσιο
γράφου στή μήνη τών ιταλικών άρχών, πού θά μπορούσε νά τόν οδηγήσει 
άμέσως στή φυλακή; Προσπάθησε νά τήν έξουδετερώσει μέ δυό καλά λόγια 
ύπέρ τών ’Ιταλών: Α ί πληροφορίαι, άπαντοΰσε, πού έκομίσαμεν έξ Ά ρτης, 
είναι πρός τιμήν τών ’Ιταλικών στρατευμάτων, άτινα άποδεικνύονται έκ 
τών πραγμάτων όντως πολιτισμένα, πρός καταισχύνην δέ τοϋ «Βήμα», 
δστις άποδεικνύεται καί έκ τοϋ τελευταίου τοιούτου δημοσιεύματος, οίος 
τόν έγνωρίζαμεν πάντοτε.

Τό θέμα τοΰ σχολίου τοΰ Έλ. Βήματος, τό έπανέφερε ό Χατζής στή 
δημοσιότητα, μετά τήν άποχώρηση τών ’Ιταλών άπό τά Γιάννινα, γιά νά 
καυτηριάσει τή στάση τής έφημερίδας, πού τόν έξέθετε άμεσα άπέναντι στίς 
ιταλικές άρχές. Εύτυχώς -έλεγε- αί Ίταλικαί άρχαί, εύγενεΐς καί έκτιμώσαι 
τόν πατριωτισμόν καί τό έθνικόν αίσθημα ενός Έ λληνος δημοσιογράφου, 
άμυνομένου ύπέρ τής πατρίδος του, παρήλθον μέ σιωπηλήν εύγένειαν τήν 
καταγγελίαν καί δέν μάς άπέστειλαν είς Αύλώνα, δπως Ισως έφιλοδόξει 
τό άνόσιον έκεΐνο δημοσίευμα.

Οί βενιζελικοί τών Γιαννίνων, παρά τήν ύπαρξη τής ιταλικής κατοχής, 
είχαν άπό καιρό περάσει στήν άντεπίθεση, έναντίον τών άντιπάλων τους, 
οί όποιοι συνειδητοποιούσαν πλέον πώς είχαν ήττηθει. Τό βενιζελικό κρά
τος, δέ θ ’ άργοΰσε νά έγκατασταθεΐ καί στήν Ή πειρο, ήπιότερο ίσως, άλλά 
καταθλιπτικό γιά τά πολιτικά δικαιώματα καί τίς ελευθερίες τών πολιτών 
(άρση τής μονιμότητας δικαστικών καί ύπαλλήλων, συλλήψεις, έρευνες, 
έξορίες, στρατιωτικός νόμος κ.ά.), όπως καί τό προηγούμενο, τό άντιβενιζε- 
λικό. Οί παράγοντες τών βενιζελικών έβλεπαν κιόλας νά εύοδώνεται ή λύση



δλων τών ’Ηπειρωτικών ζητημάτων, χωρίς τήν παράθεση στοιχείων, πάνω 
στά όποια στήριζαν τήν αισιοδοξία τους. cΗ μείς  -άπαντοΰσε ό Χατζής- θά 
συζητήσωμεν ώς αντιπολιτευόμενοι τοϋ βενιζελισμοϋ τάς ηπειρωτικός 
άπόψεις μ ό ν ο ν  ό τ α ν  α ί  ά ρ χ α ί  α ί  έ λ λ η ν ι κ α ί  έ γ κ α τ α ο τ α θ ο ϋ ν  
έ δώ.  Τώρα καί έ φ ’ όσον ή ξενική κατοχή εξακολουθεί ύψώνομεν παρά- 
κλησιν μόνον σωφρονοϋντος αισθήματος καί έπικαλούμεθα, έν όνόματι τών 
φιλοτιμιών, τής υπερηφάνειας, τοϋ πατριωτισμού καί τής έλληνοπρεπείας τής 
χώρας, συγκέντρωσιν, τό γε νϋν, παντός πόθου είς τόν πόθον τής έπανόδου 
τής χώρας είς τήν ελληνικήν φυσιογνωμίαν της.

Αύτή ή γραμμή τής μετριοπάθειας, τής προσήλωσης δλων στήν εξυπη
ρέτηση τών συμφερόντων τής χώρας, μέ τήν προϋπόθεση πάντοτε τής 
άπαλλαγής τοΰ τόπου άπό τήν ιταλική κατοχή, διέπει τήν άρθρογραφία τής

Ηπείρου  ώς τό τέλος τής 
ίταλοκρατίας, άλλά καί γιά 
άρκετό διάστημα υστέρα 
άπ’ αύτή, χωρίς ποτέ ν ’ ά- 
ποσιωπάται ότι οί άντιβενι- 
ζελικοί δέ συμφωνοΰσαν μέ 
τήν πολιτική τοΰ Βενιζέλου, 
τοΰ όποιου έπισήμαιναν τά 
λάθη τόσο κατά τό παρελ
θόν, άλλά καί κατά τήν πε
ρίοδο τής διακυβέρνησης 
τής χώρας άπ’ αύτόν, μετά 
τήν ένοποίηση τού κράτους. 

Βασικό λάθος καταλογίζει στήν κυβέρνηση ή *Ηπειρος αύτή τήν έποχή, τό 
ότι: άφοΰ είχε πιά δημιουργηθεΐ ενιαίο κράτος, μέ πανίσχυρη κυβέρνηση, 
δπως ισχυριζόταν, κι άφού ή εξωτερική θέση τής Ελλάδας καί ή σχέση μέ 
τούς συμμάχους είχαν κανονιστεί, γιατί έπέτρεπε τήν συνέχιση τής ιταλικής 
κατοχής στήν ’Ήπειρο;.. Πρώτη λογική ευχή παντός Έ λληνος θά ή το ή 
έκκένωσις τών κατεχομένων έλληνικών μερών καί ή άρσις τής ξενικής κα
τοχής■ θά ύπήρχεν, ϊσως, ή άντίρρησις ότι υπάρχουν καί άντιδράσεις είς 
τό καθεστώς. Ά λλά  καθεστώς πανίσχυρον καί λαοφίλητον, έχον τήν θέλησιν 
ενός ολοκλήρου λαοϋ μαζί του καί δύναμιν Κυβερνήσεως είς τάς χεϊρας 
του, τί θά είχε νά φοβηθεί άπό τάς έλαχίστας άντιδράσεις; Ά λλω στε οϋτε 
καί λογικώς είναι νοητόν πώς Κυβέρνησις ισχυρά καί λαοφίλητος (...) δέν 
θά ήμποροϋσε νά δαμάση τάς άντιδράσεις καί θά εϊχεν άνάγκην πρός 
τοϋτο ξένων λογχών. Επομένως ή αί έφημερίδες δέν ζωγραφίζουν τήν 
άλήθειαν ή οί σύμμαχοι δέν θέλουν νά ΐδουν τήν όμόφωνον γνώμην τοϋ 
ελληνικού λαοϋ τεταγμένου παρά τό πλευρόν τοϋ κ. Βενιζέλου όλοψύχως.

Τό μεγάλο σαράκι πού κατέτρωγε τό Χατζή ήταν ή ιταλική κατοχή στήν 
’Ήπειρο. Γιά τό θέμα όμως τών εσωτερικών άντιδράσεων έναντίον τοΰ
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καθεστώτος, τίς όποιες μέ ειρωνική διάθεση ελαχιστοποιούσε, στηριζόμενος 
στήν άμετροέπεια τών βενιζελικών πού μιλούσαν περί πανίσχυρου κράτους 
κλπ., δυό γνώμες μπορεί νά διατυπωθούν: ή άγνοούσε τήν πραγματικότητα 
ή τήν ήξερε καί τή συγκάλυπτε. "Οπως θά γίνει λόγος στή συνέχεια, τό πε
ριβάλλον τού εξόριστου βασιλιά ούτε στιγμή δέν παραιτήθηκε άπό τήν ιδέα 
τής γρήγορης επανόδου του στήν Ελλάδα, μέ κάθε μέσο: συνωμοσίες, οργά
νωση άντικαθεστωτικών ομάδων, ύποκινήσεις έξεγέρσεων στίς στρατιωτι
κές μονάδες, κατασκοπεία κ.ά. Δέν ήταν, λοιπόν, καθόλου πανίσχυρον τό 
νέο καθεστώς καί είχε άκόμα άνάγκη τής παρουσίας τών ξένων λογχών.

Παράλληλα μέ τήν άρθρογραφία και τή σχολιογραφία (ή Ήπειρος άπό τό δεύτερο 
δεκαήμερο τοϋ Αύγούστου έκδιδόταν τρεις φορές τήν εβδομάδα: Δευτέρα και Πέμπτη 
πρωΐ καί Σάββατο απόγευμα), ό Χατζής δέ ξεχνούσε καί τό λογοτέχνη, τόν Γ. Πελλερέν, 
καί δημοσίευε τακτικά ποιήματα άπό τίς νέες συλλογές του καί χρονογραφήματα. Έ να  
άπ' αύτά άναφερόταν στό πανηγύρι τής Μεταμόρφωσης τοϋ Σωτήρος στό Νησί: ...Ο ί 
βέροι Γιαννιώτες -εγραφε- οί έρασταί καί νοσταλγοί τών παλαιών καλών αναμνήσεων

καί έθίμων, π α ρ’ δλα τά βάσανα 
τών καιρών, ένεθυμήθησαν νά 
πληρώσουν τόν φόρον τοϋ 
έορτασμοϋ. Κ αί ό στολίσκος τών 
καϊκιών μέ τίς τέντες έπήγε καί 
ήλθε πολλές «στράτες» κοσμο- 
φορτωμένος άπό τό Νησί στόν 
Μώλον καί άπό τόν Μώλον στό 
Νησί. "Εως τό μεσημέρι ή ήσυχη 
καί έρημος τάς άλλας ημέρας λ ί
μνη τών Γιαννίνων, κάτω άπό τό

λύ·, ι-.......  λαμποκόπημα τοϋ δυνατοϋ Αύ-
γουστιάτικου ήλιου, κομμένη ά- 

Μέ τή βάρκα καί τό πανί πρός τό Νησί. πό τήν σιγανά κινουμένην σειράν
τών καϊκιών μέ τίς άσπροκόκ- 

κινες τέντες, έδινεν άπό τάς μακρυνάς συνοικίας τής πόλεως τήν έντύπωσιν δτι κάποια 
μεγάλα κόκκινα λουλούδια πού είχαν φυτρώσει έξαφνικά διά μίαν ημέραν έπάνω στά 
νερά, έτέντωναν μέ νωθράν χαράν τά φύλλα τους καί ήλιάζοντο στό Αύγουστίσιο τό 
λιοπύρι.

Τήν παραμονή τής γιορτής ό Ιταλός στρατιωτικός διοικητής τών Γιαννίνων Ντέλι-
Πόντε (εκείνες τίς μέρες πήρε τό βαθμό τοϋ υποστράτηγου) καί οί άξιωματικοί τής
φρουράς, όργάνωσαν στό Κρυονέρι, δείπνο, στό όποιο πήραν μέρος καί προσκεκλη
μένοι άπό τή γιαννιώτικη κοινωνία.- Καί ή τιμή τοϋ άδερφοϋ: Στήν δδό Ά γ. Φορέστη 
ό Θ. Βαβούλας εσφαξε τήν άδερφή του Άγγελικούλα, νέο κι δμορφο κορίτσι «διά λό
γους τιμής».
Μέ τήν άρση τοϋ αποκλεισμού, ύστερα άπό τήν έκθρόνιση τοΰ Κων

σταντίνου, άρχισαν οί άποστολές μεγαλύτερων ποσοτήτων σιταριού καί 
καλαμποκιού στήν Ή πειρο, πού διανέμονταν άπό τίς ένοριακές έπιτροπές 
(ή άποθήκευση γινόταν στό δημαρχείο), μέ εντονότερα παράπονα, κατά 
τήν περίοδο τής ίταλοκρατίας, τόσο γιά τήν καθυστέρηση τών διανομών, 
δσο καί γιά τίς άτασθαλίες πού παρατηρούνταν. Πώς εγινε τό θαϋμα - 
μετά τήν 26ην Μαΐου, έγραφε ό Χατζής- άλλοι μέν νά παίρνουν διπλάσια.



τετραπλάσια καί πενταπλάσια ποσά, άλλοι δέ μόλις τό άναλογοϋν; Καί 
πώς άκόμη παρουσιάζεται περίπτωσις είς επιτροπήν, ώστε οκάδες σίτου 
ή άραβοσίτου μή ζητηθείσαι (μιλούσε άπό προσωπική εμπειρία) νά μήν  
εύρίσκωνται είς τήν έπιτροπήν. άφοϋ δέν έπεστράφησαν πουθενά:

Δέν παραλείπει έπίσης νά καυτηριάσει καί τήν άδιαφορία τών ταγών 
τής ελληνικής κοινότητας, πού δέν υπερασπίζονταν τά δίκαια τών ομοφύ
λων τους, όπως έκαναν οί ήγεσίες τών άλλων έθνοτήτων (τά Γιάννινα άρι- 
θμοΰσαν τότε, κατά τόν Χατζή, 16.000 "Ελληνες καί 3-4.000 χιλιάδες συ
νοίκων άλλοφύλων, μουσουλμάνων καί Ισραηλιτών). Είς καιρούς -σημεί
ωνε- προσωρινής κατοχής στρατιωτικής, ότε όλόκληρον τό άστικόν δίκαιον 
άναστέλλεται. όταν μυριοπληθή συμφέροντα προΐστανται εκκρεμή, ...όταν 
ή άστυνομική ισχύς... δέν δύναται νά άναπληρώση τήν δικαστικήν επιταγήν, 
ά λλ’ ώς έκ τών όρων τής στρατιωτικής κατοχής τής χώρας τείνει ν ’ άντικ- 
αταστήσει ταύτην.., είς καιρούς τοιούτους, οί ταγοί, οί εκλεκτοί τής πόλεως, 
οί δυνάμενοι νά σκέπτωνται καί νά προνοώσι, κατά καθήκον καί ύπέρ 
τών άλλων, τών άφελεστέρων, έπρεπε καί πρέπει τάχιστα νά έπιδείξωσι 
τά ζωηρά έκεΐνα ένδιαφέροντα, μέ τά όποια κινηθέντες άλλοι σύνοικοι, 
έξυπηρετοΰν τάς άνάγκας τών ομοφύλων τους.

Ή  έλεύθερη πώληση καί κυκλοφορία τών ελληνικών (άθηναϊκών) έφη- 
μερίδων απαγορεύτηκε άπό τούς ’Ιταλούς στά Γιάννινα. Οί άρχές κατοχής 
δικαιολογήθηκαν ότι οί έφημερίδες έπρεπε νά έρχονται μέσα σέ ταχυ
δρομικούς σάκους, μαζί μέ τήν άλληλογραφία. Ή  ελληνική κυβέρνηση, όμως, 
άρνιόταν νά στείλει στά Γιάννινα ταχυδρομικούς σάκους, καί γιαυτό δέ 
μπορούσε νά γίνει έξαίρεση μόνο γιά τίς έφημερίδες.

Μπορεί νά μήν έπιτρεπόταν ή κυκλοφορία τών ελληνικών έφημερίδων 
στά Γιάννινα, οί ιταλικές δμως κατέκλυζαν τήν άγορά καί δημοσίευαν σχό
λια, πάντοτε άντίθετα πρός τά ελληνικά συμφέροντα. Ή  Τζιορνάλε ντ’ 
Ίτάλια, ήμιεπίσημο όργανο τής ιταλικής κυβέρνησης, στό φύλλο τής 12-8- 
1917, δημοσίευε τηλεγράφημα, ύπογραφόμενο άπό τούς πάρεδρους 12 βλα- 
χόφωνων χωριών τής Δ. Μακεδονίας καί τού Ζαγορίου, άπευθυνόμενο 
πρός τήν ιταλική εταιρεία Dante Alighieri. Ή  ”Ηπειρος συνιστοϋσε νά τό 
προσέξουν έκέϊνοι ιδίως, οί όποιοι ύπνώττοντες ονειρεύονται πάντοτε 
ώκεανούς μόνον ρόδων άνευ άκανθών (έννοεί τούς βενιζελικούς). Τό τη
λεγράφημα περιλάμβανε τά έξης, καταπληκτικά γιά όσους είχαν τήν άφέλεια 
νά πιστεύουν πώς ή ρουμανική προπαγάνδα θ’ άφηνε άνεκμετάλλευτη τήν 
ιταλική κατοχή ή ότι οί ’Ιταλοί δέ θά χρησιμοποιούσαν τούς ρουμανίζοντες 
γιά τούς σκοπούς τους: Σαμαρίνα Πίνδου, 11 Αύγούστου. Κατόπιν έπιβλητι- 
κής διαδηλώσεως, ή όποία έλαβε χώραν είς τήν μεγάλην πλατείαν τής Σα- 
μαρίνης, οί Ρωμούνοι τοΰ Πίνδου καί τοϋ Ζαγορίου άπέστειλαν είς τόν 
πρόεδρον τής έθνικής εταιρείας «Αάντης Αλιγκιέρης», τό άκόλουθον τηλε
γράφημα: «Τήν ύστάτην αυτήν στιγμήν, καθ’ ην είς τάς διεθνείς Συνδια
σκέψεις θά άποφασισθή ή τύχη τών Ρωμούνων τοϋ Πίνδου καί τοϋ Ζαγορίου, 
ή θεία μεγαλοφυΐα τοϋ ύπερόχου ποιητοϋ άς έμπνέη ίεράς συμβουλάς είς

—  93 —



—  94 —

τούς ιθύνοντας τούς λαούς διά τήν άναγνώρισιν τών εθνικών δικαίων τών 
λατινικών φυλών, είς ημάς δέ τήν δύναμιν νά έκμηδενίσωμεν τάς έχθρικάς 
μηχανορραφίας. Ήμεΐς, τέκνα τής Ρώμης, έναγκαλιζόμεθα μ ε τ ’ ένθουσια- 
σμοΰ τούς ’Ιταλούς στρατιώτας, οί όποιοι ήλθον διά νά θραύσωσι τάς πρό 
αιώνων άλύσεις, αί όποίαι μάς έκράτουν υποδούλους είς λαούς εχθρικούς. 
Ύ μεις διά τής ηθικής ισχύος σας, γενήτε διερμηνείς τών βλέ\ρεών μας, 
ύπερασπισταί τών δικαίων μας. Εΐμεθα Ρωμοΰνοι περιστοιχιζόμενοι άπό 
λαούς άλλογλώσσους καί άλλοφύλους, προσπαθοΰντας νά μάς έξαφανί- 
σωσιν άπό τοϋ προσώπου τής γής. Είς υμάς μόνον τούς άδελφούς κοινής 
καταγωγής, κοινοϋ αίματος καί κοινών ιδεωδών, δυνάμεθα νά εϋρωμεν σω
τηρίαν. Ηνωμένοι σήμερον, έν έπιβλητικώ συλλαλητηρίω είς Σαμαρίναν, 
έκδηλοϋμεν τήν άδιάσειστον θέλησίν μας νά ζήσωμεν έλεύθεροι, ύπό τήν 
αιγίδα καί τήν προστασίαν τής μεγάλης μητρός ’Ιταλίας. Κάθε άλλη λύσις 
θά είναι ματαία, ώς άνεπαρκής νά ικανοποίηση τά δίκαιά μας. ΘΕΛΟ- 
ΜΕΝ ΔΕ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗ διά τής βίας μέχρις έσχάτων. ’Ακολουθούσαν οί 
υπογραφές τών παρέδρων καί συμβούλων τών 12 χωριών, πού δέν μπόρεσε 
νά δημοσιεύσει ή Ήπειρος, σημειώνοντας (λογοκρισία...)· Φυσικά ή εταιρεία 
Dante Alighieri, έσπευσε νά εύχαριστήσει τόν πρόεδρο τής Σαμαρίνας Τα- 
απούραν, καί έστειλε στούς γενναίους ρωμουνικούς πληθυσμούς τοϋ Πίνδου 
έκφράσεις ειλικρινούς συμπαθείας.

Τό κεφάλαιο τής ρουμανικής προπαγάνδας είναι μεγάλο καί δέ μπορεί 
ν ’ άναπτυχθει σέ λίγες σελίδες. Πάντως ή Σαμαρίνα, πού τήν εκθέτει ό πά- 
ρεδρός της μέ τό τηλεγράφημα πρός τούς ’Ιταλούς, στάθηκε ισχυρό ελληνικό 
προπύργιο τόσο κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας, όσο καί στίς δο
κιμασίες πού πέρασε ή χώρα μετά τήν άπελευθέρωση, τό ίδιο καί τό Μέτσοβο 
κι όλα σχεδόν τά χωριά τού Ζαγοριού. Οί ρουμανίζοντες, πού θεωρούσαν 
πατρίδα τους άλλοτε τήν Ρουμανία καί άλλοτε τήν ’Ιταλία, πλεόναζαν στά 
χωριά ’Αβδέλλα, Περιβόλι, Κρανιά, Δίστρατο καί Βωβούσα. Θά άντιστα- 
θοϋμε, υποσχόταν στό τηλεγράφημά τους. Κι άντιστάθηκαν, όταν, μετά τήν 
άποχώρηση τών ’Ιταλών, άποκαταστάθηκε τό ελληνικό κράτος στήν Πίνδο. 
Βοηθούμενοι άπό τούς ’Ιταλούς, προσπάθησαν ν ’ άνακηρύξουν αυτόνομο 
κρατίδιο έκεΐ. Άπέτυχαν, άλλά δέν αποθαρρύνθηκαν. Μέ τήν ιταλική κα
τοχή, στό Β ' παγκόσμιο πόλεμο, δημιούργησαν τό Πριγκηπάτο τής Πίνδου, 
γιά νά καταρρεύσουν τελικά...

Χατζής κράτησε τήν ύπόσχεση πού έδωσε στόν Πέτρο, έβαλε άνθρώ-
πους κι έμαθε γιά τό Βασίλη. Τόπε σ’ ένα φίλο του γιατρό, πού είχε 

σχέσεις μέ ίταλό άξιωματικό, κι έκεΐνος τό μετέφερε μέ τήν παράκληση νά 
φροντίσει, μέσω τών ύπηρεσιών τής ιταλικής διοίκησης στή Θεσσαλονίκη, 
γιά συγκέντρωση στοιχείων γύρω άπό τήν τύχη τοϋ Βασίλη. Σέ λίγες μέρες 
ό Χατζής είχε τίς πληροφορίες πού ήθελε, ειδοποίησε τόν Πέτρο νά πάει 
γρήγορα νά τόν δει.
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Ό  Πέτρος, έκεινο τόν καιρό, άρχισε ν ’ άνασυγκροτεΐ τό μαγαζί του. 
Ό χ ι πώς είχε καλυτερεύσει πολύ η κατάσταση, ή αισχροκέρδεια καί οί 
αποκρύψεις τροφίμων εξακολουθούσαν νά οργιάζουν, έβλεπε δμως πώς 
μετά τήν άρση τοΰ αποκλεισμού, οί άγορές, δπου νάταν, θάνοιγαν όχι με
γάλα πράγματα άκόμα, γιατί ό πόλεμος συνεχιζόταν, δέ θάταν όμως, όπως 
πρώτα, άποκλεισμένοι, νά μή βρίσκουν πουθενά διέξοδο. Έβλεπε έπίσης 
πώς οί ’Ιταλοί θάφευγαν άπό τά Γιάννινα καί τήν ύπόλοιπη Ή πειρο, θ’ 
άποτραβιόταν στή Βόρειο, ό Βενιζέλος θά ξαπλωνόταν σ’ δλη τήν Ελλάδα, 
θά γινόταν πάλι ένα κράτος, όλα αύτά βοηθούσαν τό έμπόριο. Άρχισε, 
λοιπόν, κι ό Πέτρος τίς έπισκευές στό μαγαζί, άγωνιζόταν νά έξασφαλίσει 
καί τίς πρώτες ποσότητες τροφίμων άπό τίς έλληνικές καί ξένες άγορές, 
μέσα σέ τέτοιες φροντίδες τόν βρήκε τό μήνυμα τοΰ Χατζή. Τί νά μέ θέλει, 
διερωτήθηκε ό Πέτρος, σίγουρα γιά τίς δυσκολίες πού άντιμετώπιζε ό ίδιος 
καί ή έφημερίδα του' είχε ξεχάσει τήν παράκληση τής προηγούμενης έπίσκε- 
ψής του, κάποια στιγμή ό νοΰς του πέταξε σ’ αύτό, νάμαθε τίποτα σ τ ’ 
άλήθεια, άναλογίστηκε τρομαγμένος, τά παράτησε όλα, συνεχίστε τή δουλειά 
σας, είπε στούς υπαλλήλους, κι έτρεξε, μέ τό φόβο στήν καρδιά, νά συνα
ντήσει τό Χατζή.

Τόν βρήκε, όπως τίς περισσότερες φορές, ορθό μπροστά στίς κάσες, ζω
σμένο τήν ποδιά τοΰ τυπογράφου, στοιχειοθετούσε τώρα κάθε μέρα κι ό 
ίδιος, δέν έβγαινε πέρα μέ τήν άκρίβεια πού ύπήρχε στά τυπογραφικά ύλικά, 
χαρτί, μελάνη κι ένα σωρό άλλα, δέν τόν χαιρέτησε, τόν κοίταξε μόνο στά 
μάτια, άπό κει περίμενε τήν άπάντηση. Ό  Χατζής τοΰ χαμογέλασε, πάμε νά 
καθήσουμε τοΰ είπε, τά νέα δέν είναι άσχημα. — Μήπως δέν είναι καί κα
λά; ρώτησε μέ τήν ψυχή στό στόμα ό Πέτρος. —Ηρέμησε, άπάντησε ό άλλος, 
στήν έποχή πού περνάμε, τί μπορεί νά είναι καλό; —Δέ μ ’ ένδιαφέρουν 
αύτά κύρ Γιώργη τώρα, έχω στό νοϋ μου μόνο τό Βασίλη, έμαθες τίποτε, 
μήν παρατείνεις τήν άγωνία μου. —Έμαθα, άπάντησε κοφτά ό Χατζής, ζεΐ, 
μόνο πού είναι τραυματισμένος, συμπλήρωσε. Ό  Πέτρος πετάχτηκε όρθιος.
—Είναι σοβαρά; Ποϋ βρίσκεται, ποϋ τόν έχουν; —Ησύχασε τοΰ άπάντησε, 
σέ νοσοκομείο τής Θεσσαλονίκης είναι, δέν κινδυνεύει, ένδιαφέρεται γιαυτόν 
ό Δαγκλής. Ό  Πέτρος σωριάστηκε στήν πολυθρόνα, δάκρυα άρχισαν νά 
αύλακώνουν τά μάγουλά του, δέ μίλησε, μόνο κάποια στιγμή άρπαξε τό χέρι 
τοΰ Χατζή καί τό φίλησε. —Θά φύγω κύρ Γιώργη, είπε σέ λίγο, δέν μέ 
κρατοϋν τά Γιάννινα, θά πάω στή Θεσσαλονίκη νά είμαι κοντά στό παιδί 
μου, θ ’ άνάιρω μιά λαμπάδα στόν άη-Δημήτρη, σάν τό μ π ό ι του, νά τό 
φυλάει... —Νά πάς, τοΰ άποκρίθηκε συγκινημένος ό Χατζής, ό γυιός σου 
σέ χρειάζεται, κι όταν γυρίσετε καί οί δυό σας, μέ τό καλό, στά Γιάννινα, 
νά μάς βρήτε όλους στό μέτρο... Ό  Πέτρος στήν άρχή δέν κατάλαβε τί τοΰ 
έλεγε, ή σκέψη του έτρεχε στό Βασίλη, δταν συνειδητοποίησε τά λόγια τοΰ 
Χατζή, γύρισε καί τόν ρώτησε: —Γιατί τό λές αύτό κύρ Γιώργη; Υπάρχει 
κανένας φόβος, μοϋ παγώνεις τήν καρδιά, έχω καί τό Δημήτρη νά φρον
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τίσω... —Ό λα γίνονται Πέτρο, ό κόσμος φοβάται, μερικοί άρχισαν νά φεύ
γουν, ό Κώστας ό Μέρτζιος βρίσκεται στή Ρώμη, σίγουρα θά τόν κυνηγούσαν, 
εδώ άρχισαν πόλεμο έναντίον τοϋ δεσπότη, θά χαριστούν στούς άλλους, σ ’ 
όλους έμάς; Ή  άτμόσφαιρα θολώνει καθημερινά, δέν έμαθες τίς φήμες πού  
κυκλοφορούν; '—Τί νά μάθω ό δόλιος, κάθε μέρα μέ κατατρώγει ή έγνοια 
τών παιδιών, μοϋ μένει καιρός νά στήνω αύτί; Τί λένε λοιπόν; — Άφησε  
τήν κουβέντα γιά άλλη φορά Πέτρο, έσύ πρέπει νά βιαστείς νά φτάσεις στή 
Θεσσαλονίκη τό γρηγορότερο, έμείς πού θά μείνουμε έδώ θά κάνουμε άγώνα, 
μήπως τά καταφέρουμε. — Έχω καί τό Δημήτρη, κύρ Γιώργη, νοιάζομαι γι- 
αυτόν, δπως καί γιά τό Βασίλη, θέλω νά μάθω, δέ φεύγω. —Διαδίδουν πώς 
τάχα ό Ιταλός πρεσβευτής στήν Αθήνα, ό Μποσδάρι, μετά τήν άπόφαση 
τών συμμάχων, πού υποχρέωσε τήν Ιταλία  νά εγκαταλείπει τήν ’Ήπειρο, 
ζήτησε καί πήρε άπό τό Βενιζέλο ιδιόγραφη έπιστολή, σάν είδος εγγύησης, 
ότι κανένας άντιβενιζελικός στά Γιάννινα δέ θά κατηγορηθει ή θά συρθεί 
στά δικαστήρια. Λένε άκόμα πώς ή ’Ιταλία ζήτησε καί τήν εγγύηση τής 
Γαλλίας, πού τής δόθηκε. Έγώ δέν πιστεύω πώς αύτά είναι άλήθεια, μάλλον 
έξαχρειωμένοι, δειλοί κι άνάξιοι τά διαδίδουν, γιά νά μάς εμφανίζουν ώς 
ίταλόφιλους, αύτοί πού ως χθές άκόμα ζητωκραύγαζαν τήν άφιξή τους. Ά ν  
όμως είναι σωστά έγώ —σίγουρα καί οί άλλοΐ'δέ θέλουμε τή συμπαράσταση 
τών ’Ιταλών. Ά ν  ό Βενιζέλος δέ θέλει τήν καταδίωξη τών πολιτικών του 
άντιπάλων, πρέπει νά κλείσει αύτή τή θύρα τής ξενικής επέμβασης, μέ τό 
μόνο φάρμακο πού υπάρχει: νά δηλώσει ότι, ε ι δ ι κ ά  γ ι ά  τ ή ν  Ή π ε ι ρ ο  
θά χ ο ρ η γ ή σ ε ι  γ ε ν ι κ ή  ά μ ν η σ τ ί α  καί δέ θά καταδιώξει κανένα. Ό λα 
τά άλλα είναι έκ τοϋ πονηροϋ. Προσωπικά δέν πιστεύω πώς θά κάνει αύτή 
τή χειρονομία, οί έδώ φίλοι του είναι έτοιμοι νά μάς κατασπαράξουν, 
άρχισαν άπό τό Σπυρίδωνα, θά προχωρήσουν καί σ’ άλλους. Ό  Πέτρος 
έμεινε άφωνος, άκουε πράγματα πού τοΰ προξενούσαν κατάπληξη, ό νούς 
του έτρεξε στό Δημήτρη, είχε πάρει μέρος στά Νοεμβριανά, αύτούς κυνη
γούσαν στήν ’Αθήνα περισσότερο, τό ίδιο θάκαναν καί στά Γιάννινα. —Πήγαινε 
Πέτρο, τόν συνέφερε ό Χατζής, τρέξε στή Θεσσαλονίκη, άφησε σ ’ έμάς τά 
άλλα, θ’ άγωνιστοϋμε, δέ θά πάθει τίποτα ό Δημήτρης.

Ό  Πέτρος έφυγε άλαλιασμένος. "Οταν πήγε σπίτι, μεσημέρι πιά, είχε γυ
ρίσει κι ό Δημήτρης άπό τό ιατρείο, δλοι κατάλαβαν πώς κάτι είχε μάθει. 
Δέν τούς κράτησε σέ άγωνία, ό Βασίλης ζεΐ, είπε, μόνο πού είναι τραυ
ματισμένος, τίποτα άλλο δέν ξέρω, θά πάω στή Θεσσαλονίκη. — Θάρθω μαζί 
σου, πατέρα, πετάχτηκε ό Δημήτρης, δέ θά πάς μόνος σου... — Μά έσύ έχεις 
τό ιατρείο, άντέτεινε ό Πέτρος, ποϋ θά άφήσεις τούς άρρώστους σου; —Θά 
τά κανονίσω μ ’ ένα συνάδελφό μου, μέχρις ότου γυρίσω, όπως καί νάναι, 
μόνος στή Θεσσαλονίκη δέ θά πάς... Ό  πατέρας άγκάλιασε τό γυιό του σφι
χτά, οί γυναίκες άφησαν τήν καρδιά τους νά ξεχειλίσει, δάκρυα άνακου- 
φιστικά έτρεχαν άπό τά μάτια τους, ή Χριστίνα καί ό Νίκος δέ μπορούσαν 
νά κρύψουν τήν άμηχανία τους, δλοι χαίρονταν πού ό Βασίλης ήταν ζωντα-
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νός. άρχισε δμως νά τούς ροκανίζει η έγνοια γιά τό πόσο σοβαρό ήταν τό 
τραύμα κι άν θά γινόταν καλά. Πάντως ή χαρά περίσσευε άπό τήν άγωνία, 
θά βοηθούσε ό Θεός νά γίνει καλά ό Βασίλης. Τήν ίδια μέρα φρόντισαν οί 
δυό άντρες νά βγάλουν άδειες άπό τίς ιταλικές άρχές γιά τό ταξίδι τους 
στή Θεσσαλονίκη, τήν επόμενη έφυγαν κι δλας μέ ιταλικό αύτοκίνητο...

/Λ  πως πρόβλεψε ό Χατζής, οί άντίπαλοι δέν τούς άφησαν σέ ησυχία.
Οί ’Ιταλοί ήταν άκόμα στά Γιάννινα, κι αύτοί δέ σταματούσαν τίς 

έπιθέσεις τους, άπό τίς στήλες τοΰ Ελευθέρου Βήματος. Ό  Χατζής είχε 
άπαυδήσει νά δίνει άπαντήσεις γιά τό πλήθος τών σχολίων πού γράφον
ταν έναντίον του, έφτασε στό σημείο νά παρακαλέσει νά μήν άσχολοΰνται 
πιά μ’ αύτόν: ...εις τούς παρόντας τουλάχιστον καιρούς -έγραφε- θά πα- 
ρακαλούσαμεν τόν «Βήμα» νά μάς άφήση ήσυχους, τοσούτφ  μάλλον  
καθόσον πάς άλλος ή ό «Βήμας» θά ήτο εις θέσιν νά άνέλθη εις ϋψος 
κριτοϋ καί έπικριτοϋ ηθικών καί άξιοπρεπώ ν άντιλήψεων. Ά ν  δέ ή μπο
ρούσε ό «Βήμας» νά διαισθανθή τήν βαθυτάτην περιφρόνησιν καί άηδίαν 
μας, τήν όποιαν άπό διμήνου τώρα ιδιαιτέρω ς μάς έμπνέει, κάθε νέαν 
φοράν, θά έφρόντιζεν, άν μή τι άλλο, νά μήν προσθέτη τουλάχιστον εις 
τήν περιφρόνησίν μας ταυ την καί νέα στοιχεία...

Παρά τίς διανομές σιταριού καί καλαμποκιού, ή πείνα δέν είχε καταλαγιάσει 
άκόμα, οί ποσότητες ήταν μικρές καί οί άνάγκες μεγάλες. Τά ’Ελέη εξακολουθούσαν 
νά διαθέτουν μεγάλα ποσά γιά τήν άνακούφιση τών πενόμενων, έπρεπε δμως νά συ
νεισφέρει κι ό Δήμος, επιχορηγούμενος άπό τό κράτος, λόγω έλλειψης πόρων, άφοϋ 
τό δάνειο τών 100.000 δρχ. πού θά έπαιρνε άπό τήν Εθνική τράπεζα ματαιώθηκε, 
έξαιτίας τής έξέλιξης τών γεγονότων. —  Δημοσιεύτηκε ή πρόσκληση γιά τήν κατάταξη 
στό στρατό -τό νέο στρατό πού συγκροτούσε ό Βενιζέλος- 11 ηλικιών άπό τό 1884- 
1895, μαζί τους έπρεπε νά καταταγοϋν καί οί άγύμναστοι, οί μουσουλμάνοι καί οί 
έβραϊοι. Ό  Χατζής πρόβλεπε πώς στήν Ή πειρο ή πρόσκληση δέ θά συναντούσε καμιά 
άντίδραση,διατύπωνε δμως τήν άπορία πώς θά γινόταν ή κατάταξη τών Ήπειρωτών, 
κάτω άπό ιταλική κατοχή.- Στις 21 Αύγουστου θρασυτάτη ληστεία έγινε στό Ζαγόρι, 
μεταξύ Κάτω Σουδενών καί Δοβράς, κοντά στή θέση Λειβαδάκια, άπό συμμορία 
’Αρβανιτόβλαχων. Στή Δοβρά πήγαινε ό Άναστ. Τζιόβας, γιά νά κάνει τούς γάμους 
του, τόν συνόδευαν ή νουνά (παράνυμφος) ’Ανδρομάχη Δ. Τζιόβα καί οί συγγενείς 
του Δημήτριος Τσατσόπουλος, Βασίλειος Σιουσιόπουλος, Βασίλ. Τζιόβας καί Θωμάς 
Σιουσόπουλος. Τούς δυό τελευταίους οί ληστές τούς κακοποίησαν καί τούς άφησαν 
ελεύθερους, τούς άλλους τούς πήραν αιχμάλωτους, καί ζήτησαν 8000 χρυσά 
είκοσόφραγκα γιά νά τούς άφήσουν ελεύθερους. Ή  ληστεία έκαμε μεγάλη αίσθηση 
στό Ζαγόρι καί στά Γιάννινα, τά κρούσματα πολλαπλασιάζονταν. σέ λίγο οί άρχές, 
μετά τήν αποχώρηση τών ’Ιταλών, θά λάβαιναν μέτρα μέ τήν συγκρότηση μεταβατικών 
άποσπασμάτων γιά τήν καταδίωξη τών ληστών.- Στις 31 Αύγούστου, δταν πιά είχαν 
έρθει στά Γιάννινα οί έλληνικές άρχές καί παραλάβαιναν άπό τούς ’Ιταλούς, δόθηκε 
στό θεατράκι Παράδεισος ή ευεργετική τών ήθοποιών τοΰ θιάσου Κλημεντίνης Δη- 
μητριάδου καί Β. Κοφινά μέ τήν κωμωδία τοΰ Σαίξπηρ Ή  στρίγγλα που έγινε αρνά
κι' τό θέατρο είχε γεμίσει άσφυκτικά.
Οί έπιθέσεις έναντίον τού Σπυρίδωνα καί ό χαρακτηρισμός τής δράσης 

του ώς άντεθνικής, δέν περιορίστηκαν μόνο στή βουλή. Γίνονταν παρασκη-
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νιακές ενέργειες, δπως έγραφαν τά άθηναϊκά φύλλα, γιά νά παραπεμφθεΐ σέ 
έκκλησιαστικό δικαστήριο, ώς υπεύθυνος γιά τά Νοεμβριανά. Ό  Χατζής, 
έξαλλος άπό οργή κι άγανάκτηση γιά τή μεταχείριση τοΰ φίλου καί συμπο
λεμιστή δεσπότη, άφησε δλη τήν πικρία του νά χυθεί στό σχόλιο πού έγραψε 
(24-8-17) μέ άφορμή τίς νέες καταγγελίες: Καί όσον μέν αφορά, σημείωνε, 
τό ύψος τοϋ μητροπολίτου Ίωαννίνων-τέως Βελλάς καί Κονίτσης-Σπυρί- 
δωνος, ώς εθνικού ή μή ηπειρωτικού άνδρός, δεκαετής γνωριμία, άναστροφή 
καί δράσις είς τήν ’Ήπειρον, έξ έκείνων, τάς οποίας μόνον αί έκλεκτοί 
καί θερμουργοί φύσεις εύτυχοϋσι ν ’ άφήσωσιν όπισθέν των, ώς ιστορίαν 
μεμαρτυρημένην καί άδιαφιλονίκητον-όσον αφορά λέγομεν τήν έθνοπρέπειαν 
ή μή τοϋ Μητροπολίτου Ήπειρώτου, θά δυσκολευθή νά εύρεθή Ήπειρώτης, 
εχων ίσους καί άνταξίους τίτλους τιμής ώς έθνικοϋ άνδρός, διά νά είναι 
είς θέσιν νά τόν κρίνη. °ίΟσον όμως αφορά τήν δευτέραν κατηγορίαν διά 
τά Νοεμβριανά γεγονότα(ϋ), μόνον άν ό Μητροπολίτης έζη είς κοινωνίαν 
άσυνειδήτων, φαύλων, ψευτών καί δολίων θά ήτο δυνατόν νά λάβη σάρκα 
καί οστά τοιαύτη κατηγορία δ ι ’ Ιεράρχην. "Οστις καί άπό τής άφίξεώς 
του μέν ένταϋθα, ιδίως δέ κατά τά Νοεμβριανά γεγονότα έστάθη είς τό 
ϋψος ’Ορθοδόξου Χριστιανού Ιεράρχου, συγκρατήσαντος πάσαν εξαψιν, μή 
έπιτρέψαντος ούδέν νά συμβή, μεταβαλλόντος τήν Ίεράν Μητρόπολιν είς 
ξενώνα καί κρυψώνα τών κορυφαίων βενιζελικών, έκεΐ καταφευγόντων, 
τινών δέ καί σιτιζομένων καί κοιμωμένων έκεΐ. Είς τρόπον ώστε διά ταύτην 
τής ύψηλόφρονος ψυχικής εύγενείας άρετήν, καί διότι ύπήρξεν ό μόνος 
τών έν Ήπείρω Μητροπολιτών, ό μή θελήσας νά προβή είς άνάθεμα, νά 
έπισύρη τήν μήνιν τών επιπόλαιων καί άκράτων άντιβενιζελικών, κατηγο- 
ρούντων δημοσιογραφικώς τόν υψηλόν καί τό φρόνημα καί τήν ψυχήν Μη
τροπολίτην, δτι βενιζελίζει.

Ά λλά  χάριν, λοιπόν, τής ιδίας των έντιμότητος, χάριν τής ιδίας των 
άξιοπρεπείας καί εύσυνειδησίας καί χρηστότητος, άν άληθεύη ή είδησις, 
όέν εύρέθησαν τινές έκ τών έν Άθήναις ήδη βουλευτών καί τότε ύπό τοϋ 
Μ ητροπολίτου σκεπόμενοι, δέν εύρέθησαν νά διαμαρτυρηθώσι διά τήν κα
τηγορίαν ταύτην, έντρεπόμενοι, άν μή τί άλλο, τήν συνείδησιν τοϋ λαού, 
ό ό όποιος τά γνωρίζει όλα; Ή  έφευρέθη ή άσυνειδησία τής κατηγορίας, 
όχι διότι τήν πιστεύει κανείς, άλλά διά νά εύρεθή τρόπος άπομακρύνσεως 
τοϋ Μητροπολίτου εντεύθεν, διότι τοϋτο είναι ύστερόβουλον πολιτικόν συμ
φέρον μ ό ν ο ν  μ ε ρ ι κ ώ ν ;  Ναί, άλλά δέν μάς κάμετε καί τήν χάρ ιν  νά 
μάς εϊπητε: έχετε καί κανέν άνάστημα άλλο διά ν ’ άναπληρώσητε, έν 
τοιαύτη περιπτώσει, τοιοϋτον Μητροπολίτην; ’Ελησμονήσαμεν όμως ότι 
πολιτική δέν θά είπή ηθική, άλλά άνηθικότης. '<Οχι όμως μέχρις εγκλημάτων 
άληθινών κατά τής ηθικής! Διότι τοιουτοτρόπως κλονίζεται καί ή λαϊκή πί- 
στις πρός τήν ύπαρξιν καν τοιαύτης είς τούς πολιτικούς κύκλους.

Μάταιη προσπάθεια. Ό  Σπυρίδων δέν ήταν τυχαίος, οΰτε ώς άνθρωπος, 
οΰτε ώς μητροπολίτης, γιά νά σταματήσουν οί άντίπαλοί του μέ μιά-δυό 
βολές τόν πόλεμο έναντίον του. θ ά  τόν χτυποΰσαν μέ κάθε μέσο, φανερά



καί παρασκηνιακά, γιά νά τόν άναγκάσουν νά έγκαταλείψει τά Γιάννινα. Κι 
ό Χατζής θ’ άγωνιζόταν νά πείσει, άκόμα κι εκείνους πού είχαν ευεργετηθεί 
άπό τό Σπυρίδωνα, νά συνέλθουν, ν ’ άποδεσμευτοΰν άπό τό πάθος καί νά 
τόν άφήσουν ήσυχο νά συνεχίσει τό έργο του. Τά λόγια του δέν έβρισκαν 
ανταπόκριση. Οί άνθρωποι δέν ήθελαν νά πειστούν, ό Διχασμός τούς κρα

τούσε μακρυά άπό τή λο
γική, τούς υποδούλωνε τή 
σκέψη, οδηγούσε τίς ένέρ- 
γειές τους, δπου αύτός ή
θελε.

"Υστερα άπό 20 μέρες 
(14-9-1917), δταν πιά εί
χαν φύγει οί ’Ιταλοί άπό 
τά Γιάννινα κι άποκα- 
ταστάθηκε τό ελληνικό 
κράτος, ό Χατζής, μ’ ενα 
έκτενέστατο δημοσίευμά 
του, ύπερασπίστηκε καί 
πάλι τό Σπυρίδωνα. ’Α
φορμή τοΰ έδωσε αύτή τή 

φορά, ή προφανώς έκδηλος καί ανεξήγητος ψυχρότης τών έλληνικών άρχών 
απέναντι στό Σπυρίδωνα καί τά διαβήματα πού έγιναν γιά νά τόν θίξουν 
καί τόν πικράνουν, μέ στόχο πάντοτε τήν άπομάκρυνσή του. Στις συνει
δήσεις τών διανοουμένων τής γιαννιώτικης κοινωνίας -έγραφε ό Χατζής- 
δημιουργήθηκε αύθόρμητα τό ερώτημα: Καλά, άλλά διά ποίαν άφορμήν; 
Διά ποιον άδικη μα; Διά ποίαν κατηγορίαν δλα ταϋτα; Διά ποιον έγκλημα; 
Γιά άπολύτως κανένα, απαντάει ό ίδιος στό ερώτημα, προσθέτοντας δτι 
αύτό άποδεικνυόταν άπό τή δεκάμηνο θητεία του, ώς μητροπολίτη Ίω αν
νίνων. Προκαλοΰσε μάλιστα τούς κατηγόρους του νά τόν διαψεύσουν.

Κατά τόν Χατζή, ό Σπυρίδων, γνωστός άντιβενιζελικός ώς άτομο, άλλά 
τελείως άνεξάρτητος ώς Ιεράρχης, δταν ηρθε στά Γιάννινα βρήκε μιά 
έφοροεπιτροπεία εξ ολοκλήρου βενιζελική καί δέχτηκε πολλές πιέσεις -κυ- 
ρίως άπό τή Σημαία- νά τήν άντικαταστήσει, ώς παράτυπη. Δέν άνοίγω  
πάθη, είμαι χριστιανός μητροπολίτης καί δχι κομματάρχης, απαντούσε ό 
Σπυρίδων καί κράτησε τήν έφοροεπιτροπή. Ψέμματα; ρωτοΰσε ό Χατζής.

Μέ τά Νοεμβριανά, καί τήν δλη άτμόσφαιρα πού είχε δημιουργηθει (πιέ
σεις, παραφορές, έκτροπα), ό Σπυρίδων δ ι’ υπέροχουπειθοϋς καί επιβολής, 
συνεκράτησε τό πάν καί τά πάντα καί κατώρθωσεν, ύβριζόμενος άπό «φί
λους» καί λοιδωρούμενος, Α ΥΤ Ο Σ  ΜΟΝΟΣ νά άποδείξη δτι ή ηθική καί 
ό ίπποτισμός πρός τάς ιδέας είναι άλλο καί άλλο ό ταπεινός συμφυρμός 
τών ιδεών μέ τά πρόσωπα καί ό τυφλός καταδιωγμός προσώπων. Κι 
δλες τίς μέρες έτρεχε πεζός καί μέ άμαξες γιά νά προλάβει φυλακίσεις, νά
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αποφυλακίζει κρατούμενους, νά κρύβει άλλους στόν κοιτώνα του, μέ τή 
συνείδηση δτι αύτό πού έκαμε ήταν έργο χριστιανικό. Ψέμματα κι αύτό: 
ξαναρωτοΰσε ό Χατζής.

Καί ήρθε ή ώρα πού τόν πίεσαν νά κάμει κι αύτός άνάθεμα έναντίον 
τοΰ Βενιζέλου. "Οχι, άπάντησε. Δέν εξευτελίζω τήν θρησκείαν, ούτε θά 
σύρω τήν ηθικήν τοϋ λαού είς τήν προστυχιάν τοϋ δρόμου. Καί δέν ένέδωκε. 
Ψέμμα κι αύτό; έπαναλάμβανε ό Χατζής.

Καί ήρθε ή πείνα, στό λαό καί στά σχολεία, ή συμφορά τών δρόμων, ή 
δυστυχία τοΰ πλήθους. Παλεύοντας μέ μύριες άντιξοότητες, άπό τά βαθειά 
χαράματα ώς τή νύχτα, έθρεψε χιλιάδες μαθητών μέ τά συσσίτια καί χ ι
λιάδες άνθρώπων πού πέθαιναν. Ψέμματα κι αύτό; έπέμενε ό Χατζής.

Εκφώνησε πλήθος λόγων, μεγαλοπνεύστων, σέ κανένα δμως άπ’ αύτούς 
δέν άνέμιξε τίς άντεγκλήσεις τής πολιτικής, οΰτε τούς ύπαινιγμούς, μέ τούς 
οποίους βρίθουν οί λόγοι δλων τών άλλων μητροπολιτών κατά τό διάστημα 
αύτό. Ά ν  ένας μόνο μητροπολίτης είχε τό δικαίωμα νά δικάσει δλους τούς 
άλλους σήμερα, αύτός είναι ό Σπυρίδων, γιατί μέ τήν πολιτεία του κατόρθωσε 
νά κρατήσει τό γόητρο τής Εκκλησίας καί νά σταθεί στό ύψος τής απο
στολής του. Ψέμματα κι αύτό; κατέληγε ό Χατζής καί πρόσθετε: Ά λλά  τότε, 
ποία ή κατηγορία του; ποιον τό πταίσμα του; Τώρα τελευταία -συνέχιζε- 
καί άφ’ δτου ήρθαν οί ’Ιταλοί στά Γιάννινα, άφοΰ τίποτε άλλο δέν έβρισκαν 
οί κατήγοροι έναντίον του, γιά τά προσχήματα τουλάχιστον, εφευρέθηκε ό 
«τερατώδης μΰθος», δτι ό μητροπολίτης ήθελε τούς ’Ιταλούς! Ό  άνθρωπος 
δηλαδή, πού στή διάρκεια δώδεκα χρόνων ύπέροχης έθνικής καί ήπειρωτικής 
δράσης, γλύτωσε άπό δολοφονίες άλβανικών συμμοριών καί άλλες ξένων 
προπαγανδών επειδή άγωνιζόταν, χωρίς συμβιβασμούς καί μέ συνέπεια, γιά 
τή μία, τήν ενιαία καί μεγάλη καί άδιαίρετη Ή πειρο, ό άνθρωπος πού πρω
τοστάτησε στόν άγώνα τής «Αύτονόμου Ηπείρου», ό άνθρωπος τόν όποιον 
ό Τζαβήτ πασάς είς τά 1913 συνελάμβανε διά νά κρεμάση, άν δέν συνέπιπτον  
τά ευτυχή τής άπελευθερώσεως γεγονότα, ό άνθρωπος αύτός σχετίστηκε μέ 
τόν τερατώδη μΰθο καί τήν άνήθικη συκοφαντία δτι ήθελε τούς ’Ιταλούς!! 
"Ισως γιατί, δταν στις 27 Μαΐου τά ιταλικά στρατεύματα έμπαιναν στά Γιάν
νινα καί άλλοι ώρύοντο είς τούς δρόμους μέ ζητωκραυγάς ύπέρ τοϋ εισερ
χομένου στρατοϋ, δέν έπήρε τήν άρχιερατικήν του ράβδον νά τούς έκδιώξη, 
μόνος στέρξας νά μείνη ήρωϊκός Αύτός, ώς ή μόνη έλληνική μορφή καί 
έκπροσώπησις εθνική τής Ηπειρωτικής πρωτευούσης!

Γιά τούς άνθρώπους πού εκείνην τήν όδυνηράν καί φρικώδη ημέραν (τής 
εισόδου τών ’Ιταλών) βρίσκονταν κοντά του, δέν είναι μυστικό τό δτι είδαν 
έναν ιεράρχη, τής δύναμης τοΰ Σπυρίδωνα, νά σφαδάζη άπό τήν άνέκ- 
φραστον άλγηδόνα τής ένσκηπτούσης τότε συμφοράς, νά τίλη τής κεφαλής 
Του τάς τρίχας, καί νά κλαίη, ώς ένας άνθρωπος, τοϋ όποιου έξαφνικά 
έσωριάσθη είς έρείπια ό προσφιλής ναός, είς τήν διακονίαν τοϋ όποιου 
είργάσθη δώδεκα δλα έτη, όταν είδε μίαν ξένην σημαίαν, ν ’ άνυψώνηται
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εις τά ’Ιωάννινα, ύποστελλομένης τής ελληνικής... Κλείνοντας τό διάλογο 
μέ τούς κατηγόρους τοΰ Σπυρίδωνα, ό Χατζής τούς προτρέπει νά ποΰν τήν 
αλήθεια, γιατί καταφέρονται έναντίον τοΰ μητροπολίτη κι όχι νά χαλκεύουν 
ψεύτικες κατηγορίες. Ώραιο καί ειλικρινές, σέ τέτοιες περιστάσεις, θά ήταν 
άν έλεγαν: —ΜητροπολΙτα Ίωαννίνων, είμπορεϊ νά είσαι καλός καί χρυσός. 
Είμπορεϊ νά προσέφερες πάσαν υπηρεσίαν εις τήν Ήπειρον. Είμπορεϊ νά 
μήν έχει τίποτε νά σοϋ κατηγορήση κανείς. Λέν υπήρξες, δμως, εις τό πα
ρελθόν φίλος πολιτικός καί κομματάρχης μας. Δέν μάς άρέσεις καί πήγαινε. 
Σ ’ αύτά κανένας δέν θά είχε άντίρρησιν...

τ τ  ρίν δμως οί έπιθέσεις κατά τοΰ μητροπολίτη, φθάσουν στήν άποκο- 
ρύφωσή τους χωρίς καί νά σταματήσουν, στά Γιάννινα κατά τό τελευ

ταίο δεκαήμερο τοΰ Αύγούστου καί τό πρώτο τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ 1917, 
συνέβαιναν γεγονότα πού θύμιζαν τίς μεγάλες μέρες τής άπελευθέρωσης 
άπό τούς Τούρκους.

Ά πό μέρες, ήταν κοινό μυστικό γιά δλους τούς Γιαννιώτες, δτι οί ’Ιταλοί 
θάφευγαν. Παρά τή λογοκρισία καί τήν άπαγόρευση τής κυκλοφορίας τών 
άθηναϊκών φύλλων, είχαν διαρρεύσει δσα είχαν άποφασιστεΐ στή Συνδιά
σκεψη τών Παρισίων, γιά εκκένωση τής ’Ηπείρου κι δλοι περίμεναν τή με
γάλη μέρα. Οί μόνοι πού λυπόνταν γιά τούς «συμμάχους» πού έφευγαν, 
ήταν οί συνεργάτες τους κι δσοι είχαν έπωφεληθεϊ οικονομικά άπό τήν πα
ρουσία τους. Λέγανε πώς κάποιοι, μέσα σέ τρεις μήνες, είχαν φτιάσει πε
ριουσίες. Ό  πολύς κόσμος, δμως, καί περισσότερο ό άγωνιστικός, άγωνιοΰ- 
σε γιά τό πότε θαρχόταν ή μεγάλη μέρα. Φοβόταν τούς Αλβανούς, άντίπα- 
λους κατά τόν Αύτονομιακό άγώνα, συνόδευαν παντοΰ τούς ’Ιταλούς, δι- 
ψοΰσαν γιά αίμα. Ποτέ στρατός κατοχής δέ μισήθηκε τόσο, δσο ό ιταλικός, 
ή άπέχθεια τοΰ κόσμου είχε ξεπεράσει αύτό πού αίσθάνθηκαν οί "Ελληνες 
28 χρόνια άργότερα, μέ τή γερμανική κατοχή. Στήν Κέρκυρα, δπως ακόυσα 
άπό διηγήσεις παλαιότερων, δταν κι έκεϊ έστειλε, άργότερα, ό Μουσολίνι 
τούς φρατέλους του γιά νά ταπεινώσει τήν Ελλάδα, έπιζοΰσε άκόμα, ύστερα 
άπό δεκαετίες, τό μίσος έναντίον τών ’Ιταλών ό Α. Τραυλαντώνης, έπιθεω- 
ρητής δημοτικών σχολείων στήν Κέρκυρα τήν έποχή έκείνη, έγραψε ένα 
ώραιότατο διήγημα γιά τήν κατοχή τών ’Ιταλών καί τήν αποχώρησή τους. 
Οί γιαννιώτικες έφημερίδες, άκόμα καί ή Ή πειρος, πού τόσο τούς είχε πο
λεμήσει άπό τήν ημέρα τής άπελευθέρωσης, άναγκάστηκε νά γράψει κολα
κευτικά σχόλια γιά τήν πολιτισμένη συμπεριφορά τους, στάχτη στά μάτια 
έρριχνε, δσο νά περάσουν οί κακές μέρες.

Ή  χαρά κι ό ένθουσιασμός τοΰ κόσμου άρχισε νά εκδηλώνεται άπό τό 
βράδυ τής 23ης Αύγούστου δταν έγινε γνωστό δτι θά έφταναν στά Γιάννινα 
οί πολιτικές άρχές γιά νά παραλάβουν τή διοίκηση άπό τίς άντίστοιχες 
ιταλικές. Στις μιάμιση, μετά τά μεσάνυχτα, έφτασαν τά αύτοκίνητα μέ τίς 
άρχές, μέσα εις μίαν θύελλαν ένθουσιασμοϋ, ζητωκραυγών καί φρενίτιδος,
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εκδηλωτικής τών καϋμών. τής αγωνίας καί τών νοσταλγιών, μέ τάς όποιας 
έζησεν ή ψυχή τής πόλεως έπί τρίμηνον, έως δτου έπανίδη τήν ελληνικήν 
φυσιογνωμίαν της. Δέν ήταν πολλοί οί 'Έλληνες υπάλληλοι, ήταν δμως 
άρκετοί γιά νά υποχρεώσουν τό γιαννιώτικο λαό νά ξενυχτίσει, επευφη
μώντας, τραγουδώντας καί γιορτάζοντας. Ξημέρωνε τοϋ Αγίου Κοσμά κι 
ό Χατζής θυμήθηκε καί δημοσίευσε τήν προφητεία τοΰ άγιου τήν άναφε- 
ρόμενη στήν υποδούλωση τής πόλης. Ό  άγιος, δταν κήρυξε στά Γιάννινα 
είχε πει, πώς ή πόλη θά έλευθερωνόταν (άπό τούς Τούρκους), θά σκλαβω
νόταν δμως πάλι, άλλά σέ τρεις μέρες ή τρεις μήνες ή τρία χρόνια, θά 
γινόταν καί πάλι έλεύθερη. Τρεις μήνες κατοχής είχαν συμπληρώσει οί 
’Ιταλοί στά Γιάννινα. Καί τή μέρα τής γιορτής τοΰ άγίου, άρχισαν οί 
προκαταρκτικές έργασίες γιά τήν άποχώρησή τους.

Παρόλο πού είχε άναβληθει γιά λίγες μέρες ή είσοδος τοΰ ελληνικού 
στρατού στήν πόλη, διά λόγους καθαράς άμοιβαίας συνεννοήσεως καί 
άμοιβαίων ευκολιών μεταξύ ιταλικών καί ελληνικών άρχών, τμήματα χω
ροφυλακής είχαν εγκατασταθεί γύρω άπό τά Γιάννινα, ένώ τμήματα στρα- 
τοΰ προωθήθηκαν στήν Παραμυθιά, τό Μαργαρίτι, τήν Πάργα, τό Μέτσοβο 
καί σέ χωριά τοΰ Ζαγοριοΰ. Οί ελληνικές άρχές, έχοντας σαφή γνώση καί 
προσωπική άντίληψη γιά τή βαθειά διαίρεση τοΰ κόσμου, λόγω τοΰ Διχα
σμού, έκαναν συνεχώς συστάσεις πρός τούς Γιαννιώτες γιά έπίδειξη με
τριοπάθειας κατά τήν είσοδο τοΰ στρατού. Φοβοΰνταν τή δημιουργία έπει- 
σοδίων, είτε μεταξύ τών Ελλήνων, είτε σέ βάρος τών ’Ιταλών, κι άγωνί- 
ζονταν νά τά άποτρέψουν. Τίποτα δέν έγινε. 'Όλα κύλησαν όμαλά, ό 
Διχασμός ξεχάστηκε, οί καρδιές τών Γιαννιωτών είχε πλημμυρίσει άπό χαρά 
καί ένθουσιασμό γιά τήν άνάκτηση τής ελευθερίας, δέ χωρούσαν εκεί άλλα 
συναισθήματα.

Ά πό τήν Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου, οί ιταλικές άρχές κάλεσαν έπίσημα 
τις ελληνικές, καθώς καί τούς προκρίτους, τούς προεστούς καί τούς άρχηγούς 
τών θρησκευτικών κοινοτήτων τής πόλης, τό δημοτικό συμβούλιο καί τό 
τέως διοικητικό συμβούλιο πού είχαν δημιουργήσει νά παραστοΰν στό στρα
τηγείο, γιά τήν επίσημη τελετή τής παράδοσης καί τής παραλαβής. Κύματα 
λαού άπό πρωίας, κατακλύζοντα τήν πλατείαν καί τούς στρατώνας ώς 
καί τά διάφορα δημόσια κτίρια... μέ ενθουσιασμόν άσυγκράτητον καί ζη- 
τωκραυγάς, ύποδέχονταν καί χαιρέτιζαν τά τμήματα τοΰ στρατοΰ πού είχαν 
μπει στήν πόλη γιά τήν τελετή τής άνύψωσης τής ελληνικής σημαίας. Καί 
οί πρώτες ελληνικές σημαίες, πού έδώ καί τρεις μήνες είχαν έξαφανιστεΐ - 
έκτός μιάς, τής Μητροπόλεως, ή όποία κατά τό τρίμηνον τούτο, μόνη 
έκυμάτιζεν είς τήν πόλιν μας- άνυψώνονται στά σπίτια καί τά καταστήματα. 
Τό μεσημέρι ή πλατεία είχε γεμίσει άσφυκτικά άπό τόν κόσμο πού περίμενε, 
μέσα στήν άποπνικτική ζέστα τοΰ καλοκαιριοΰ, γιά νά παρακολουθήσει τήν 
άνύψωση τής ελληνικής σημαίας. Στίς 5 τό άπόγευμα είχαν γεμίσει καί οί 
γύρω δρόμοι. Ή  άφιξη τών ελληνικών άρχών στό στρατηγείο έκαμε τό πλήθος
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νά παραληρεί άπό ενθουσιασμό. Στήν είσοδο τής κύριας πύλης τοΰ στρατη
γείου, είχαν παραταχθεί, μονάδες ελληνικοΰ καί ιταλικού στρατού, γιά τήν 
άπόδοση στρατιωτικών τιμών στούς επίσημους. "Οταν δλοι συγκεντρώθηκαν 
στή μεγάλη αίθουσα ό ύποστράτηγος Ντέλι-Πόντι, εύχαρίστησε τις τέως 
ιταλικές άρχές γιά τή βοήθεια πού τοΰ πρόσφεραν, τούς άποχαιρέτησε καί 
παρέδωσε τήν πόλη στόν έλληνα συνταγματάρχη Μαυρουδή, διοικητή τοΰ 
Που συντάγματος τοΰ στρατού τής Εθνικής Άμύνης, ό όποιος εύχαρίστησε 
τόν ιταλό ύποστράτηγο γιά τήν πολιτεία τοΰ ίταλικοΰ στρατού κατά τή διάρ
κεια τής προσωρινής κατοχής, κάτω άπό τίς ζητωκραυγές τών παρόντων γιά 
τούς συμμάχους. Λίγο πρίν, ύστερα άπό χαρμόσυνους χαιρετισμούς σαλπίγ
γων, ύποστελλόταν ή ιταλική σημαία καί ανυψωνόταν στόν ίστό ή έλληνική, 
μαζί μέ μυριοστόμους ζητωκρανγάς τοϋ πλήθους, πού έμοιαζε μέ φουρτου
νιασμένη θάλασσα. Ό  κόσμος είχε ξετρελλαθει άπό τόν ένθουσιασμό, ξεχά- 
στηκαν τά μίση καί τά πάθη, καινούρια Λνάσταση γιόρταζαν, δεύτερη 
άπελευθέρωση γιά τήν πολύπαθη πόλη. Τήν άλλη μέρα (10-9-1917) ό Χατζής 
έγραψε στήν "Ηπειρο, ένα άπό τά λυρικότερα άρθρα του γιά τήν έλληνική 
σημαία, μέ τίτλο: Σέ χαιρετίζομεν... Μέ ένθουσιασμόν καί συγκίνησιν, τήν 
όποιαν νοσταλγικαί ήμέραι άναμονής άνύψωσαν εις τήν ίεράν έντασιν πά
θους νοσταλγοϋντος, ή ψυχή τής πόλεως, παλλομένη άπό χαράν καί τά 
μάτια της νοτισμένα άπό τό εύγενέστερον δάκρυ άγαλλιάσεως, Σ ' έπανα- 
βλέπουν καί Σέ χαιρετίζουν, ώ ένδοξη, ώ φίλη, ώ λατρευτή Ελληνική Ση
μαία!.. Ευτυχισμένη καί τρισένδοξη, ώ γλυκειά σκέπη τών εθνικών ονείρων, 
καλώς ήλθες!... Καλώς ήλθες, ώ γλυκειά, ώ ξενητεμένη σκέπη τών έθνικών 
ονείρων, μέ τούς πλατείς καί χαρίεντας κυματισμούς Σου, νά διηγηθής εις 
τόν γνώριμον άέρα τής πόλεώς Σου, παρήγορα λόγια έλπίδων καί χαρμό
συνα τραγούδια ένθουσιασμών!.. Στό ίδιο φύλλο, ό ίατροχειρουργός Β. Ρέ- 
κας, άπό τά πρώτα στελέχη τοΰ βενιζελισμοΰ, δημοσίευε τό πρωτόλειό του 
γιά τή σημαία, έπί τή άνυψώσει της:

Ώ ! πώς στολίζεις όμορφα 
γη, ούρανό κι άέρα, 
τά Γιάννινα, τή λίμνη μας, 
τές ράχες πέρα πέρα.
Στόν κόσμο δέν είν' δεύτερη 
τόσο γλυκειά κ ι’ ώραία 
καί σάν καί σένα ποθητή 
ώ ούρανιά σημαία!

Ή  άποκορύφωση τοΰ εορτασμού σημειώθηκε τήν άλλη μέρα, 10 Σεπτεμ
βρίου, δταν ό ελληνικός στρατός μπήκε στά Γιάννινα. "Ως τό μεσημέρι τά 
ιταλικά στρατεύματα είχαν άποχωρήσει άπό δλα τά σημεία τής πόλης. Στις 
4 τό απόγευμα, άρχισαν νά μπαίνουν άπό τήν όδό τής 21ης Φεβρουάριου, 
τά τμήματα τοΰ 13ου συντάγματος τής ’Εθνικής Άμύνης, κάτω άπό τίς 
πάνδημες ζητωκραυγές τοΰ πλήθους, τοΰ όποιου ό κυριότερος όγκος είχε 
συγκεντρωθεί στήν κεντρική πλατεία. Έκεϊ, δμιλος άσπροντυμένων κυριών
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καί δεσποινίδων, πρόσφερε ανθοδέσμη στό διοικητή Μαυρουδή, τό πλήθος 
χειροκροτούσε, ζητωκραύγαζε καί πανηγύριζε. Τό βράδυ εγινε λαμπαδηφο
ρία, ενώ ό κόσμος, σκορπισμένος σ’ δλη τήν πόλη, τραγουδούσε εθνικά 
άσματα καί ζητωκραύγαζε καί μετά τά μεσάνυχτα. Ή  τάξη κρατήθηκε καί 
κανένα έκτροπο δέ σημειώθηκε, δπως καί κατά τήν τελετή τής άνύψωσης 
τής σημαίας. Κανένα; Έ γιναν μερικά, πού ήρθαν νά ποτίσουν μέ πικρό 
φαρμάκι τό μαχητή δημοσιογράφο κι άγωνιστή, πού σ’ ένα σημείωμά του 
άφησε νά ξεχυθεί δλος ό πόνος πού τοΰ δημιούργησαν οί έκδηλώσεις πού 
άμφισβητοΰσαν τήν έθνική προσφορά του. Ά ς  τόν άκούσουμε:

Τίτλος τοΰ σχολίου: Ο temporal Ο mores!
Τήν 2Ιην Φεβρουάριου 1913, δταν διά πρώτην φορά άνιηρώνετο ή ελληνική σημαία 

είς τά Ιωάννινα, πλήθη λαοϋ μέ σημαίας, εσπευδον νά έξαγάγωσιν ενα έρευκοθέντα έκ 
τοϋ μαρτυρίου καί τής δεινής μακρυνής φυλακίσεως, άνθρωπον πολιτικόν κατάδικον 
ισοβίων δεσμών -κατά έπιείκειαν δοθέντων, άντί τής χαρισθείσης θανατικής ποινής- 
ύποβαστάζοντες αυτόν έκ τών ώμων, τούς όποιους, διά τήν υπηρεσίαν τής Ηπειρωτικής 
γής, τό τουρκικόν φραγγέλιον εΐχεν έξορύξει. Καί έζητωκραύγαζον μ ’ ένα 
ενθουσιασμόν, τοϋ όποιου ή άγνή άνάμνησις είχε μείνει ή ίερωτέρα παρηγορία καί θε
ραπεία τών τόσων δεινών:

- Ζήτω ή «"Ηπειρος». Ζήτω ό Χατζής.'
Τήν ΙΟην Σεπτεμβρίου 1917, δταν διά δευτέραν φοράν άνυψώνετο ή ελληνική ση

μαία μετά τρίμηνον άγωνίαν, τής όποιας τόν πόνον καί τάς όδυνηράς θυσίας πάλιν ή 
«Ήπειρος» καί ό διευθυντής της έπλήρωσεν, δπως τότε καί τώρα. χάριν τοϋ όνόματος 
καί τών συμφερόντων δλων τών συμπατριωτών του, εϋρισκόμενος τόσον έκτεθειμένος 
άπέναντι τών έρχομένων ιταλικών άρχών. δ ι’ άγώνα εύγενή Ηπειρωτικόν ύπέρ τής 
'Ηπειρωτικής γής, ώστε ν' άναγκασθή νά φύγτι τήν 27ην Μαΐου, μαζί μέ τάς έλληνικάς 
άρχάς, μεθ ' δλης τής οίκογενείας του (ό «Βήμας» μάλιστα μάς κατήγγειλεν, 
έπιστρέψαντας τήν 20ήν ’Ιουλίου, ενώπιον τών ’Ιταλικών άρχών, διά τόν μακροχρόνιον 
τοϋτον άγώνα), τώρα μερικοί θορυβοποιοί τών εύκολων στιγμών, άφοϋ άρκετά 
ώφελήθησαν κατά τό τρίμηνον τούτο καί έσκούπισαν καί τά τελευταία λείψανα τών 
μακαρονίων καί άλεύρων καί όρυζίων ά π ’ δλας τάς ιταλικός άποθήκας. διά μυρίων 
άναξιοπρεπών έξευτελισμών, εχουσι καί καιρόν τώρα διά νέα αισθήματα, τήν ΙΟην Σε
πτεμβρίου, λοιπόν, δταν διά δευτέραν φοράν άνσψώνετο αύτή ή νοσταλγημένη έλληνική 
σημαία, εύρέθησαν άμνήμονες καί αχάριστοι όμάδες νά διέλθωσιν έκ τών γραφείων μας 
καί νά ζητωκραυγάζουν:

- Κάτω ή «Ήπειρος!». - Κάτω ό Χατζής!
Ώρισμένως ήθέλομεν άπελπισθή όλοτελώς άπό τά αισθήματα μνήμης καί εύγενείας 

μερικών συμπολιτών μας, άν δέν εΐχομεν πλέον τήν πικρόν καί φιλόσοφον πείραν, δτι 
πολλά πλήθη μέ κοϋκκον καί πολλά πλήθη μέ ήμίψηλον. οϋτε μνήμην, οϋτε ψυχήν, 
οϋτε τίποτε έχουν. Έγεννήθησαν μόνον διά νά πικραίνουν κάθε άγώνα, κάθε υπηρεσίαν, 
κάθε άθόρυβον καί εύγενή θυσίαν, οίαδήποτε καί αν υπήρξε. Καί οί Ισχυροί πρέπει νά 
τά υποφέρουν δλα μέ υπομονήν, διότι πάσα άπογοήτευσίς των θά ήτο έξαχρείωσις, ή 
όποία θά τούς έκαμε καί τούτους πλήθη. Δέ θά τέλειωναν δμως εδώ οί πίκρες 
τού Χατζή.
Ωστόσο ό Χατζής, γιόρτασε, δσο κανένας άλλος, τήν είσοδο τοΰ στρατού 

τής Εθνικής Ά μύνης, άν καί ήταν δημιούργημα τού πιό μισητού πολιτικού 
άντιπάλου' τις στιγμές εκείνες ένοιωθε ύπερηφάνεια κι άφατη άγαλλίαση, 
ήταν ελληνικός στρατός, είχε γεμίσει μ’ αύτόν ή καρδιά του, τίποτα άλλο



δέν τόν ένδιέφερε. Καί παρά τή στυφή πίκρα πού ένοιωθε στά χείλη του, 
δταν άκουε τούς άνεγκέφαλους νά τόν άπαρνιοϋνται, έξω άπό τά γραφεία 
του, πήρε τήν πένα καί ζητούσε ά π’ δλους, φίλους κι άντίπαλους, νά συν
δράμουν τήν εθνική προσπάθεια πού είχε άρχίσει γιά τό διώξιμο τών Γερ- 
μανοβουλγάρων άπό τή Μακεδονία. Πρέπει τώρα -έγραφε- νά σταματήσουν 
οί συζητήσεις, οί άερολογίες. οί εγκλήσεις καί οί άντεγκλήσεις, ώς τίς 29

Μαΐου είχαμε τό δικαίωμα 
ό καθένας νά βλέπουμε καί 
νά κρίνουμε τά πράγματα 
δπως θέλαμε. Τώρα χρειάζε
ται νά είμαστε δλοι ενωμέ
νοι γιά νά πετύχουμε τό 
σκοπό μας: τήν εύόδωση τών 
εθνικών πραγμάτων. Ή  Ε λ 
λάδα τώρα είναι εμπόλεμη 
καί όλοι οί πολίτες πρέπει 
νά έχουν μιά γνώμη κι ένα 
σκοπό. Καί τίποτε άλλο.

Τά λόγια έβγαιναν άπο τήν καρδιά του, πίστευε στήν ιερότητα τοΰ 
άγώνα, έτσι γινόταν κάθε φορά, δταν ήταν νά ύπηρετηθοΰν έθνικοί σκοποί, 
μόνο πού ο'ι άποδέκτες τού μηνύματος του ήταν λίγοι. Οί βενιζελικοί, πού 
πήραν πάλι τήν έξουσία στά χέρια τους, δέν έννοοΰσαν νά τή μοιραστοΰν 
μέ κανένα, ή συμφωνία μέ τόν άντίπαλο ήταν μοιρασιά, έπειτα έπρεπε νά 
έξοφληθοΰν οί παλιοί λογαριασμοί. Οί άντιβενιζελικοί άπό τό άλλο μέρος, 
άποστρέφονταν τούς συμβιβασμούς, δέ μποροΰσαν νά συγχωρήσουν τό Βε- 
νιζέλο, θά άγωνίζονταν νά ξαναφέρουν τό βασιλιά. Ό  τελευταίος μαζί μέ 
δλους, δσοι τόν άκολούθησαν στήν έξορία του, ετοίμαζαν τά σχέδια τής 
έπανόδου. Μόνο πού αύτά οδηγούσαν στήν καταστροφή τής Ελλάδας καί 
πολλοί έχασαν τή ζωή τους, ύπηρετώντας τα.

Στήν πόλη, άλλά καί στήν ύπαιθρο, μέ τή νέα σοδειά καί τίς συχνότερες διανομές 
τροφίμων, ή πείνα άρχιζε νά καταλαγιάζει. Ή  αισχροκέρδεια, δμως, συνεχιζόταν κι 
αύτό άνάγκασε τίς άστυνομικές άρχές ν' άποφασίσουν νέα άπογραφή τών τροφίμων 
-αμφίβολο άν κι αύτή θά άπέδιδε- καί χωροφύλακες, μέ πολιτικά, έφερναν γύρα τήν 
άγορά γιά νά σημειώνουν τούς παραβάτες τών διατιμήσεων πού είχαν ανακοινωθεί. 
Ή  τηλεγραφική έπικοινωνία άνάμεσα στά Γιάννινα καί τήν ’Αθήνα, πού έπί μήνες είχε 
διακοπεί, άποκαταστάθηκε.- ’Από τίς 14 Σεπτεμβρίου οί «σύνοικοι» μουσουλμάνοι τής 
πόλης γιόρταζαν τή μεγάλη γιορτή τους. τό ιερόν Κουρμπάν Μπαϊράμ. Τίς ίδιες μέρες, 
άπό τίς 12 τοϋ μήνα. είχαν άρχίσει καί οί γιορτές τής Σκηνοπηγίας τών Εβραίων. Καί 
στούς δυό οί "Ελληνες έστελναν τίς εύχές τους.- Δημοσιεύτηκε καί στό γιαννιώτικο 
τύπο ό νόμος 756/1917 περί Αδικημάτων τινων κατά τής άσφαλείας τοϋ κράτους καί 
τής κοινής ησυχίας, πού άναφερόταν κυρίως σέ θέματα έπιστράτευσης, ή όποία είχε 
άποφασιστεΐ καί γιά τήν ’Ήπειρο.- Τό πρώτο δεκαήμερο τοϋ Σεπτεμβρίου, πέθανε στά 
Γιάννινα δ Σαδήκ πασάς, γόνος άρχοντικής οίκογενείας. Προικισμένος έκ γεννήσεως 
καί ανατροφής μέ λεπτότητα καί ευγένειαν αισθημάτων, διεκρίθη παντού, είς τάς
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οίασδήποτε περιστάσεις, ώς μεταχειρισθείς, επί καλφ τών συμπολιτών του, τήν 
επιρροήν ή τά οίαδήποτε άξιώματα.

α ίγο πριν τήν είσοδο τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ στά Γιάννινα, ό Πέτρος 
κι ό Δημήτρης ξεκινοΰσαν γιά τή Θεσσαλονίκη. Τό βράδι τής ίδιας μέ

ρας πού συναντήθηκε μέ τό Χατζή, ό Πέτρος θεώρησε άπαραίτητο νά δει 
καί τόν ’Αβραάμ, αύτός ήξερε πολύ κόσμο στή Θεσσαλονίκη, ή εβραϊκή πα
ροικία έφτανε τίς 60.000, κάποιον θά τοΰ συνιστοΰσε γιά νά τόν βοηθήσει, 
όχι γιά νά βρει τό Βασίλη -θά πήγαινε άμέσως στό Δαγκλή καί ήταν σί
γουρος πώς τόν κατατόπιζε- άλλά νά, ήθελε νάχει ένα σπίτι έμπιστο, σέ 
περίπτωση πού ό Βασίλης έπρεπε ν ’ άναρρώσει, μετά τήν άποθεραπεία του, 
ήταν σίγουρος πώς ό ’Αβραάμ θά τόν βοηθοΰσε. Κάποια στιγμή, καθώς 
έκανε αύτές τίς σκέψεις, κατάλαβε πώς προκαταλάβαινε τά γεγονότα, τά 
σχεδίαζε δπως αύτός ήθελε, ενώ δέν ήξερε τίποτα γιά τήν κατάσταση πού 
βρισκόταν ό γυιός του. —Θεέ μου, μουρμούρισε, συγχώρεσέ με, βλασφημώ! 
Βοήθησε νά κρατηθεί ό Βασίλης στή ζωή, τά άλλα θάρθουν...

Ό  ’Αβραάμ, δπως πάντα, τόν καλοδέχτηκε στό σπίτι του. "Οταν άκουσε 
τή διήγηση τοΰ Πέτρου, συγκινήθηκε. —Πρέπει νάσαι περήφανος γιά τό 
γυιό σου, τοΰ είπε καί τούσφιξε τό χέρι. Νάναι μονάχα στή ζωή, πρόσθεσε, 
γιά τά άλλα, μήν άνησυχεΐς, οί δικοί μου θά τά φροντίσουν. Θά σοϋ 
δώσω συστατικό γράμμα γιά τόν Μεναχέμ Κοέν, άδελφικό φίλο μου, 
τραπεζικές έργασίες κάνει κι αύτός, θά σέ βοηθήσει σ ’ δ,τι χρειαστείς. 
Έ χει σπίτι παλάτι, εύτυχώς σώθηκε άπό τήν πυρκαϊά, ήταν μακρυά άπό 
τίς συνοικίες πού κάηκαν, θά μείνει ό Βασίλης έκεϊ δσο θέλει. Θά σάς 
περιμένω νά γυρίσετε καί οί τρεις, γεροί καί καλά, θέλω νά σάς δώ, 
μήνες μοϋ λείψατε... — Αβραάμ, μή μέ παρεξηγείς, ξέρεις τί φορτοϋνες 
πέρασα μέ τά παιδιά, οϋτε ξέρω τί θά περάσω άκόμα. Πάνω πού άρχιζα 
νά φροντίζω τό μαγαζί, μήνες έμεινε κλειστό, ήρθε τό χτύπημα τοϋ Βασίλη. 
Νά δώσει ό Θεός νά γίνει καλά, τό μαγαζί άς περιμένει, στό τέλος άς 
μήν άνοίξει ποτέ... —Πέτρο, μή λές τέτοια λόγια, έσύ είσαι γεννημένος 
έμπορος, δπως εγώ τραπεζίτης, είμαστε δεμένοι μέ τή δουλειά, δέ μπορούμε 
νά τήν άφήσουμε, άν κάτι δέν πάει καλά θά παλαίψουμε νά τό ξεπερά- 
σουμε... —!Αβραάμ, έσύ ό συνετός, μιλάς τώρα μέ έπαρση. Πώς γίνεται 
νά ξεπερνιοϋνται πάντα τά εμπόδια; Είναι μερικά πού στέκονται μπροστά  
μας βουνά άπάτητα, άν πάθει τίποτε ό Βασίλης, ή δική μου ή ζωή τε
λειώνει... — Θά γίνει καλά ό Βασίλης, μήν κακομαντεύεις, μήν έγκατα- 
λείπεσαι στήν άπελπισία, άρχισε νά φροντίζεις τίς δουλειές σου, χαίρομαι 
πού μαθαίνω πώς ό Δημήτρης, έξελίσσεται σ ’ έναν άπό τούς καλύτερους 
γιατρούς τής πόλης... — Ά λ λ ο  βόλι μοϋ ρίχνεις, Αβραάμ φοβάμαι γιά τό 
Δημήτρη, δέν ξέρω μέ τί διαθέσεις θάρθουν οί άλλοι... Δέν πρέπει νά 
φοβάσαι, ή οίκογένειά σου έχει ένα άπό τά πιό σεβαστά ονόματα στά Γιάν
νινα, ό Δημήτρης άναμίχτηκε στά «Νοεμβριανά», δμως σταμάτησε γρήγορα,



δλοι, φίλοι κι αντίπαλοι, ξέρουν πώς ή άνάμιξή του μόνο ιδεολογικά κίνητρα 
είχε, τή μεγάλη ζημιά τήν έκαναν κάποιοι ίδιοτελείς, είμαι σίγουρος πώς 
τέτοια ζημιά θά κάνουν ομάδες βενιζελικών, τής ίδιας άπόκλισης, όταν 
θάρθουν. Έδιωξαν τό βασιλιά, έπρεπε νά φύγει έτσι πού ήρθαν τά πράγ
ματα, τά συμφέροντα τής Ελλάδας θάβονταν μέ τήν πολιτική τού Κων
σταντίνου, μέ τίς ύπερβολές τους όμως, τά άντίποινα, τήν έπαρση, θά τόν 
ξαναφέρουν τόν Κωνσταντίνο νά μέ θυμηθείς! — Μπορεί νά ξανάρθει ό 
Κωνσταντίνος, απόρησε ό Πέτρος, πώς θά γίνει, θά διώξει τό γυιό του 
άπό τό θρόνο; —Ό  Κωνσταντίνος ποτέ δέν παραιτήθηκε άπό τό θρόνο κι 
άν οί βενιζελικοί δέν πολιτευτούν καλά, ό λαός θά τόν ξαναφέρει. Τό τί 
θά γίνει ύστερα, ένας Θεός ξέρει... Μήν σέ άπασχολούν τώρα αύτά, θά τά 
ξανακουβεντιάσουμε, μόνη σου φροντίδα πρέπει νά είναι ό Βασίλης, τά 
άλλα ξέχασέ τα, δέν σ ’ ένδιαφέρουν σήμερα...

Ό  Πέτρος βγήκε άπό τό σπίτι τοΰ ’Αβραάμ άνακουφισμένος, είχε έξα- 
σφαλίσει γιά τό Βασίλη τό καλύτερο δυνατό γιά τήν άνάρρωσή του. Δέν 
ήταν μικρό πράμα μέσα στήν ταραγμένη, άνήσυχη άπό τόν πόλεμο καί κα
ταστραμμένη άπό τήν πυρκαϊά Θεσσαλονίκη, νά έξασφαλίσει μιά γωνιά 
ήσυχη γιά τό τραυματισμένο παιδί του, τόσο άπαραίτητη γιά νά τόν βοηθή
σει νά συνέλθει. Τά άλλα πού τοΰ έλεγε ό ’Αβραάμ γιά τόν Κωνσταντίνο 
δέν τά πολυπίστευε, άν καί γνώριζε καλά τήν κοφτερή κρίση καί τίς αλάν
θαστες προβλέψεις του. Ά ν  οί βενιζελικοί έκαναν τά ίδια, δπως οί βασι
λικοί, τότε ύπηρχε περίπτωση νά γυρίσει ό Κωνσταντίνος. Ό  Πέτρος φο
βόταν δτι θά κυνηγοΰσαν τούς άντιπάλους τους, σέ τί έκταση δέ μποροΰσε 
νά ύπολογίσει, άπό τίς κουβέντες δμως πού είχε κάνει μέ μερικούς βενι- 
ζελικούς φίλους του, διαισθανόταν πώς θά ζητούσαν νά πάρουν έκδίκηση...

Τήν άλλη μέρα έφυγαν γιά τή Θεσσαλονίκη, μ ’ ένα ιταλικό αύτοκίνητο, 
άλλο μέσο συγκοινωνίας δέν ύπηρχε. Έφτασαν ύστερα άπό ένα ταξίδι κα
κουχιών καί ταλαιπωρίας, οί δρόμοι καταστρεμμένοι, κάθε τόσο μπλόκα 
άπό τά φυλάκια τών διάφορων μονάδων τών συμμάχων, καί ή πόλη, τό 
βράδυ δταν μπήκαν, ήταν κατασκότεινη, άπό τό φόβο άεροπορικών βομ
βαρδισμών έκ μέρους τών Γερμανών. Ξεκουράστηκαν, μέ λίγο ύπνο σ’ ένα 
ξενοδοχείο, ξύπνησαν πρωΐ καί περίμεναν νά προχωρήσει ή μέρα ν ’ άρχίσει 
ή ζωή τών γραφείων θά προσπαθοΰσαν νά συναντήσουν τό Δαγκλή, δύ
σκολο νά βροΰν τό Βασίλη, χωρίς τή δική του μεσολάβηση.

Παιδεύτηκαν πολύ ώσπου νά φτάσουν στό γραφείο τοΰ Δαγκλή. Ό  
στρατηγός είχε έπιφορτιστεί μεγάλες εύθύνες άπό τήν Προσωρινή κυβέρνηση, 
στήν οποία μετείχε. Άνέλαβε τήν οργάνωση, έκπαίδευση κι άξιοποίηση τοΰ 
στρατού τής Έ θνικής Άμύνης, καθώς καί δλα τά θέματα συνεργασίας μέ 
τό σκληροτράχηλο διοικητή τών γαλλικών καί συμμαχικών στρατευμάτων, 
τό στρατηγό Σαράϊγ, πού νά βρει καιρό γιά άλλες έξυπηρετήσεις. "Ομως, 
δταν ό ύπασπιστής τοΰ άνέφερε πώς τόν ζητούσαν άπό τά Γιάννινα ό Πέ
τρος Κωστίδης κι ό γυιός του, διέταξε νά τούς οδηγήσουν άμέσως στό γρα
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φείο του. Ό  Δαγκλής σηκώθηκε όρθιος νά τούς ύποδεχτεΐ. έσφιξε θερμά τά 
χέρια καί τών δυό, στρατηγέ μου, άρχισε ό Πέτρος, πριν άκόμα πει 
οτιδήποτε ό Δαγκλής, ήρθαμε γιά τό Βασίλη, μόνο εσείς μπορείτε νά μάς 
δώσετε σωστές πληροφορίες, μάθαμε πώς τραυματίστηκε, τ ίπ ο τ’ άλλο, σάς 
έξορκίζω στρατηγέ, νά μοϋ πήτε τήν άλήθεια, ζεί, πέθανε, υπάρχουν  
ελπίδες: Ποΰ βρίσκεται; Ό  Δαγκλής διέταξε τόν υπασπιστή νά τούς άφήσει 
μόνους, νά μήν τούς ένοχλήσει άλλος, προσπαθούσε νά κερδίσει χρόνο γιά 
νά διαλέξει τά λόγια πού Οάλεγε' ο Κωστίδης ήταν έξυπνος άνθρωπος, πε- 
ρίμενε ν ’ ακούσει σταράτες κουβέντες, όχι διφορούμενες, τήν άλήθεια ζη
τούσε, όσο πικρή κι άν ήταν, δέ θά συμβιβαζόταν μέ καθησυχαστικές δια
βεβαιώσεις. — "Ακούσε κ. Κωστίδη, ξέρω πόσο μ ’ εκτιμάς, τό ίδιο κι έγώ, 
τά αισθήματα είναι άμοιβαϊα, δέ θά σοϋ κρύψω τίποτε λοιπόν. Ό  Βασίλης 
ζε ί ' ναί, είναι σοβαρά τραυματισμένος στό πόδι, άλλά ζεΐ κι δλα δείχνουν  
δτι θά ξεπεράσει τή δοκιμασία καί θά γίνει καλά. Μόνο πού χρειάζεται 
ύπομονή κι αύτός δέν τήν έχει. Πρέπει νάστε, δλη ή οικογένεια, περήφανοι 
γιά τό Βασίλη. Πολέμησε ηρωικά καί τίμησε τό ελληνικό όνομα. —Στρατηγέ, 
τόν πρόκανε πάλι ό Πέτρος, μάς γέμισες χαρά μέ τά λόγια  σου, θάθελα 
δμως νά πάω άμέσως νά δώ τό γυιό μου, ό Δημήτρης τόν άδερφό του, 
σ ’ αύτό θέλουμε νά μάς διευκολύνεις, γιά τ ’ άλλα έχουμε καιρό νά μ ι
λήσουμε. — *Οχι, απάντησε άποφασιστικά ό Δαγκλής, πρέπει νά μάθετε κάτι 
άκόμα, πού συνδέεται μέ τόν τραυματισμό του, μπορείτε νά βοηθήσετε κι 
έσεΐς γιατί τό πρόβλημα είναι δύσκολο, δέν αντιμετώπισα πολλά τέτοια  
στή σταδιοδρομία μου. Οί δυό, πατέρας καί γυιός, πάγωσαν, τί τούς έκρυβε 
ό στρατηγός, τί ήταν έτοιμος νά τούς άνακοινώσει; —Ακούστε, ή φωνή τοΰ 
στρατηγού ήταν σιγανή, τρέμιζε, φαινόταν σά νά έρχόταν άπό μακρυά, τό 
τραύμα τοϋ Βασίλη είναι σοβαρό, ή οβίδα τοϋ τσάκισε τό ίδιο πόδι πού  
είχε σπάσει στά Γιάννινα. Οί γιατροί έβγαλαν τίς σφαίρες, τό καθάρισαν, 
πήγα μόνος μου στό νοσοκομείο καί τά συζητήσαμε, έκεΐ στό κεφάλι του 
ήμουν, δλα καλά, μόνο άνησυχαστικό σημείο ό φόβος τους μήπως πάθει 
γάγγραινα. Καμιά ένδειξη άκόμα δέν ύπάρχει γιά κάτι τέτοιο, ή πείρα  
τών γιατρών δμως τούς ύποχρεώνει νά λάβουν ύπόψη κι αύτό τό ενδεχό
μενο. Ά ν  έμφανιστεΐ γάγγραινα, οί γιατροί θά υποχρεωθούν νά κόψουν 
τό πόδι, πάνω άπό τό γόνατο. Τό άνακοίνωσαν καί στό Βασίλη, ένα 
τέτοιο παλληκάρι έπρεπε νά μάθει τήν άλήθεια, αύτός σήκωσε έπανάσταση, 
παρολίγο νά τούς φύγει άπό τό νοσοκομείο, έγινε εκτός έαυτοϋ. "Οταν 
τόν ηρέμησαν, είπε στούς γιατρούς, καί σέ μένα, πώς σακάτης, μέ κομμένο 
πόδι, ποτέ δέ θάβγαινε άπό τό νοσοκομείο. Ή  θά σωζόταν καί τό τραυ
ματισμένο πόδι του, η θά πέθαινε μαζί του. Ά πό  τότε άλλη κουβέντα δέν 
είπε, μόνο μέ παρεκάλεσε νά μή σάς ειδοποιήσω γιά τόν τραυματισμό  
του, δέν ήθελε νά σάς στενοχωρήσει. Ά π ό  τότε ή κατάστασή του είναι 
στάσιμη. Οί γιατροί παλεύουν νά σώσουν τό πόδι καί τόν τραυματία, κι 
αύτός, χωρίς νά διαμαρτύρεται γιά τίποτε, περιμένει κι έλπίζει. Μ αζί του
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ελπίζουμε δλοι μας. ώς τή στιγμή, κανένα ανησυχαστικό σημάδι δέ φάνηκε. 
Αύτά είναι δλα κι έπρεπε οπωσδήποτε νά τά μάθετε. Οί άλλοι σώπαιναν. 
’Αγωνίζονταν νά συνειδητοποιήσουν καλύτερα δσα είχε πει ό στρατηγός, 
δέν ήταν καί τόσο εύκολο. Ό  δικός τους άνθρωπος πάλευε στό κρεββάτι 
τοΰ πόνου, άποψασισμένος νά κερδίσει τή ζωή μέ κάθε τίμημα, άκόμα καί 
μέ τή θυσία της. Ή  άναπηρία τοΰ φάνταζε θάνατος, ήταν προτιμότερος 
αύτός άπό ένα κατάλοιπο άνδρα έν ζωή. Δέν ήταν μόνο στή μάχη παλληκάρι 
ό Βασίλης, ήταν καί στόν άγώνα μέ τό θάνατο, ίδιος Διγενής ’Ακρίτας πού 
πάλευε στά μαρμαρένια άλώνια μέ τό Χάρο, γιά νά σώσει τήν άρτιμέλεια 
τοΰ σώματός του, τό ίδιο πάλευε κι ό Διγενής, νά μήν άκρωτηριαστεϊ ή 
Αύτοκρατορία. Ό  Δημήτρης, ένοιωθε συγκλονισμένος μ’ δσα άκουσε, μέσα 
του πάλευαν λογής λογιών συναισθήματα, είχε παραξηγήσει τόν άδερφό 
του στις πολιτικές διαμάχες στά Γιάννινα, δέν ήταν σίγουρος πώς θά κρα- 
τοΰσε κι αύτός τήν ίδια στάση άν βρισκόταν στή θέση του. Κι ό πατέρας; 
"Ο,τι αισθανόταν τό είπε στό στρατηγό, μ’ ένα φίλημα εύγνωμοσύνης τό 
χέρι του, πετάχτηκε ξαφνικά έπάνω, πήρε τό χέρι τοΰ στρατηγοΰ καί δέν 
έλεγε νά τ ’ άφήσει. Ό  Δαγκλής τοΰ χαΐδεψε μέ τό άλλο χέρι τό κεφάλι, 
σήκω Πέτρο τοΰ είπε, θά πάμε δλοι μας νά δοϋμε τό Βασίλη, η παρουσία  
σας θά τοϋ κάνει καλό... Φώναξε τόν ύπασπιστή του, διέταξε νά ετοιμάσουν 
ένα αύτοκίνητο, μπήκαν μέσα κι οί τρεις κι έφυγαν γιά τό νοσοκομείο...



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΥΠΟ ΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Στά Γιάννινα, μέ τήν άφιξη στις 15 Σεπτεμβρίου τοΰ κυβερνητικού 
άντιπροσώπου, δπως στήν άρχή ονομαζόταν, Α. Στεργιάδη -άργότερα πήρε 
τόν τίτλο τοΰ Γενικοΰ διοικητή Ηπείρου- ή μεταπολίτευση ολοκληρωνό
ταν. Νομικός, γεννημένος στήν Κρήτη, μέ καταγωγή άπό τή Θεσσαλονίκη, 
στενός συνεργάτης τοΰ Βενιζέλου, πρίν καί ύστερα άπό τήν ένωση τής Κρή
της μέ τήν Ελλάδα, κυρίως σέ σύνταξη νόμων σχετικών μέ τήν τοπική αύ- 
τοδιοίκηση καί τή μεταχείριση τών μουσουλμανικών πληθυσμών, δυό θέ
ματα πού σχετίζονταν άμεσα μέ τήν πολιτεία του στήν "Ηπειρο, άλλά καί 
μέ τήν πιό ύπεύθυνη πού κατέλαβε ώς Ύ πατος Λρμοστής στή Σμύρνη, με
τά τήν εκεί άπόβαση τοΰ ελληνικού στρατού. ’Αμφιλεγόμενη γιά πολλούς 
προσωπικότητα, πού δέν άνοιξε τό στόμα του νά πει κουβέντα γιά τή Μι
κρασιατική καταστροφή, ώς τό θάνατό του, λές καί είχε δώσει δρκο γιαυ- 
τό' δσο περνοΰν τά χρόνια άρχίζει ν ’ άποκαθίσταται ιστορικά καί ν ’ απαλ
λάσσεται άπό τις τεράστιες εύθύνες πού τοΰ φόρτωσαν. Ή  μεγαλύτερη κα
τηγορία έναντίον του ήταν δτι δέχτηκε νά παραμείνει ώς Ύ πατος 'Αρμο
στής Σμύρνης καί μετά τήν παλινόρθωση τοΰ βασιλιά, άποδεικνύεται δμως 
δτι αύτό έγινε ύστερα άπό τήν έπιμονή τοΰ Βενιζέλου νά μείνει στή θέση 
του. 'Οπωσδήποτε ήταν μιά ξεχωριστή προσωπικότητα, μέ δυνατό χαρα
κτήρα καί πολλές ικανότητες, μέ ιδέες προοδευτικές γιά τήν έποχή του, σί
γουρα πήγαινε μπροστά ά π’ αύτήν. Ή  πρόσφατη ιστορική κρίση άποφαίνε- 
ται πώς μέ τή δράση τον ώς Γενικού διοικητή Ήπειρον, θεμελίωσε τή 
φήμη γιά τις διοικητικές τον ικανότητες, μέσα σέ σννθήκες ιδιαίτερα δύ
σκολες.

Πρίν άκόμα δημοσιευτεί ή προκήρυξη πού άπηύθυνε πρός τόν ’Ηπει
ρωτικό λαό, ή δημοσιογραφική όσφρηση τοΰ Γ. Χατζή είχε συλλάβει τήν 
ιδιαιτερότητα τής προσωπικότητάς του, τόν βοήθησαν καί ο'ι φήμες πού 
είχαν φτάσει στά Γιάννινα, πρίν άπό τήν έλευσή του, έχει εξαίρετα προσόν
τα, έλεγαν, καί έρχεται έχοντας μεγάλες δικαιοδοσίες, εύχή όλων είναι 
νά πετύχει είς τό έργον τον.

Ή  προκήρυξη τοΰ Α. Στεργιάδη τής 15-9-1917, δημοσιευμένη στόν ’Ηπει
ρωτικό τύπο στίς 21-9-17, άποκαλύπτει τις προθέσεις όχι μόνο της κυβέρ
νησης τών Φιλελευθέρων, άπέναντι στά γενικότερα ήπειρωτικά θέματα, άλλά





Ένα  ιστορικό στιγμιότυπο ζωής άπό τά Γιάννινα τοϋ 1915: «Εις τόν έν Ίωαννίνοις 
κήπον τοϋ Κουραμπά κατά τήν Καθαρόν Δευτέραν 2 Φεβρουάριου 1915», όπως 
αναγράφεται στό πίσω μέρος τής φωτογραφίας. Στό κέντρο, κάτω άπό τό σταυρό, ό 
στρατηγός Παναγιώτης Δαγκλής. Απ' όσους αναγνωρίστηκαν σημειώνουμε τά 
ονόματα: 1) Νικ. Ίωαννίδης, χρυσοχόος, 2) Ψαροβασίλης, καθηγητής, 3) Σπύρος Γκά- 
νιος καί ό γυιός του Ιωάννης Γκάνιος, 4) Κων. Σούρλας, 5) Μερόπη Σούρλα - Δευ- 
τεραίου, 6) Κατίγκω Εύ. Χατζή (βουλευτή), 7) Ματθίλδη Δαβιτζών Λεβή, 8) Ματταθίας 
Λεβή, 9) Άννέτα Μ. Λεβή μέ τήν κόρη της Γιέτη, 10) 'Ιωάννης Νιτσίδης καί ό πατέρας 
του, 11) Μαρί Πυρσινέλλα, 12) Γ. Τζέτζος, 13) Α. Ξιούρας, 14) Ό Ιταλός πρόξενος 
Ντεσάντο, 15) ή κυρία Θωμά Βούρη. (Αρχείο Γεωργίου Άλ. Μυλωνά).



—  113 —

καί τοΰ ίδιου τοΰ Στεργιάδη, προθέσεις πού θά γίνουν τό βάθρο τής πολι
τείας του τόσο στήν ’Ήπειρο, δσο κι άργότερα, δταν τοποθετήθηκε Ύ πατος 
Αρμοστής στή Σμύρνη.

Στήν εισαγωγή άναφέρεται στήν επανάσταση (τό Κίνημα τής Θεσσαλο
νίκης). τήν οποίαν κατέστησε άναπότρεπτον ή τυραννία καί ή προδοσία 
μιας φαύλης ολιγαρχίας. Ή  επανάσταση είχε επικρατήσει σ’ δλη τήν Ε λλά
δα και τερμάτισε μιά κατάσταση πού οδηγούσε τό έθνος στόν όλεθρο. Πρώτο 
άγαθό τής νίκης, συνέχιζε, ήταν ή έκθρόνιση τοΰ Κωνσταντίνου καί ή επανα
φορά τών συνταγματικών έλευθεριών καί τής λαϊκής κυριαρχίας. Στή συ
νέχεια άναφερόταν στό ιστορικό τής πολιτειακής μεταβολής (άναχώρηση 
τοΰ έκπτωτου βασιλιά, σύγκληση τής βουλής τής 31ης Μαΐου 1915, άνάρ- 
ρηση στό θρόνο τοΰ ’Αλέξανδρου) κι εξέφραζε τήν πίστη πώς ή έθνοσυνέ- 
λευσις, μ ε τ ’ ού πολύ συγκαλουμένη, θά δώση είς τό πολίτευμα τήν μορφήν 
τήν μάλλον σύμφωνον πρός τήν δημοκρατικήν συνείδησιν τών Ελλήνων.

Ή ταν μοιραίο, πρόσθετε, ή έπανάσταση νά διχοτομήσει τό κράτος, μέ 
τήν επικράτησή της δμως έπανέφερε τήν ενότητα καί τήν γαλήνην καί 
άπέδωκεν είς τό ’Έθνος τόν κυβερνήτην του.., όστις τώρα άγωνίζεται νά 
στερεώση τήν νέαν τάξιν, νά άνοιξη δ ι ’ άποκαλύψεων τούς οφθαλμούς 
τών τυφλωθέντων καί νά όδηγήση τούς Έ λληνας όλους είς τήν όδόν τού  
καθήκοντος καί τής σωτηρίας. Ό  νέος στρατός τής Ελλάδας πολεμοΰσε 
ήδη στή Μακεδονία γιά τήν άπελευθέρωσή της άπό τούς Γερμανοβουλγάρους 
καί ή επιστράτευση όλων τών Ελλήνων σημείωνε έπιτυχία, μέ τήν άθρόα 
προσέλευση τών καλούμενων ύπό τάς σημαίας. Οί σύμμαχοι βοηθοΰσαν 
τώρα τήν Ελλάδα, κάτι, πού δέ συνέβαινε προηγουμένως, έξαιτίας τής 
έχθρικής πολιτικής τών βασιλικών κυβερνήσεων άπέναντί τους. Ή  ήθική 
άποκατάσταση τοΰ κράτους, άρχισε ν ’ άποδίδει καρπούς, ένας άπό τούς 
πρώτους ήταν καί ή άποχώρηση τών ιταλικών στρατευμάτων άπό τήν 
Ήπειρο. Ό  Στεργιάδης δικαιολόγησε τήν κατοχή τών ’Ιταλών ήθελαν, έλεγε, 
νά προφυλάξουν τά Άδριατικά  των συμφέροντα, τά όποια δέν ήταν 
άσυμβίβαστα πρός τά Ελληνικά. (Λανθασμένη έκτίμηση! Τά ιταλικά καί 
ελληνικά συμφέροντα ήταν τελείως άντίθετα. Θά τό άντιλαμβανόταν αύτό 
ό Στεργιάδης στή Μικρά ’Ασία, δταν σέ κάθε ενέργεια τής πολιτικής διοί
κησης καί τής στρατιωτικής ήγεσίας, άντιμετώπιζε τήν ύπονομευτική δράση 
τών ’Ιταλών).

Δικαιολόγησε έπίσης καί τά μέτρα πού είχαν πάρει οί σύμμαχοι ενάν
τιον τής Ελλάδας, έξαιτίας τής πολιτικής τών προηγούμενων κυβερνήσεων, 
δημιούργησαν δυσπιστία σέ δλους καί ύποχρέωσαν τήν Entente, νά λάβει 
μέτρα πού έθιγαν τήν ελληνική ψυχή. Κατά τή γνώμη του ή δοκιμασία 
νπήρξε παροδική καί οί Ήπειρώται τήν ύπέστησαν μέ άκλόνητον πίστιν  
εις την εθνικήν ενότητα καί μέ σύνεσιν, γιαυτό καί δέν έπρεπε νά διατη
ρήσουν καμμιά μνησικακία (δεύτερη λανθασμένη έκτίμηση). Στή συνέχεια 
ανατρέχει στήν ιστορία τής Ηπείρου καί στήν προσφορά τών Ήπειρωτών
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στό έθνος, υπενθυμίζοντας ότι γιά τήν επίτευξη τής νίκης χρειάζεται ή ένω
ση τών εθνικών δυνάμεων.

’Ιδιαίτερη μνεία έκανε γιά τίς εθνικές μειονότητες καί γιά τήν άνάγκη 
σεβασμού τών δικαιωμάτων τους. Ή  πολιτεία του στό σημείο αύτό, τόσο 
στήν ’Ήπειρο, δσο καί στή Μικρά Άσία. δπου άντιμετώπισε τό θέμα σέ 
μεγαλύτερη έκταση, ήταν συνεπής πρός τίς πεποιθήσεις του, γιαυτό καί 
ήταν αύστηρός σ’ έκείνους πού παραβίαζαν τά δικαιώματα τών μειονοτήτων. 
Ά ξιώ  παρά τών πολιτώ ν  -έγραφε στήν προκήρυξή του- καί τών δημοσίων 
υπαλλήλων αυστηρόν προστασίαν κατά πόσης καταθλίψεως, ισότητα, δι
καιοσύνην, σεβασμόν πρός τά ιδιαίτερα αύτών θρησκευτικά καί οικογενεια
κά ήθη καί ύπέρ παν άλλο λήθην προσφάτων η παλαιών διχονοιών.

Σοβαρό ζήτημα γιά τήν Ή πειρο, πριν καί μετά τήν άπελευθέρωση ήταν 
τό κτηματικό, ή κατάργηση δηλαδή τών τσιφλικιών, υπόσχεση πού είχαν 
δώσει δλες οί κυβερνήσεις, χωρίς νά τήν κρατήσουν, γιαυτό οί διαμαρτυρίες 
καί έξεγέρσεις ήταν συνεχείς. Ό  Στεργιάδης στήν προκήρυξή του τό έθιξε. 
Έδωσε κι αύτός ύπόσχεση δτι θά λυθεί μέ τό σχετικό νόμο τοΰ κράτους. 
Τό περιεχόμενο τοΰ νόμου αύτοΰ ή είχε παρερμηνευτεί άπό τούς άγρότες 
ή δέν ικανοποιούσε δλα τους τά αιτήματα, άπόδειξη δτι δυσφοροΰσαν. Δέν  
θά όκνήσω, τόνιζε, άποβλέπων εις την ένεστώσαν παρόξυνσιν τών σχέσεων 
κολλήγων καί κτηματιών καί εις την ήδη άρξαμένην παρεξήγησιν καί 
συκοφάντησιν τοϋ νόμου, νά περιέλθω τήν ύπαιθρον χώραν καί νά έξηγήσω 
έγώ τόν νόμον τοϋτον καί νά φωτίσω άγρότας καί κτηματίας, ώστε δλοι 
ν ’ άποδεχθώσιν τήν λύσιν ώς εύεργεσίαν. ’Αναγνωρίζει, πάντως, ότι σέ 
όρισμένες περιοχές τής Ηπείρου χρειάζεται ή λήψη ριζικότερων μέτρων 
γιά τά τσιφλίκια καί έλπίζει ότι θά συμπληρωθεί ό νόμος. Είναι άνάγκη, 
έγραφε, ν ’ άποκατασταθοΰν ομαλές σχέσεις μεταξύ κολλήγων καί κτημα
τιών, καί πρός τήν κατεύθυνση αύτή θά κινηθεί καί τό κράτος μέ τήν χο
ρήγηση σπόρων, γεωργικών έργαλείων καί τή βελτίωση τοΰ συγκοινωνιακού 
δικτύου. ’"Αμεση προτεραιότητα είχε ή έπισκευή δλων τών οδικών άρτηριών, 
ή εκτέλεση μικρών επειγόντων έργων στις έπαρχίες, ή γεφύρωση τοΰ ’Αρά- 
χθου, στή θέση Μπαλντούμα, καί ή συνέχιση τής κατασκευής τοΰ νέου δρό
μου Ίωαννίνων-Ήγουμενίτσας, μέ διακλαδώσεις πρός τήν Παραμυθιά καί 
τό Φιλιάτι.

"Ολα αύτά, βέβαια, δέν έφταναν γιά τήν Ή πειρο, είχε άνάγκη κι άπό 
άλλα έργα (νέους δρόμους, άνέγερση δημόσιων κτηρίων, σχολείων κ.ά.), κά
τω δμως άπό τίς δύσκολες συνθήκες πού περνοΰσε ή χώρα, λόγω τοΰ πο
λέμου, δέν έπρεπε -σημείωνε- ν ’ άξιώνουμε άπό τό κράτος νά κάνει πράγ
ματα άδύνατα, τά όποια καί δταν είσέλθωμεν εις τόν ειρηνικόν ομαλόν 
βίον, όφείλομεν νά ζητήσωμεν δχι άπό τό κράτος, άλλά άπό τήν Τοπικήν 
Διοίκησιν. Γιά τό θέμα αύτό ό Στεργιάδης είχε άφιερώσει πολύ χρόνο σέ 
μελέτη, συγγραφή καί κατάρτιση νόμων, καί δίκαια μπορεί νά θεωρηθεί ώς 
πρωτοπόρος στήν ούσιαστική έφαρμογή τών θεσμών τής αποκέντρωσης καί
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τής αυτοδιοίκησης. Πρός αυτήν (τήν τοπική διοίκηση) -τόνιζε στήν προκή
ρυξη- πρέπει νά τραπώμεν, έόν θέλωμεν νά όιοικηθώμεν είς τό μέλλον  
μ ε τ ’ άποτελεσμάτων άνωτέρων καί συνάμα νά στερεώσωμεν τούς ελευ
θέρους ημών θεσμούς. Λεν θά είναι, δ ι ’ ημάς, ή ΤοπικήΛιοίκησις, μέθοδος 
σοφή, έξωθεν κατά μίμησιν είσαγομένη. άλλά προϊόν αύτομάτου προσαρ
μογής είς συνθήκας, τάς οποίας έδημιούργησαν ή γεωγραφία ημών καί 
ή ιστορία καί ή ταυτότης τών κατά τόπους βιοτικών άναγκών καί ή άλλη- 
λεγγύη τών οικονομικών συμφερόντων καί ή έκ τούτων μείζων ψυχική 
συγγένεια τών πληθυσμών έκάστης περιφερείας. Έξοχες σκέψεις! Μόνο 
πού άπό τότε πέρασε σχεδόν ένας αιώνας καί δέν έχουν γίνει στόν τόπο 
μας, σοβαρά βήματα άποκέντρωσης καί έφαρμογής τού θεσμού τής Τοπικής 
Διοίκησης, όπως τήν οραματιζόταν ό Στεργιάδης, πού ολοκλήρωνε τήν προ
κήρυξή του μέ τά εξής:

Ήπειρώται! Ή  Κυβερνητική άντιπρσωπεία θά φέρη διοίκησιν άνωτέ- 
ραν ή κατά τό παρελθόν, άλλ ’ άξιοι παρ ’ όλων ύποταγήν είς τό καθήκον. 
Κατά τά άλλα έχετε εμπιστοσύνην είς τήν νέαν τάξιν. ΚΥΒΕΡΝ Α Ο 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.

Νά, λοιπόν, πού ή νέα τάξις κι ό μεσσιανισμός, δέν είναι λέξεις πού 
έκφράζουν μόνο τήν εποχή μας. Υπάρχει άναλογία περιπτώσεων στήν ιστο
ρία, πού δίνουν τήν έντύπωση έπανάληψής της, κάποτε κατά τρόπο πού 
θυμίζουν μαθηματική έξίσωση. Ό  Χατζής, παρά τό γεγονός πώς ό Στεργιά
δης μέ τή φιλοσοφία του καί τήν έκθεση τών γεγονότων, όπως αύτός τά 
πίστευε, γκρέμιζε τήν ιδεολογία του, έκανε συντρίμμια τά είδωλά του, 
επαίνεσε τήν προκήρυξη, έξαίροντας ιδιαίτερα τά σημεία έκεϊνα πού άνα- 
φέρονταν στήν τοπική διοίκηση καί τήν άποκέντρώση θεσμών, πού γιά τήν 
έφαρμογή τους είχε κι ό ίδιος άγωνιστεϊ πολλά χρόνια. Συμφωνούσε έπίσης 
καί μέ τήν προκήρυξη τού διευθυντή τής ’Αστυνομίας Ν. Νικηφοράκη, - 
άργότερα θά τόν ελέγξει αύστηρά γιά τήν πολιτεία του- γιά τήν καταγραφή 
τών άποθεμάτων τών τροφίμων, έντός τριών ήμερών κι έπέμενε γιά τήν 
έπιβολή αύστηρών ποινών στούς παραβάτες. Στούς ύπαλλήλους, διοικητι
κούς, άστυνομικούς κλπ., πού είχε έπιλέξει ό Ιδιος ό Στεργιάδης, είχε άπό- 
λυτη εμπιστοσύνη καί δέ δίστασε, όταν, μετά τή μεταπολίτευση τοΰ 1920, 
ό πρωθυπουργός Δ. Ράλλης διέταξε τήν άντικατάσταση τοΰ διευθυντή τής 
άστυνομίας, τού Ν. Νικηφοράκη -τόν είχε πάρει μαζί του στή Σμύρνη- ν ’ 
άπαιτήσει, μ’ έντονο τηλεγράφημα νά παραμείνει ό άστυνόμος στή θέση 
του, άλλοιώς θά παραιτοΰνταν κι ό ίδιος. Δέν είχε σκοπό, πρόσθετε, νά 
δεχτεί καμιά άλλαγή στά πρόσωπα τών συνεργατών του, μέ βάση τά 
κομματικά κριτήρια. Γιά νά γίνει όποιαδήποτε άλλαγή θά έπρεπε νά έχει 
τή συναίνεσή του, όπως γινόταν καί μέ τήν προκάτοχη κυβέρνηση.

Μέ τήν ανάληψη τών καθηκόντων τοϋ ’Αριστείδη Στεργιάδη. ξαναγύρισε στό δη
μαρχείο ό πρώην δήμαρχος, ό μηχανικός Γ. Ίωαννίδης. είχε απολυθεί κατά τά Νοεμ
βριανά. Ή πρώτη του δραστηριότητα ήταν νά όργανώσει στις 17 Σεπτεμβρίου, δοξο
λογία στή μητρόπολη, έπί τή έπανόδίο τοϋ έλληνικοϋ οτρατοϋ καί τών έλληνικών
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άρχών.- Μετά τήν άποκατάστασιν τής δικαστικής τά'ξεως. άρχισε νά δικηγορει στά 
Γιάννινα ό Γεώργιος Κωνσταντινίδης, άριστοϋχος διδάκτωρ της νομικής σχολής τοϋ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Θ’ άναδεικνυόταν σέ λίγο δ ένας άπό τούς δυό μεγάλους δι
κηγόρους τών Γιαννίνων. ό άλλος ήταν ό Γ. Μουλαϊμίδης.- 01 γιατροί, μέ γνωστοποίησή 
τους. βάσει τοΰ νόμου, δπως έλεγαν, καθόρισαν τίς νέες άμοιβές τους' παθολογική 
έπίσκεψη δρχ. 3.- Γιά κάθε άσθενή, έπί πλέον, πού βρισκόταν στό Ιδιο σπίτι, 2 δρχ. 
τό άτομο.- Γυναικολογική, μαιευτική καί χειρουργική έπίσκεψη δρχ. 4.- Ωτοσκόπηση, 
λαρυγγοσκόπησή, όφθαλμοσκόπηση δρχ. 5.- Συμβουλευτική έπίσκεψη δρχ. 4.- ’Ιατρο
συμβούλιο μέ ένα ή περισσότερους γιατρούς, δρχ. 5-10.- Νυχτερινές έπισκέψεις άπό 
τίς 10 μ.μ. ώς τό πρωΐ, δρχ. 10-20. άνάλογα μέ τήν κοινωνική θέση τοΰ άρρωστου.- 
Διανυκτέρευση δρχ. 50.- Γιά κάθε είδους χειρουργική επέμβαση θά γινόταν ιδιαίτερη 
συμφωνία.

^ π ό  τήν άφιξη τοΰ Α. Στεργιάδη στά Γιάννινα, ώς τίς 24 Σεπτεμβρίου 
1917, πού έκδόθηκε τό τελευταίο φύλλο τής Ηπείρου, δέν πέρασε ούτε 

ένα δεκαήμερο. Στό διάστημα αύτό ό Γ. Χατζής, χωρίς ν ’ άρνεϊται τήν 
ιδεολογία του, ή νά ταπεινώνεται έκλιπαρώντας τό έλεος τών άντιπάλων, 
δημοσιογραφοΰσε, δπως καί μετά τίς 29 Μαΐου, χρησιμοποιώντας χαμηλούς 
τόνους. Έδινε σκληρές άπαντήσεις, δταν τόν έθιγαν, καί ύπεράσπιζε μέ σθέ
νος τήν πολιτεία τοΰ Σπυρίδωνα. Πρόθεσή του ήταν νά πείσει δλους, πώς 
άφού ή Ελλάδα ήταν εμπόλεμη κι άνέλαβε, μαζί μέ τούς συμμάχους της, 
σκληρό άγώνα γιά τήν έκδίωξη τών Γερμανοβούλγαρων άπό τή Μακεδονία, 
έπρεπε τά πάθη νά παραμεριστούν, νά έπικρατήσει σύμπνοια καί νά πετύχει 
ή επιστράτευση. Ό  Χατζής ήταν ειλικρινής καί συνεπής μ’ δσα έγραφε. Μόνο 
πού οί άλλοι δέν ήθελαν νά τόν πιστέψουν καί τόν έξόρισαν στή Λευκάδα 
-μέ τή δικαιολογία τής έπιστράτευσης τής ήλικίας του- γιά 14 ολόκληρους 
μήνες, ένώ οί φίλοι του, οί έξόριστοι στήν Εύρώπη, πίστευαν σ’ άλλα άπό 
έκεϊνα πού αύτός διακήρυσσε. ’Επιδίωκαν τήν άμεση παλινόρθωση τοΰ Κων
σταντίνου καί προετοίμαζαν σχέδια κατασκόπευσης, ύποκίνησης ταραχών, 
άποτυχίας τής έπιστράτευσης κ.ά. Τό έργο τοΰ Πολ. Ένεπεκίδη, τά Μυστικά 
’Αρχεία τής Βιέννης, είναι πλούσιο σέ άποκαλύψεις γιά τήν περίοδο τών 
έτών 1916-1918. Τήν κυριότερη άντιβενιζελική δράση άπό τό εξωτερικό, έκτός 
άπό τό καθ’ αύτό αύλικό περιβάλλον, άνέπτυξε ή Ελληνική Ένωση είχε 
έδρα της τή Γενεύη (πρόεδρος: Άντ. Καρτάλης, γραμματέας: Π. Παπαδό- 
πουλος, καί παραρτήματα στή Ζυρίχη, τή Λωζάνη, Νοϊσατέλ καί Βέρνη). Πό
σο «πατριωτικά» σκεφτόταν ή Ελληνική Ένωση έκείνη τήν έποχή, φαίνεται 
άπό τή διαμαρτυρία πού δημοσίευσε στίς ελβετικές έφημερίδες (22 Δεκεμβρίου 
1917), σχετικά μέ τήν επιστράτευση: Ή  «Ελληνική Ένωσις», πεπεισμένη 
δτι διερμηνεύει τήν θέλησιν τής μεγάλης πλειοψηφίας τοϋ ελληνικού λαού, 
τοϋ διατελοϋντος υπό ζυγόν, διαμαρτύρεται ενώπιον Θεού καί άνθρώπων, 
κατά τής έν Έ λλάδι έπιστρατεύσεως... Φυσικά δέν έπαυε νά διαμαρτύρεται 
ενώπιον καί τοΰ πολιτισμένου κόσμου, άν υπήρχε άκόμη, έξορκίζοντάς τον 
νά ύψώσει τή φωνή του, γιά ν ’ άποδοθεΐ στόν ελληνικό λαό ή ελευθερία του 
καί τό άπαράγραπτο δικαίωμα νά διευθύνει τίς τύχες του, δπως αύτός ήθελε.
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Πέραν άπό τίς θεωρητικές αυτές διακηρύξεις καί διαμαρτυρίες, τό αύλικό 
περιβάλλον τοΰ Κωνσταντίνου, μ’ επικεφαλής τούς: Έμ. Ύψηλάντη, Γ. Στρέ- 
ϊτ καί Ν. Θεοτόκη, συνωμοτούσαν, παρά τίς άντιρρήσεις τοΰ Κωνσταντίνου, 
τόν όποιο τελικά κατόρθωσαν νά πείσουν, καί κατάρτιζαν σχέδια οργάνωσης 
άντάρτικου στήν Ελλάδα, μέ σκοπό τή ματαίωση τής επιστράτευσης, τίς 
άθρόες λιποταξίες καί τήν αύτομόληση ολόκληρων μονάδων, μέ τελική 
έπιδίωξη τήν εκδίωξη τοΰ Βενιζέλου καί τήν έπάνοδο τοΰ Κωνσταντίνου. 
Τά σχέδια αύτά έγινε προσπάθεια νά έφαρμοστοΰν, δπως άποδεικνύουν οί 
άνταρσίες ύπαξιωματικών καί στρατιωτών, μέ τήν άνοχή ή άνικανότητα 
άξιωματικών, στή Λαμία, στή Λειβαδιά, στή Θήβα, στή Λευκάδα, στό 
στασιαστικό κίνημα τής ΙΙΙης μεραρχίας Πατρών, πού δλες καταστάλθηκαν 
βίαια καί οί πρωταίτιοί τους τουφεκίστηκαν. Τελικά τά σχέδια κατέρρευσαν, 
κυρίως μετά τή σύλληψη καί καταδίκη σέ θάνατο δυό άξιωματικών, άπό 
τούς κρατούμενους στό Γκαΐρλιτς τής Γερμανίας (τοΰ IV Σώματος Στρατοΰ 
Καβάλας), οί όποιοι είχαν σταλεί στήν Ελλάδα γιά κατασκοπεία, ύποδαύλιση 
τοΰ εμφύλιου σπαραγμοΰ, διάλυση τοΰ στρατοΰ καί έκδίωξη τοΰ Βενιζέλου.

Τίς περιπέτειες τοΰ Χατζή τίς πληροφορούμαστε άπό τήν έπανέκδοση 
τής έφημερίδας του, ύστερα άπό 14 μήνες διακοπής. Τό βενιζελικό καθεστώς, 
στήν άντιμετώπιση τών άντιπάλων του, χρησιμοποιούσε παρόμοια μέσα μέ 
τό προηγούμενο. Συλλήψεις, καταδίκες, φυλακίσεις καί έξορίες, είτε μέσα 
στήν Ελλάδα, είτε έξω ά π’ αύτή. Καί γιά όσους μέν συνωμοτούσαν άπό 
τό βασιλικό περιβάλλον νά δημιουργήσουν στή χώρα προβλήματα, δπως 
αύτά πού άναφέρθηκαν, δικαιολογημένα έπιβλήθηκαν αύστηρές ποινές. Οί 
άλλοι δμως; Αύτοί πού πέραν τής τυφλής άφοσίωσής τους στό βασιλιά δέν 
είχαν διαπράξει κανένα άδίκημα; Πού στηρίζονταν δσοι τούς συλλάμβαναν 
καί τούς εξόριζαν; Πουθενά" μόνο σέ διαδόσεις, φήμες κι άνώνυμες καταγ
γελίες, δπως είχε γίνει καί μέ τούς βενιζελικούς-θύματα τών Νοεμβριανών. 
Τό χειρότερο άπ’ δλα ήταν τό δτι εξόριζαν, άφοΰ τούς έδιωχναν άπό τό 
στράτευμα, ικανότατους άξιωματικούς, τό μόνο τους αμάρτημα ήταν δτι 
δέν είχαν προσχωρήσει στό Κίνημα τής Θεσσαλονίκης. Κανείς δέν μπήκε 
στόν κόπο νά τούς ρωτήσει γιατί δέν είχαν κάνει αύτό τό βήμα. Μόνο ό 
στρατηγός Δαγκλής μέ τήν πείρα καί τή σύνεση πού τόν διέκρινε κατάλαβε 
τόν κίνδυνο πού ενέδρευε γιά τό νέο στρατό τής Ελλάδας, άπό τήν άνιση 
μεταχείριση μεταξύ τών άξιωματικών τής ’Εθνικής Ά μ ύνης  καί τών άλλων, 
τοΰ Κράτους τών Αθηνών, πού ήταν καί οί περισσότεροι. Τή μεγαλύτερη 
ζημιά, κατά τή γνώμη τοΰ Δαγκλή, έκανε ό προσωπάρχης τοΰ ύπουργείου 
Στρατιωτικών άντισυνταγματάρχης Θεόδ. Πάγκαλος, έμπιστος τοΰ Βενιζέ
λου, εύφυής μέν καί ικανός αξιωματικός, φίλαρχος δμως καί έκδικητικός, 
έχων δέ ώς μόνον μέλημα, νά θέση έκποδών δσον τό δυνατόν πλείονας 
άνωτέρους του άξιωματικούς, ινα προαχθή ταχέως ό ίδιος (γιαυτό καί) 
διέπραξε παντός είδους άδικίας καί παρανομίας. Κατεδιώχθησαν σταλέ- 
ντες εις έξορίαν η τεθέντες εις διαθεσιμότητα ή άποστρατείαν πλεΐστοι



άξιωματικοί, οΐτινες ούδεμίαν άλλην εΐχον καθ’ εαυτών κατηγορίαν πα 
ρά μόνον ότι έμειναν πιστοί είς τόν πρός τήν Βασιλείαν όρκον των καί 
δέν ήλθον είς Θεσσαλονίκην, κατά τά άλλα όμως ησαν ικανοί άξιωματικοί, 
φιλοπάτριδες. δυνάμενοι χάριν της πατρίδος νά ύπηρετήσωσι πιστώς καί

υπό τό νέον καθεστώς καί 
νά ώσιν έπωφελεΐς είς τόν 
στρατόν. Τουναντίον άλλοι 
άναφανδόν πολεμήσαντες 
τήν Βενιζελικήν ιδέαν, άν- 
τιδράσαντες κα τ’ αυτής, έρ- 
γασθέντες υπέρ τοϋ πρώην 
Βασιλέως, άπηλλάγησαν πό
σης κατηγορίας καί έτη- 
ρήθησαν είς τόν στρατόν 
διότι ήσαν συγγενείς η φ ί
λοι τοϋ Παγκάλου η τοϋ 
Μιχαλακοπούλου (προσω
ρινού υπουργού Στρατιω

τικών) η άλλων ισχυρών τοϋ κόμματος. Καύμένη Ελλάδα! Παραμύθια καί 
οί ιδεολογίες κι δλα τά συναφή. Ή  ιστορία επαναλαμβάνεται κάποιες φορές 
κατά τρόπο, λές κι έχει κρατηθεί άντίγραφο άπό προηγούμενες περιπτώσεις 
γιά νά έφαρμοστεΐ σέ μεταγενέστερες...

Μέσα σ’ αύτό τό περιβάλλον τών μεγάλων παθών καί τής έφεσης γιά 
έκδίκηση πού χαρακτήριζε τούς νικητές, ήταν δυνατόν νά επιβιώσει ό Χα
τζής; Ή ταν δυνατό, δηλαδή, νά τοΰ συγχωρήσουν τήν προσήλωσή τους 
στόν Κωνσταντίνο καί τούς άγώνες πού έκανε γιαυτόν; Ό  Χατζής δέν 
έτρεφε αύταπάτες: Κάτω η «Ή πειρος» Κάτω ό Χατζής, φώναζαν οί δια
δηλωτές έξω άπό τά γραφεία του. Ά πό τήν άλλη ό Α. Στεργιάδης, πού μέ 
συνέπεια τόν ύποστήριξε ό Χατζής, βεβαίωνε τόν κόσμο δτι ό Βενιζέλος 
κυβερνάει. Ναι κυβερνοΰσε ό Βενιζέλος καί κρατούσε τό τιμόνι τοΰ σκά
φους, γιά νά τό οδηγήσει στό ονειρευτό λιμάνι τών έθνικών πόθων. Γιαυτό 
τόν περισσότερο καιρό βρισκόταν στό εξωτερικό, στά μεγάλα κέντρα απο
φάσεων, γιά νά έπηρεάζει μέ τίς διπλωματικές ικανότητες πού διέθετε τίς 
άποφάσεις τών Μεγάλων, πρός όφελος τής Ελλάδας, στό έσωτερικό δμως 
οί φίλοι του αλώνιζαν, έφαρμόζοντας μάλιστα καθένας καί τή δική του 
πολιτική, είχαν γίνει μικροί Βενιζέλοι καί κυβερνοΰσαν τόν τόπο, δχι πά
ντοτε σύμφωνα μέ τά συμφέροντα τής χώρας. Καί δέ θά έπρεπε ν ’ άπορε! 
ό Βενιζέλος γιατί έχασε τίς έκλογές τρία χρόνια άργότερα. Μιά άπό τίς 
κυριότερες αιτίες ήταν πώς άφησε στούς συνεργάτες του τή διαχείριση τών 
εσωτερικών πραγμάτων, χωρίς έλεγχο πολλές φορές.

Σύμφωνα μέ δσα έγιναν γνωστά, ό Χατζής έξορίστηκε στή Λευκάδα, 
δπου έμεινε 14 μήνες. ’Επειδή δέν ήταν έπιθυμητή ή παρουσία του στά
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Από τά παλιά Γιάννινα: Παραλίμνια άποψη.
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Γιάννινα, επιστρατεύτηκε (ήταν γεννημένος τό 1881) είχε κληθεί είπαν ή 
κλάση του, φαίνεται τό έκαναν γιά νά δοθεί κάποια νομιμοφάνεια στή συ
νέχιση τής εξορίας. Ή  Ή πειρος  έπανεκδόθηκε στίς 22-11-1918, ύστερα άπό 
δεκατετράμηνη διακοπή, ύπό τή διεύθυνση τοΰ Νέστορα Γεωργίτση πού, 
παρότι άρρωστος, άνέλαβε τήν εύθύνη τής έκδοσης, γιά νά ξαναζωντανέψει 
μιά ιστορική εφημερίδα. Ό  Χατζής πήρε στά χέρια του τήν Ή πειρο  στίς 
16-2-1919, τρεις σχεδόν μήνες άργότερα, μετά τήν άπόλυσίν του έκ τών 
τάξεων τοΰ στρατοϋ.

Στό διάστημα τής άπουσίας του πολλά είχαν συμβεΐ στά Γιάννινα. Μόνη 
εφημερίδα πού κυκλοφορούσε ήταν τό ’Ελεύθερον Βήμα, όχι πιά άπό τήν 
διεύθυνση τοΰ Ν. Ζωνίδη, άλλά τοΰ ιδιοκτήτη του Σπ. Ντέτσικα. Ό  Ν. Ζω
νίδης άπό τό Φεβρουάριο τοΰ 1918, όταν διορίστηκε άρχιστράτηγος ό 
Π. Δαγκλής, άποσπάστηκε στό ύπασπιστήριό του όπου παρέμεινε εκεί ώς 
τήν άντικατάσταση τού άρχιστρατήγου Π. Δαγκλή άπό τό στρατηγό διοικητή 
τοΰ Α. Σ. Στρατοΰ Λ. Παρασκευόπουλο. Ό  Δαγκλής πικράθηκε άπό τήν 
στάση τοΰ Βενιζέλου, στό θέμα τής άντικατάστασής του, δπως φαίνεται 
άπό μιά έγγραφή στά Τετράδια τών σημειώσεών του: Μετά τοϋ κ. Βενιζέλου 
έχωρίσθημεν ψυχρώς κατά τά τέλη Νοεμβρίου, δτε είχε έλθει διά 3 ή 4 
ημέρας έκ Παρισίων είς ’Αθήνας, ένεκα κακής καί μή εύγενοϋς συμπε
ριφοράς αύτοϋ πρός έμέ. Αύτή ή συμπεριφορά καθώς κι άλλες άστοχες 
ενέργειες τοΰ Βενιζέλου είς βάρος του, όδήγησαν τό Δαγκλή νά κρατάει 
μέσα στήν ηγεσία τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων μιά στάση κάπως άνε
ξάρτητη, γιά τήν όποία άργότερα θά έλεγχθεΐ κι άπό τή γιαννιώτικη εφη
μερίδα πού τόσο είχε ύποστηρίξει ό Ιδιος, τό Ελεύθερον Βήμα.

Ώ ς άρχηγός τοΰ νέου στρατοΰ ό Π. Δαγκλής έπετέλεσε σοβαρότατο έργο 
καί μέ τίς επιθεωρήσεις πού έκανε σ’ δλες τίς μονάδες, τίς μαχόμενες στήν 
πρώτη γραμμή καί τίς εύρισκόμενες στά μετόπισθεν, καθώς καί μέ τόν εφο
διασμό τοΰ στρατοΰ καί μέ τήν καλή προετοιμασία του, συνέβαλε αποφα
σιστικά στή νίκη τών ελληνικών δυνάμεων στό Μακεδονικό μέτωπο. Ό  
ίδιος κατέστειλε καί τίς άνταρσίες πού εκδηλώθηκαν, άπό ύποκίνηση τών 
βασιλικών.

Στό τρίτο δεκαήμερο τού ’Απριλίου τοΰ 1918, ό Δαγκλής, συνοδευόμενος 
άπό τό έπιτελεΐο του, επιθεώρησε τίς μονάδες τών Γιαννίνων. Ή  ύποδοχή 
πού τοΰ επιφύλαξαν οί Γιαννιώτες, τό άπόγευμα τής 28ης ’Απριλίου πού 
μπήκε στήν πόλη ύπήρξεν ενθουσιώδης, άνωτέρα πάσης περιγραφής. 
Πολλοί φίλοι του είχαν πάει νά τόν προϋπαντήσουν μέ άμάξια, σέ άπόσταση
10 χιλιομέτρων έξω άπό τά Γιάννινα. ’Ανάμεσά τους ξεχώριζε μιά ευγενική 
φυσιογνωμία, έλαφρή σκιά μελαγχολίας εμπόδιζε νά διαγραφοΰν καθαρά 
τά χαρακτηριστικά της. Ή ταν ό Πέτρος Κωστίδης καί μαζί του ό ήρωας 
γυιός του, έφεδρος ύπολοχαγός πιά, πήρε τό βαθμό άμέσως μετά τόν τραυ
ματισμό του, ό Βασίλης Κωστίδης, στηριγμένος σέ μιά πατερίτσα...
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πό τό γραφείο τοΰ Π. Δαγκλή στή Θεσσαλονίκη, είχαν φύγει καί οί 
τρεις, ό στρατηγός, ό Πέτρος κι ό Δημήτρης, μ’ ενα στρατιωτικό αύ- 

τοκίνητο γιά τό νοσοκομείο. Συνάντησαν τό διευθυντή κι εκεί έμαθαν τά 
νεότερα, τούς γέμισαν δλους χαρά. Τό πόδι τοΰ Βασίλη είχε σωθεί. Τά ση
μάδια τής βελτίωσης ήταν άπό μέρες φανερά, ό πυρετός έπεσε, οί κίνδυνοι 
τής γάγγραινας εξαφανίστηκαν, ό τραυματίας είχε μπει πιά στήν άνάρρωση. 
Δέ ζήτησαν άλλες πληροφορίες, βιάζονταν νά δοΰν τό Βασίλη, νά τόν σφί
ξουν στήν άγκαλιά τους, ή οικογένεια είχε περάσει άτέλειωτες ώρες άγρύ- 
πνιας καί μαρτυρίου, ό νοσοκόμος πού τούς όδηγοΰσε στό θάλαμο τοΰ Βα
σίλη, άγωνιζόταν ν ’ άνοίξει δρόμο νά περάσουν, τά πατώματα ήταν γεμάτα 
τραυματίες, ή μυρωδιά τής φορμόλης έκανε τήν άτμόσφαιρα πνιγηρή, οί 
οίμωγές τών τραυματισμένων, εξέφραζαν δλες τίς άποχρώσεις τής οδύνης, 
άχρήστευαν τά συναισθηματικά άντανακλαστικά, έλεγες πότε νά βρεθείς 
έξω νά γεμίσεις καθαρό άέρα τά πλεμόνια σου, μήνες σέ τέτοια κόλαση 
ζοΰσε κι ό Βασίλης, πώς άντεξε, Θεέ μου, σκέφτηκε ό Πέτρος, πώς άντεξε' 
ό νοσοκόμος άνοιξε τήν πόρτα καί τούς οδήγησε σ’ ένα δωμάτιο μέ δυό 
κρεβάτια, στό άκρινό πρός τό παράθυρο, ήταν ξαπλωμένος ό Βασίλης.

"Επρεπε νά κοιμόταν, τό βασανισμένο σώμα του άποζητοΰσε τήν ξεκού
ραση καί τόν ύπνο, νύχτες άτέλειωτες τόν είχε στερηθεί- ό νοσοκόμος τόν 
ξάφνιασε δταν τόν ξύπνησε, γύρισε άργά τό κεφάλι του πρός τήν πόρτα, 
άνασηκώθηκε στούς άγκώνες κι έμεινε νά κοιτάει τούς έπισκέπτες άφωνος. 
Ούτε έκεΐνοι μίλησαν, έτρεξαν μόνο πρός τό κρεβάτι, ό πατέρας κι ό Δη
μήτρης, καί ρίχτηκαν πάνω του, τόν σκέπασαν ολόκληρο, τοΰ έκοψαν τήν 
άναπνοή μέ τήν άγάπη τους, τά σεντόνια ποτίστηκαν άπό τά άναφυλλητά 
τοΰ πατέρα καί τοΰ άδερφοΰ, είμαι καλά, πατέρα, είμαι καλά, Δημήτρη, 
μπόρεσε νά πει σέ κάποια στιγμή ό Βασίλης, σάς πότισα φαρμάκι, τό ξέρω, 
τώρα δλα πέρασαν, έπρεπε νά πολεμήσω, ή πατρίδα είχε τήν άνάγκη 
μου... Δέ μπόρεσε νά συνεχίσει, ξέσπασε κι αύτός σέ κλάμα κι ένωσε τά 
δάκρυα μ’ εκείνα τών δικών του. "Οταν κάποια στιγμή ήρέμησαν, ό στρα
τηγός, πού τούς παρακολουθούσε συγκινημένος στήν είσοδο τοΰ δωματίου, 
προχώρησε, στάθηκε μπροστά στό Βασίλη, ύπολοχαγέ Κωστίδη, είπε μ’ 
έπίσημη φωνή κι έφερε τό χέρι του στό γείσο τοΰ πηληκίου γιά νά χαιρετήσει 
στρατιωτικά, ή πατρίδα, γιά τόν ηρωισμό, τήν αυταπάρνηση καί τήν αυτο
θυσία σου, σέ τίμησε μέ τό «άριστεΐο άνδρείας». Ό τα ν  θά βγεις άπό τό 
νοσοκομείο ή παρασημοφορία θά γίνει σ ’ έπίσημη τελετή. Είμαι, ώς Ή- 
πειρώτης, περήφανος γιά σένα καί, θέλω νά ξέρεις, τό ίδιο περήφανοι 
είναι κι δλοι οί δικοί σου. Σάς άφήνω τώρα, τούς τρεις σας, νά κουβε
ντιάσετε, έχετε νά πείτε πολλά, έμένα μέ καλούν στό γραφείο ένα σωρό 
άνάγκες. Νά περάσετε νά σάς ξαναδώ, π ρ ιν  φύγετε γιά τά Γιάννινα, είπε 
στόν Πέτρο καί τό Δημήτρη, τό Βασίλη θά βρώ χρόνο νά τόν ξαναδώ. 
Χαιρέτησε κι έφυγε. Πέρασε πάλι άπό τό γραφείο τοΰ διευθυντή, αύτός 
τόν καθησύχασε πώς ό τραυματίας δέ διέτρεχε κανένα κίνδυνο, ή άνάρρωση



θά προχωρούσε χωρίς επιπλοκές, μόνο πού.., ό διευθυντής δέ θέλησε νά 
προχωρήσει. —Τί είναι κύριε άρχίατρε; ρώτησε μέ συνοφρυωμένο ύφος ό 
στρατηγός, υπάρχει κάτι καί μοϋ τό κρύβεις; —Υπάρχει.., μίλησε σιγά ό 
διευθυντής, είναι ένας κίνδυνος πού θ ’ άντιμετωπίσει ό τραυματίας, όχι 
τώρα, άλλά δταν σηκωθεί, ό κίνδυνος νά μείνει άνάπηρος, πρόσθεσε πιό 
σιγά. Γιά λίγο κανένας δέ μίλησε. —Δώσε μου περισσότερα στοιχεία, είπε, 
τέλος, ξερά ό στρατηγός. —Τό τραϋμα, στρατηγέ μου ήταν βαρύ κι έγινε 
άκόμα πιό σοβαρό, γιατί χτυπήθηκε πάλι τό τραυματισμένο πρ ίν  άπό 
καιρό πόδι του. ’Αντιμετωπίσαμε τή γάγγραινα, μέ υπεράνθρωπες προ
σπάθειες, τό καλύτερο φάρμακο ήταν ή πίστη αύτοϋ τοϋ παιδιού πώς 
μπορούσε νά σωθεί τό πόδι του, ήταν άδύνατο όμως ν ’ άναστηλώσουμε 
όλα τά συντρίμια, άπό τό κομματιασμένο πόδι. ή βουλγάρικη οβίδα φάνηκε 
άνελέητη, είναι μοιραίο νά κουτσαίνει όταν σηκωθεί. ’Αργότερα, μέ κάποια 
έπέμβαση, σέ ειδική κλινική τοϋ έξωτερικοϋ, μπορεί νά βελτιωθεί ή κα
τάσταση, ώς ποιό σημείο όμως δέ μπορώ νά προσδιορίσω... Ό  Δαγκλής 
έμεινε καί πάλι σιωπηλός. — Θά σάς παρακαλοϋσα, κύριε άρχίατρε, νά μήν 
άναφέρετε τίποτα ά π ’ όσα μοϋ είπατε, στόν τραυματία καί τούς δικούς 
του, θά σκεφθώ πώς θά χειριστώ ό ίδιος τό ζήτημα. Σέ λίγο  ή κυβέρνηση 
θά κατεβεΐ στήν ’Αθήνα, θέλω νά μ ’ ένημερώνετε κι έκει γιά τήν κατάσταση 
τοϋ Κωστίδη, είπε ό στρατηγός κι έφυγε.

Στό μικρό δωμάτιο τοΰ νοσοκομείου, ό πατέρας καί τά δυό παιδιά του, 
γεύονταν τή χαρά τής σωτηρίας τοΰ Βασίλη. Μαζί τους κι ό τραυματίας 
τοΰ άλλου κρεβατιοΰ, άνθυπολοχαγός άπό τή μεραρχία ’Αρχιπελάγους, ήταν 
έτοιμος νά πάρει έξιτήριο, τό τραύμα του ήταν ελαφρύ, μαζί τους λοιπόν 
κι αύτός, μοιραζόταν τήν εύτυχία τους- ό Βασίλης δέ σταματούσε νά ρωτάει 
γιά τό σπίτι, γιά τούς φίλους του, γιά τά Γιάννινα, γιά κάθε λεπτομέρεια 
τής ζωής τους, είχε μήνες μακρυά άπό τήν πόλη καί τώρα ήθελε νά τά 
μάθει όλα μαζί. Ούτε μιά φορά δέν έκαναν λόγο γιά τήν πολιτική κατάσταση, 
κρατούσαν κλειστό τό στόμα τους, σά νάχαν κάνει καί οί τρεις τους άγραφη 
συμφωνία.

—Τώρα, παιδιά, έγώ πρέπει νά σάς άφήσω, εϊναι άνάγκη νά δώ τό φίλο 
τοϋ 'Αβραάμ, τόν Μεναχέμ. μοϋ έδωσε συστατικό γράμμα γιαυτόν, Ισως 
μάς χρειαστεί, πόλεμος είναι, κι έπειτα ή ζωή στά ξενοδοχεία, μ ’ αύτή 
τήν κατάσταση, οϋτε ασφαλής είναι οϋτε καί προσφέρει τίς άνέσεις πού 
θά χρειαστεί ό Βασίλης, συμπληρώνοντας τήν άνάρρωση, όταν βγει άπό 
τό νοσοκομείο. Αϋριο θά ξανάρθω Βασίλη, θάχω στό μεταξύ τακτοποιήσει 
τίς δουλειές μου, τό Δημήτρη θά τόν δώ τό άπόγευμα στό ξενοδοχείο. 
Ό ταν πέρασε άπό τό γραφείο τοΰ διευθυντή γιά νά τόν εύχαριστήσει, 
συνειδητοποίησε πόσο άναγκαϊα ήταν ή παρέμβαση τοΰ ’Αβραάμ γιά τήν 
έξασφάλιση στέγης στή Θεσσαλονίκη. Ό  άρχίατρος τοΰ είπε πώς ό Βασίλης, 
μετά τήν έξοδό του σέ δέκα πέντε μέρες θά έβγαινε, θά έπαιρνε πολύμηνη 
άδεια, γιά ένα διάστημα όμως έπρεπε νά μείνει στή Θεσσαλονίκη, νά παρα-
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κολουθοΰν τό τραύμα, νά τό περιποιούνται, γιά νά μπορέσει νά στηθεί τό 
γρηγορότερο όρθιος.

’Αγωνίστηκε πολύ νά βρει τό σπίτι τοΰ Μεναχέμ, ό Πέτρος. Τό σπίτι τοΰ 
έβραίου άρχοντα στήν κεντρική άγορά καταστράφηκε άπό τήν πυρκαϊά, είχε 
όμως καί μιά βίλα στά προάστεια, έκει μετέφερε τήν οίκογένειά του, όχι 
όμως καί τίς έργασίες του, τήν επόμενη κι όλας μέρα άπό τήν κατάσβεση 
τής πυρκαϊάς, βάλθηκε ν ’ άναστηλώσει άπό τά ερείπια τό τραπεζικό γραφείο 
του, έπρεπε νά ξαναρχίσει ή δουλειά, τό χρήμα, τώρα πού θάρχιζε ή 
άνοικοδόμηση τής πόλης, θά είχε ζήτηση περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά, 
ή διακίνηση, μέσω τοΰ γραφείου, θά τοΰ άπέφερε πολλά κέρδη. Ό  έβραΐος 
τόν δέχτηκε τό άπόγευμα στή βίλα του -τότε κατόρθωσε νά φτάσει έκεΐ ό 
Πέτρος- μ’ άνοιχτές άγκάλες. —Οί φίλοι τοϋ Αβραάμ είναι καί δικοί μου 
φίλοι, τοΰ είπε, τό σπίτι είναι στή διάθεσή σου. Ό  Πέτρος δέν έβρισκε λόγια 
νά τόν εύχαριστήσει, ό Θεός νά σ ’ έχει καλά Μεναχέμ, μέ όλη σου τήν 
οικογένεια... Ό  άλλος τόν διέκοψε μέ σκυθρωπό ύφος: —Δέν έχω οικογένεια, 
Πέτρο, άπάντησε, δοκιμάστηκα κι έγώ σκληρά τούς τελευταίους μήνες, έχασα 
τή γυναίκα μου, χωρίς νά τό καταλάβω πώς, παιδιά δέν είχαμε, τώρα 
έμεινα μόνος νά φέρνω γύρα στά έρημα δωμάτια αύτοϋ τού παλατιού, έχω 
μόνο δυό ύπηρέτριες, είναι καλές καί πιστές, θά σέ βοηθήσουν σ ’ ό,τι θε
λήσεις. Ό  Πέτρος διηγήθηκε τήν περιπέτεια τού γυιοΰ του, ό Μεναχέμ κα
ταλάβαινε τόν πόνο του, ήταν καί ή δική του καρδιά πληγωμένη άπό τόν 
πρόσφατο χαμό τής γυναίκας του, έτοιμη νά δεχτεί τήν άγωνία τοΰ άλλου 
καί νά τήν κάνει δική της, τό σπίτι όλο είναι δικό σου, είπε στόν Πέτρο, 
μείνετε όσο θέλετε έδώ μέ τό Βασίλη, μήν τόν κουβαλήσεις στά Γιάννινα, 
πρέπει νά γίνει έντελώς καλά. Ά ν  έχεις άνάγκη άπό λεφτά, μή διστάσεις 
νά μοϋ τό πεις, θά μοϋ κακοφανεϊ άν δέν μ ’ εμπιστεύεσαι... —Σ ’ εύχαριστώ  
καί πάλι Μεναχέμ, άδερφέ μου, είπε ό Πέτρος, έχω λεφτά, τήν άγάπη σου 
μόνο θέλω, αύτή έχει άνάγκη κι ό γυιός μου, τίποτε άλλο...

Ό  Πέτρος μέ τό Δημήτρη έμειναν στή Θεσσαλονίκη περισσότερο άπό 
δυό μήνες, ύστερα ό γιατρός γύρισε στά Γιάννινα, οί άσθενεΐς του τόν πε- 
ρίμεναν. Είχε επικρατήσει πιά ή φήμη του ώς καλού γιατροΰ, τόν βοήθησε 
σ’ αύτό καί ή έπιστημονική του κατάρτιση, οί καλές διαγνώσεις πού έκανε, 
άλλά καί ή άφιλοκέρδειά του. Δέν ήταν κολλημένος στήν «ταρίφα» τών 
άμοιβών πού άνακοίνωνε ό ιατρικός σύλλογος, πάντοτε έπαιρνε λιγότερα, 
άπό τούς φτωχούς τίποτε, γιαυτό κι ορκίζονταν στ’ όνομά του. Τούς μήνες 
πού έλειπαν άπό τό σπίτι ό πατέρας κι ό Βασίλης, δέθηκε περισσότερο μέ 
τήν οικογένεια, ένοιωθε πώς αύτός τώρα ήταν ό προστάτης της, όλοι πε- 
ρίμεναν μέ λαχτάρα γράμματα άπό τή Θεσσαλονίκη, νά μάθουν τά νεώτερα 
γιά τή βελτίωση τής κατάστασης τού τραυματισμένου παιδιοΰ, δέν έμειναν 
πάντοτε ικανοποιημένοι μέ όσα τούς έγραφαν, ένοιωθαν πώς τό πόδι δυ
σκολευόταν νά βρει τούς λειτουργικούς του ρυθμούς- ή Λευκή τό διαισθα
νόταν καλύτερα ά π ’ όλους, ήταν μητέρα, δέν έλεγε όμως τίποτα, ΐσα-Ισα
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πού προσπαθούσε νά καθησυχάσει τούς άλλους δταν έδειχναν κάποια άνη- 
συχία. —Δέν θυμάστε τήν άλλη φορά πού είχε τραυματιστεί, πόσος και
ρός πέρασε γιά νά συνέλθει; άπαντοϋσε, χωρίς νά τήν έχει ρωτήσει κανείς. 
θά  γίνει καλά ό Βασίλης, τά Χριστούγεννα θά τόν έχουμε έδώ. γερό 
δπως πρώτα... Ή  συζήτηση σταματούσε έκει, κανένας δέν τής έδινε προέ
κταση. ’Ιδιαίτερα ό Δημήτρης ήταν πολύ προσεκτικός στίς κουβέντες του, 
μήπως άθελά του πληγώσει κανένα. Τά πολιτικά είχαν εξαφανιστεί άπό τό 
σπίτι, άλλά κι άπό τίς συζητήσεις τού γιατρού γενικότερα. Πρόσεχε, πα
ρακολουθούσε μέ ένδιαφέρον τίς εξελίξεις, άλλά σώπαινε. Ούτε καί γιά τά 
δημοτικά πράγματα συζητούσε, δέν ήθελε νά μπερδευτεί σέ άντιδικίες, άκό
μα καί φραστικές, δταν θαρχόταν ή ώρα θά μιλούσε. Πότε θαρχόταν ή ώρα 
αύτή; Ό  Δημήτρης δέν ήξερε, στό βάθος φοβόταν τή στιγμή πού θά ήταν 
υποχρεωμένος νά δώσει μιά άπάντηση σ’ αύτούς πού τραβιόνταν στίς 
φυλακές καί τίς εξορίες. —Γιατί τούς έπιασαν; Τί είχαν κάνει, ποιό ήταν 
τό έγκλημά τους; άναρωτιόταν πότε πότε. —Ό ,τι είχαν κάνει έκείνοι πού  
συνέλαβες έσύ Δημήτρη, στά «Νοεμβριανά», απαντούσε ή συνείδησή του. 
’Αντίκρουση δέν ύπήρχε, κι αύτό τού έφερνε άναστάτωση...

Ό  Βασίλης πήγαινε κάθε μέρα στό Νοσοκομείο γιά άλλαγές' στό τραύμα 
είχε σχηματιστεί ένα συρίγγιο πού έπρεπε νά κλείσει, έκανε κι άσκήσεις 
ορθού βαδίσματος. "Ολοι ήταν πρόθυμοι νά τόν έξυπηρετήσουν, άπό τόν 
άρχίατρο ώς τόν τελευταίο νοσοκόμο, ή σοβαρότητα τοΰ τραύματος επέβαλ
λε σεβασμό, είχε μαθευτεί, έπειτα, πώς ήταν προστατευόμενος τοΰ Δαγκλή, 
κι αύτό βάραινε πολύ. Τό σπίτι τοΰ Μεναχέμ ήταν ένα παλατάκι, τόν ίδιο 
δέν τόν έβλεπαν συχνά, οί εργασίες του καί ή φροντίδα γιά τήν άνοικο- 
δόμηση τής καμένης πόλης τοΰ έτρωγαν πολύ χρόνο. Οί δυό ύπηρέτριες, 
σύμφωνα μέ τήν έντολή πού είχαν άπό τόν κύριό τους, συναγωνίζονταν 
ποιά νά προσφέρει τίς περισσότερες υπηρεσίες στούς δυό φιλοξενούμενους- 
όρθιες στέκονταν, έτοιμες νά ύπακούσουν στό νεΰμα τους, άς είναι εύλογη- 
μένος ό ’Αβραάμ, έλεγε συχνά ό Πέτρος, κι ό Μεναχέμ, πρόσθετε ό 
Βασίλης, κι ό Μεναχέμ, δίκιο έχεις, πώς θά τού τό ξεπληρώσουμε αύτού  
τοϋ άνθρώπου; συμπλήρωνε ό Πέτρος.

Άπό τήν πορεία τής θεραπείας του ό Βασίλης δέν ήταν ικανοποιημένος. 
Κάποια μεταβολή πρός τό καλύτερο είχε σημειωθεί, όχι δμως τέτοια πού νά 
τόν ικανοποιεί. —"Ετσι, δπως πάμε, συλλογιζόταν, θά χρειαστούν χρόνια γιά 
νά γίνω καλά... Στή σκέψη αύτή ό νοΰς του σταματούσε, δέν ήθελε νά δει 
τίς συνέπειες, τό μόνο πού ήξερε ήταν πώς τέτοια ζωή δέν τήν ήθελε. Έσωσα 
τό πόδι μου, γιά νά τό σέρνω επί ζωής; άναρωτιόταν. Κάτι έπρεπε νά γίνει 
γιά ν ’ άνατραπεΐ αύτή ή κατάσταση πού οδηγούσε στή μοιρολατρεία καί στήν 
άπελπισία, τί δμως, ούτε αύτός δέ μποροΰσε νά τό προσδιορίσει.

Μπήκε ό Σεπτέμβριος, ό καιρός ψύχραινε, ό Βαρδάρης δταν φυσούσε 
κουβαλούσε μαζύ του κρύες μάζες άέρα άπό τό βορά. —Πατέρα, είπε ένα 
πρωΐ ό Βασίλης, θά γυρίσουμε στό σπίτι μας, δ,τι ήταν νά γίνει στή Θεσ
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σαλονίκη, έγινε. Τά Γιάννινα έχουν καλούς γιατρούς, χειρούργους καί 
παθολόγους, είναι κι ό Δημήτρης, θά μέ φροντίσουν. Πνίγομαι έδώ, δέ 
μπορώ νά μείνω άλλο... Ό  Πέτρος δέν ήξερε τί ν ’ άπαντήσει. —Νά πάρουμε 
καί τή γνώμη τοϋ στρατηγοϋ. είπε τέλος, κι άν μάς τό έπιτρέψει. —Ό  
στρατηγός, είναι στήν  ’Αθήνα τώρα. άλλά καί δώ άν ήταν, θά μάς έδινε 
τήν άδεια, τόν πρόλαβε ό Βασίλης. Πεθύμησα τό σπίτι μας πατέρα, τή 
μάνα, τή γιαγιά, τό Δημήτρη, τήν Κατερίνα, τό μωρό τους, τ ’ άδέρφια 
μου, άκόμα καί τή Χρυσάνθη, δέν άντέχω άλλο έδώ...

Γύρισαν στά Γιάννινα λίγες μέρες μετά τήν άποχώρηση τών ’Ιταλών. Ή  
άτμόσφαιρα ήταν γιορταστική, τά πάθη κι ό Διχασμός είχαν ξεχαστει γιά 
λίγο, ή έπανάκτηση τής έλευθερίας έσβηνε όλα τ ’ άλλα. Στό σπίτι τοϋ 
Πέτρου ή χαρά ήταν διπλή. Οί ’Ιταλοί έφυγαν, ό Βασίλης γύρισε, τό πόδι 
του είχε άκόμα άνάγκη άπό θεραπεία, έκεινες τίς μέρες κανένας δέν τό σκε
πτόταν αύτό, άρκοΰσε πού ήρθε ζωντανός, τ ’ άλλα θά περνοϋσαν, μέ τόν 
καιρό. ’Ακόμα κι ό ίδιος ό Βασίλης είχε ξεχάσει τό τραύμα του, ή άγάπη 
τής οικογένειας ήταν τέτοια, πού δέν άφηνε περιθώρια γιά άλλες σκέψεις.

Τίς άλλαγές στό πόδι τίς έκανε καθημερινά ό Δημήτρης, σύμφωνα μέ 
τίς οδηγίες πού τούς είχαν δώσει άπό τό νοσοκομείο. Γιά τίς άσκήσεις τοΰ 
βαδίσματος ό Δημήτρης εξασφάλισε τή συνεργασία ενός φίλου του χειρούρ- 
γου, όλα έδειχναν νά πάνε καλά, άλλά δέν πήγαιναν... Τό συρίγγιο έπέμενε, 
φαινόταν νά πήγαινε νά κλείσει, πάλι άνοιγε, κι έτρεχε άπό τήν πληγή ένα 
πηχτό κίτρινο πύο, σά νάβγαινε άπό τό μεδούλι τοΰ συντριμμένου μηροΰ 
του, πού μέ τόσο κόπο κατάφεραν οί γιατροί νά τόν ξαναστήσουν... Κάθε 
φορά πού έβλεπε τήν πληγή ν ’ άνοίγει ό Βασίλης έπεφτε σέ μαύρη άπελπισία, 
κάποτε δάκρυζε, θά μείνω έτσι σ ’ όλη μου τή ζωή, μουρμούριζε, άν μ ’ 
άφήσει ή πληγή νά ζήσω... Ό  Δημήτρης άγωνιζόταν νά τόν στηλώσει ψυ
χικά, τοΰ έφερνε παραδείγματα άπό τήν πείρα του, κι άλλα άπό τά έπι- 
στημονικά συγγράμματα πού διάβαζε, δέν τά κατάφερνε. Ό  Βασίλης κα
τρακυλούσε μέρα μέ τή μέρα, έχασε τήν αύτοπεποίθησή του, ή άπαισιοδοξία 
τόν κατακυρίευσε, μόνο κάτι δυνατό, πού δέ θά ήταν άπλή ύπόσχεση, μπο
ροΰσε νά τόν συνεφέρει.

Οί μέρες περνούσαν, ή μιά ιδια μέ τήν άλλη, ό Βασίλης έτσι τίς ένοι
ωθε, κι άς συνέβαιναν γύρω τους, στήν πόλη, στήν Ελλάδα, στόν κόσμο 
όλόκληρο, γεγονότα συγκλονιστικά. Ή  ρωσική έπανάσταση θέριευε, τόν 
’Οκτώβριο οί Μπολσεβίκοι άνέτρεπαν τόν Κερένσκυ καί έπαιρναν τήν έξου- 
σία στά χέρια τους, ό Λένιν έφτιαχνε νέο κράτος, στηριγμένο στή μαρξιστική 
ιδεολογία, θά ζοΰσε περισσότερο άπό εβδομήντα χρόνια, ώσπου ξαφνικά 
κατέρρευσε, είχε διαστρεβλωθεί στή βάση της ή ιδεολογία πού στηρίχτηκε. 
Ό  πόλεμος μαινόταν σ’ όλα τά μέτωπα, ή άνθρωποσφαγή συνεχιζόταν, 
χωρίς οίκτο, σέ στεριές καί θάλασσες, έγινε τώρα παγκόσμιος, άφοΰ μπήκε 
στή μέση καί ή ’Αμερική, ήταν άδύνατο μόνοι τους οί Εύρωπαΐοι νά λυ
γίσουν τό γερμανικό θεριό, λαβωμένο, ματωμένο, καταξεσχισμένο, όμως



—  125 —

πάλευε μέ νύχια καί μέ δόντια, νά εξοντώσει τούς άντιπάλους του, χρει
άστηκε πολύς καιρός άκόμα καί πολλές θυσίες γιά νά τό υποχρεώσουν νά 
παραδοθει. Τά Γιάννινα ζούσαν κι αύτά κάτω άπό τόν ίσκιο τοΰ πολέμου, 
ώς τά χτές άκόμα είχαν τούς ’Ιταλούς στά πόδια τους, σύμμαχους, «έλευ- 
θερωτές», νά μήν άξιώνονται οί λαοί ν ’ άποκτοΰν τήν «ελευθερία» πού 
έφεραν οί ’Ιταλοί στήν πόλη. Ή  πείνα, μέ τίς διανομές πού γίνονταν, σιγά- 
σιγά ύποχωροΰσε, χωρίς νά εξαφανιστεί, δεκάδες γιαννιώτικες οικογένειες 
στερούνταν τά πάντα, κι εκείνα πού διανέμονταν, μέ δελτίο τώρα, δέν 
έπαρκούσαν παρά γιά λίγες μέρες. Ή ταν φανερό, τό έδειχνε ή χροιά τής 
κοινωνικής ζωής, ποιοι ήταν οί νικητές καί ποιοι οί ήττημένοι, άπό τήν 
πολιτειακή μεταβολή τοϋ Μαΐου. Οί βενιζελικοί κυκλοφορούσαν μέ τόν 
άέρα τής έπαρσης, ό Μ πόμπας ήταν πάλι στήν εξουσία. Οί άντιβενιζελικοί, 
μέ τό φόβο στήν καρδιά, οί συλλήψεις καί οί έξορίες συνεχίζονταν, άγωνί- 
ζονταν νά μαζέψουν τά συντρίμια τής ιδεολογίας τους, γιά ν ’ άναστήσουν 
ξανά τό είδωλό τους· ό Κωνσταντίνος άπό τήν εξορία τούς κρατούσε 
όρθούς, αύτός ήταν ό συνεκτικός δεσμός, χωρίς τήν ελπίδα τής έπανόδου, 
πού θέρμαινε τήν καρδιά τους, ή ζωή δέν είχε νόημα. Σέ άνάλογη κατάσταση 
είχαν βρεθεί οί βενιζελικοί μετά τά Νοεμβριανά' δυό όψεις τής ίδιας ζωής, 
όχι φυσιολογικές, άλλοιώς θά κυλούσε, άν δέν ύπήρχε ό Διχασμός.

Ό  Πέτρος ρίχτηκε στή δουλειά τής άνασυγκρότησης τοΰ μαγαζιού του, οί 
δρόμοι άνοιξαν, καί τά άγαθά τοΰ Θεοΰ άρχισαν νά σωρεύονται στά ράφια 
καί τούς πάγκους. "Εφευγε νωρίς άπό τό σπίτι, πρίν οί άλλοι σηκωθούν, 
μερικές φορές δέν πήγαινε καί τό μεσημέρι, ήθελε νά βρίσκεται μακρυά άπό 
τήν οικογένεια δσο τό δυνατό περισσότερο, δέ μπορούσε ν ’ άνθέξει τό 
απελπισμένο βλέμμα τοΰ Βασίλη, ό γυιός του δέν πίστευε σέ τίποτε, ήταν 
δύσκολο στόν Πέτρο νά βρίσκεται κοντά του, άνήμπορος νά τόν βοηθήσει.

Τά Χριστούγεννα τοΰ 1917 ήταν γιά τήν οικογένεια τοΰ Πέτρου τά χει
ρότερα πού είχαν περάσει. Στήν έποχή τής τουρκοκρατίας ύπήρχε ό δυνά
στης, οί κίνδυνοι ένέδρευαν παντού, δμως ή έλπίδα θέρμαινε τίς καρδιές, 
αύτή έξουδετέρωνε δλες τίς δυσμενείς επιπτώσεις τής τυραννίας. Τώρα δλα 
αύτά είχαν εξαφανιστεί, τό ίδιο καί ή χαρά τοΰ γυρισμοΰ, ή οικογένεια 
κρατούσε μιά στέρεα συνοχή, τίποτα δέν τής έλειπε, μόνο ό Βασίλης φαρ
μάκωνε τήν εύτυχία τους, ήταν τό σαράκι πού κατάτρωγε τό γερό ξύλο- 
δέ μιλούσε, δέν παραπονιόταν, κλεινόταν στόν εαυτό του, αύτό ήταν χει
ρότερο κι άπό τίς πιό έντονες διαμαρτυρίες, δλοι θά τίς προτιμούσαν, άπό 
τά σφιχτά χείλη, τά κατεβασμένα μάτια, τήν εκούσια άποκοπή άπό τό πε
ριβάλλον. Στάθηκε άδύνατο νά τόν πείσουν νά βγαίνει στούς δρόμους τής 
πόλης, νά συνηθίζει τό πόδι του στό περπάτημα, νά πάει στήν εκκλησία, 
μαζί μέ τούς άλλους, χρονιάρες μέρες, τίποτα. Είχε τόση περηφάνεια αύτός 
ό άντρας, πού δέν ήθελε νά δώσει άφορμή στόν όποιονδήποτε, νά κάνει 
τό παραμικρότερο σχόλιο γιά τήν άναπηρία του.

Μέσα στήν ίδια καταθλιπτική άτμόσφαιρα γιορτάστηκε καί ή πρώτο-
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χρονιά τοΰ 1918, καθώς κι δλες οί μεγάλες γιορτές πού άκολούθησαν. Τά 
δώρα πού πρόσφεραν στό Βασίλη τή μέρα τής γιορτής του, τόν άφησαν 
άσυγκίνητο. Μόνο ή Χριστίνα έκανε τήν καρδιά του νά σκιρτίσει μέ τό 
ταπεινό δώρο της, ένα γράμμα γεμάτο τρυφερή άγάπη. Θά γίνεις καλά 
άδελφούλη μου, τοΰ έγραφε, σοϋ τό λέω έγώ πού ποτέ δέ σέ γέλασα, καί 
μέσα είχε διπλώσει ένα άπόκομμα έφημερίδας. Μιλοΰσε γιά κάποιο έλβετικό 
σανατόριο, στό όποιο έβρισκαν τήν ύγεία κι άρτιμέλειά τους. βαρειά τραυ
ματισμένοι στά πεδία τών μαχών στρατιώτες κι άξιωματικοί. Ό  Βασίλης 
διάβασε καί ξαναδιάβασε τό δημοσίευμα, ύστερα τό έκρυψε στόν κόρφο 
του κι έτρεξε κι άγκάλιασε τή Χριστίνα. —Σ ’ ευχαριστώ κορίτσι μου, τής 
ψιθύρισε ένώ τά δάκρυά του πότιζαν τά μάγουλά της, μπορεί σ ’ αύτό τό 
σανατόριο νά μέ περιμένει ή ζωή, μπορεί κι ό θάνατος, θά τό ρισκάρω, 
δέν έχω άλλη έπιλογή.

Τίς άλλες μέρες κουβέντιασε τό θέμα μέ τόν πατέρα του καί τό Δημήτρη. 
Ό  Πέτρος ένοιωσε άπέραντη ευτυχία πού ξαναγεννήθηκε ή έλπίδα στό Βα
σίλη, δλα θά τά πουλήσω, γυιέ μου, γιά νά γίνεις καλά, δέ λογαριάζω  
τίποτα, μόνο τήν ύγειά σου ' ό Δημήτρης δέν έδειχνε τόν ίδιο ένθουσιασμό. 
—Γιατί Δημήτρη; ρώτησε μέ παράπονο ό Βασίλης. —Γιατί δέν είμαι σί
γουρος άν αύτά πού γράφει ή έφημερίδα είναι δλα σωστά, πρέπει νά 
πάρουμε πληροφορίες πρ ιν  προχωρήσουμε. Μέ τήν ιδέα τοΰ Δημήτρη συμ
φώνησαν καί οί τρεις, στούς άλλους δέν είπαν τίποτε, δέν ήθελαν νά τούς 
δημιουργήσουν πρόωρες έλπίδες ή άπογοητεύσεις, θά ρωτοΰσαν, θά μάθαι
ναν καί θ ’ αποφάσιζαν.

Τό Φεβρουάριο ή οικογένεια τοΰ Πέτρου γέμισε χαρά. Ή ρθε έπίκαιρη, 
γιά νά μετριάσει τήν άγωνία καί τό άγχος πού είχε γίνει μόνιμο στοιχείο 
τής ζωής δλων. Ή  Κατερίνα έφερε στόν κόσμο ένα χαριτωμένο κορίτσι. 
— Θά πάρει τό δνομα τής γιαγιάς της, είπε ό Πέτρος. — Όχι, απάντησε μέ 
σταθερότητα ή Λευκή, Ελένη θά τή βαφτίσουμε. Τής Ελένης τά μάτια δά
κρυσαν, κοίταξε μ’ εύγνωμοσύνη τήν κόρη της, νά σάς έχει ό Θεός καλά 
παιδιά  μου, ψιθύρισε κι έφυγε γρήγορα γιά τήν κουζίνα, ή συγκίνηση τήν 
είχε πνίξει, κάθησε σέ μιά καρέκλα καί ξέσπασε σ’ ένα βουβό κλάμα. —Όλα 
καλά, είπε σέ κάποια στιγμή ό Πέτρος, ή βάφτιση δμως θά γίνει δταν θά 
έπιστρέψει ό Σπυρίδων. Δέν κάνω μέ τόν Πανάρετο βαφτίσια. Κανένας 
δέ βρέθηκε νά διαφωνήσει. Ούτε ό Βασίλης...

Μιά πρόσκαιρη βελτίωση, τούς επόμενους μήνες, στήν έξέλιξη τοΰ συ- 
ριγγίου τοΰ Βασίλη, δημιούργησε αισιοδοξία κι έκανε νά ξεχαστοΰν 
προσωρινά ή Ελβετία καί τό σανατόριο. Μέ τόν έρχομό δμως τής άνοιξης, 
άπό τά μέσα Μαρτίου καί ύστερα, ή κατάσταση χειροτέρεψε. Ή  πληγή ξα- 
ναγύρισε στά παλιά, τά χαμόγελα πού είχαν άνθίσει έσβησαν, τό θέμα τής 
Ελβετίας άρχισε πάλι νά τούς άπασχολεϊ. Ό  Δημήτρης ρώτησε στόν κύκλο 
του, δέν πήρε τίς πληροφορίες πού ήθελε. Οϋτε κι ό Λβραάμ ήξερε περισ
σότερα. Βρίσκονταν σέ άμηχανία γιά τό τί νά κάνουν, δταν μιά μέρα, στά
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μέσα ’Απρίλη, τό μεσημέρι, είχαν μείνει πάλι οί τρεις τους καί κουβέντιαζαν, 
ό Πέτρος πετάχτηκε όρθιος κι άρχισε νά φωνάζει: —Τό στρατηγό, τό στρα
τηγό. αυτόν πρέπει νά ρωτήσουμε. Οί άλλοι άναρωτιόνταν γιατί μιλούσε. 
— Γιά τό Δαγκλή σάς λέω, πρόσθεσε, είναι ό μόνος πού θά μπορέσει νά 
μάθει καί νά μάς δώσει θετικές πληροφορίες. — ’Αλήθεια, τό στρατηγό, 
πώς τόν ξεχάσαμε; άναρωτήθηκε κι ό Βασίλης. —Θά φύγω κι δλας αϋριο 
γιά τήν ’Αθήνα, είπε ό Πέτρος, δέ χάνω οϋτε στιγμή■ —Δέ χρειάζεται νά 
πάς στήν ’Αθήνα, πατέρα, τόν διέκοψε ό Δημήτρης, έμαθα πώς σέ λίγες  
μέρες ό στρατηγός θάρθει στά Γιάννινα. Θά τόν δείτε καί σύ κι ό Βασίλης 
καί θά κουβεντιάσετε όλες τίς λεπτομέρειες. — Αύτό είναι δώρο Θεοϋ, 
άπάντησε ό Πέτρος, πώς τόμαθες; — Έ , έχουμε καί μείς οί άντιβενιζελικοί 
τίς πληροφορίες μας, άπάντησε ό Δημήτρης καί γέλασαν καί οί τρεις...

j  όν άρχηγό τοϋ στρατοΰ Π. Δαγκλή πού έμπαινε στά Γιάννινα τό από
γευμα τής 28ης ’Απριλίου, συνόδευε, μεταξύ τών άλλων, κι ό γαμπρός 

του ’Αλέξ. Μυλωνάς, πατέρας τοΰ πρώην ύπουργού Γεωργίου Μυλωνά, 
πού, έκτός τών άλλων, σύνδεσε τό όνομά του μέ τήν ίδρυση τοϋ Πανεπι
στημίου Ίωαννίνων. Ό  ’Αλ. Μυλωνάς ήταν τότε γενικός γραμματέας τοΰ 
ύπουργείου Γεωργίας, ήθελε νά μελετήσει τά γεωργικά θέματα τής ’Ηπείρου 
προπαντός εκείνο τών τσιφλικιών πού τόσο απασχολούσε πολλά ήπειρω- 
τικά χωριά. "Οσο νά φτάσει στήν κεντρική πλατεία ό στρατηγός, σταμάτησε 
πολλές φορές, γιά νά χαιρετήσει τόν κόσμο πού συγκεντρώθηκε νά τόν 
ύποδεχτεί άπό τά γύρω χωριά. Στόν 'Αη-Γιάννη τής Μπουνίλας, τόν περί- 
μενε ό διοικητής τοΰ Ε'Σ.  Στρατοΰ Κων. Μηλιώτης-Κομνηνός, μέ τό 
επιτελείο του, άπό κει καί πέρα ή πορεία ήταν θριαμβευτική: «Ά πό  τών 
πρώτων αύτής (τής πόλης) οικιών -γράφει ό ίδιος ό στρατηγός- μέχρι τής 
κεντρικής πλατείας, τό έξελθόν πρός υποδοχήν πλήθος ητο άπειρον, δλοι 
δέ οί έξώσται καί τά παράθυρα πλήρη γυναικών, ριπτουσών άνθη■ Στήν 
πλατεία τόν περίμενε κόσμος πολύς πού τήν είχε γεμίσει άσφυκτικά, ό 
στρατηγός μίλησε άπό τόν εξώστη τοΰ ξενοδοχείου Άβέρωφ, ύστερα άπό 
προσφώνηση τοΰ δημάρχου Γ. Ίωαννίδη. Στό λόγο του ό Δαγκλής, άναφέρ- 
θηκε στά γεγονότα πού όδήγησαν στό Κίνημα τής Θεσσαλονίκης, χαρακτή
ρισε προδοτικό τό προηγούμενο καθεστώς, μιά επίπτωση τής πολιτείας τών 
προηγούμενων κυβερνήσεων ήταν καί ή κατάληψη τής ’Ηπείρου άπό τούς 
’Ιταλούς- έπλεξε τό εγκώμιο τών Ήπειρωτών γιά τά φιλελεύθερα αίσθήματά 
τους καί έξέφρασε τήν πεποίθησή του ότι ή Ή πειρος, θά συμμετείχε καί 
στή νέα φάση τοΰ έθνικού άγώνα πού άρχισε, τόσο κρίσιμου γιά τό μέλλον 
τού Έλληνισμοΰ. Ό  λόγος τού Δαγκλή δημοσιεύτηκε ολόκληρος στό *Ελεύ
θερον Βήμα τής 2ας Μαΐου.

Ό τα ν ό Δαγκλής έμπαινε στά Γιάννινα ό γενικός διοικητής Α. Στερ
γιάδης ελειπε. Είχε πάει στό Δελβινάκι, γιά λόγους υπηρεσιακούς, είπαν 
στόν Δαγκλή. Ή ταν φυσικό νά τόν παρεξηγήσει ό στρατηγός, όπως παρε-



ξήγησαν τήν απουσία του καί πολλοί Γιαννιώτες, έφυγε έπίτηδες, έλεγαν, γιά 
νά μή βρίσκεται στήν υποδοχή τοϋ στρατηγού. Δέν είχε κάνει δμως τό ίδιο 
καί μέ τόν υπουργό Περιθάλψεως, στενό φίλο τοΰ Βενιζέλου καί εκδότη τής 
Πατρίδος, πού είχε έπισκεφτεΐ τά Γιάννινα πριν λίγες μέρες, τό Σπ. Σίμο. Ό  
Στεργιάδης τόν περίμενε στήν Πρέβεζα κι άνέβηκαν στά Γιάννινα μαζί, μέ τό

αύτοκίνητο τοΰ ύπουρ- 
γοΰ. 'Ύστερα άπό τρεις 
μέρες γύρισε ό Στεργιά
δης στήν πόλη, έπισκέ- 
φτηκε τό στρατηγό καί 
συζήτησε μαζί του τίς 
άνάγκες τής Ηπείρου. Ή  
άπουσία τοΰ Στεργιάδη 
άπό τήν ύποδοχή πρέπει 
νά ήταν σκόπιμη κι άς 
σημειώνει ό στρατηγός 
στό Ημερολόγιό του, ότι 
δέν πρέπει νά είχε γίνει 
έπίτηδες. Ό  Στεργιάδης 
ήταν άπό τούς πιό έμ
πιστους τοϋ Βενιζέλου. 
Οί σχέσεις Δαγκλή-Βενι- 
ζέλου, άψογες στό πολι
τικό επίπεδο, στό προ
σωπικό δέν ήταν καί 
πολύ εγκάρδιες. Πολλές 
φορές ό Βενιζέλος πίκρα
νε τόν Δαγκλή, άκόμα καί 
στό θέμα τής άρχι- 
στρατηγείας. "Ολα τά ήξε
ρε ό Στεργιάδης, κι άπ’ 
αύτοΰ προέρχονταν οί 
επιφυλάξεις του γιά τό 
στρατηγό. Ή  γνώμη τοΰ 

Δαγκλή γιά τό Στεργιάδη ήταν καί θετική κι άρνητική: ...άνθρωπος δραστή
ριος, ευφυής καί εύπαίδευτος -έγραφε- εις άκρον όμως αυταρχικός καί 
αυθαίρετος, ένεργών άνεξαρτήτως καί αύτών τών υπουργών.

Ά πό τό χρόνο, τόν άφιερωμένο στήν έκτέλεση τών ύπηρεσιακών του 
καθηκόντων ό στρατηγός, διέθεσε μιά μέρα γιά νά δεχτεί τούς φίλους του 
καί νά κουβεντιάσει μαζί τους, στεφάνωσε μάλιστα τήν κόρη τοΰ Λεωνίδα 
Γεωργίτση, Βασιλικούλα, μέ τό διευθυντή τής νομαρχίας Νικόλαο Λιανό- 
πουλο, πού άργότερα άνέβηκε στήν κορυφή τής ιεραρχίας τών δημοσίων

Αλέξανδρος Μυλωνάς (1881-1967), πολίτικος και 
οικονομολόγος, γυιός τού αρχαιολόγου Κυρ. Μυλωνά 
καί γαμπρός τοϋ Π. Δαγκλή. Αρχηγός τοϋ Αγροτικού 
Κόμματος Ελλάδος, διετέλεσε κατ' επανάληψη 
υπουργός σέ κυβερνήσεις τών Φιλελευθέρων.
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υπαλλήλων, έγινε δυό φορές και υπηρεσιακός υπουργός. Αύτή τή μέρα τής 
ανάπαυλας πήγαν νά τόν δοΰν ό Πέτρος κι ό Βασίλης, γιά νά ζητήσουν 
τή γνώμη του γιά τό σανατόριο τής Ελβετίας.

Ό  στρατηγός τούς δέχτηκε έγκάρδια. Έ πλεξε πάλι τό έγκώμιο τοΰ Βα
σίλη ώς ήγήτορα στρατιωτικής μονάδάς, τήν οδήγησε στή μάχη μπαίνοντας 
ό Ιδιος μπροστά, έτσι κάνουν πάντοτε οί άξιοι άρχηγοί' ό Βασίλης συγκι- 
νημένος τόν άκουε μέ κατεβασμένο τό κεφάλι, δέν τολμοΰσε νά τόν κοιτάξει 
στά μάτια, φοβόταν μήπως διαβάσει σ’ αύτά τήν κρίση γιά τό τραΰμα καί 
τήν καταδίκη του. Ό  στρατηγός ακούσε μέ προσοχή όσα τοΰ είπαν κι όχι 
μόνο ύποσχέθηκε νά πάρει πληροφορίες γιά τό σανατόριο, άλλά τούς βε
βαίωσε πώς τή θεραπεία τοΰ Βασίλη, όσο κι άν κρατοΰσε, θά τήν άναλάβαινε 
τό ύπουργειο Στρατιωτικών. 'Ο Βασίλης θυσιάστηκε γιά τήν πατρίδα, ή 
πατρίδα πρέπει νά τόν βοηθήσει στήν άνάγκη πού βρίσκεται, τούς είπε ό 
στρατηγός αποχαιρετώντας τους.

Ό  Πέτρος έκδήλωνε τόν ένθουσιασμό του γιά τήν ύποδοχή καί τίς 
ύποσχέσεις τοΰ στρατηγοΰ, μέ πολλούς τρόπους. Ή ταν τύπος έξωστρεφής, 
καί ήθελε νά κάνει όλους κοινωνούς τής χαράς του. — Ά φ οϋ τό άνέλαβε 
ό στρατηγός, έλεγε, όλα θά πάνε καλά... Καί τοΰ Βασίλη ή ψυχική διάθεση 
είχε άλλάξει. Άρχισε νά σπάει έκείνη ή μόνιμη μάσκα τής μελαγχολίας 
πού σκέπαζε τό πρόσωπό του, μήνες τώρα, άνθιζε κάπου κάπου στά χείλη 
καί τό χαμόγελο, φαινόταν νά δείχνει ένδιαφέρον γιά τή ζωή, κι αύτό ήταν 
τό σπουδαιότερο. Τοΰ σπιτιοΰ τά παράθυρα άνοιξαν, μπήκε φώς παντοΰ 
καί δροσερός μυρωδάτος άέρας άνοιξιάτικος, έτσι άνοιξαν καί οί καρδιές 
όλων, όταν έμαθαν τά εύχάριστα νέα, τίποτα άκόμα δέν ήταν σίγουρο, όλοι 
όμως είχαν τήν αίσθηση πώς ό Βασίλης βάδιζε πρός τή σωτηρία του. Ό  
Πέτρος, έπίτροπος στήν έκκλησία τοΰ Άρχιμαντρειοΰ, δέν τόλμησε νά τόν 
άντικαταστήσει ό Πανάρετος, παρακάλεσε τόν ιερατικό προϊστάμενο παπα- 
Σταΰρο Ίωαννίδη, νά κάνει στό σπίτι ένα εύχέλαιο, μέ τούς παπάδες τής 
εκκλησίας κι όσους χρειάζονταν άκόμα.

Τίς ύπόλοιπες μέρες τής παραμονής του στά Γιάννινα ό Δαγκλής τίς 
χρησιμοποίησε γιά τήν έπιθεώρηση όλων τών στρατιωτικών σωμάτων πού 
βρίσκονταν στήν πόλη όπως: τά έμπεδα πεζικού, τό μηχανικό, τό πυροβο
λικό, τό ιππικό, τό 26ο σύνταγμα πεζικοΰ, τό κατασκηνωμένο στό Μπιζάνι. 
Μίλησε σ’ όλες τίς μονάδες καί ικανοποιήθηκε γιά τήν άνταπόκριση πού 
συνάντησε άπό τούς στρατιώτες. Ά πό τά Γιάννινα κατέβηκε στήν Πρέβεζα, 
ό λαός κι έδώ τόν ύποδέχτηκε μέ ένθουσιασμό, καί συνέχισε τό ταξίδι τών 
έπιθεωρήσεων πρός τό Μεσολόγγι καί τήν Πάτρα.

Ό  Πέτρος είχε άφιερωθεΐ τώρα στήν πλήρη άνάπτυξη τοΰ μαγαζιοΰ. Είχε 
βέβαια ξανάβρει τήν παλιά του κίνηση, χωρίς όμως μεγάλες εισπράξεις, τό 
χρήμα ήταν άκριβό, θά περνοΰσε καιρός, γιά νά ξαναγυρίσει ή ισορροπία 
στήν άγορά. Είδε πάλι τόν Αβραάμ, καί ζήτησε τή γνώμη του, γιά τήν οικο
νομική κατάσταση, ήταν απαισιόδοξος. —Είναι γρήγορα άκόμα γιά νάρθουν



οί παλιές καλές μέρες, τοΰ είπε. Ό  Πέτρος αντιμετώπιζε κι ένα άλλο 
σοβαρό θέμα, ένα δίλημμα μάλλον. Δέν ήξερε τί στάση νά κρατήσει μέ τό 
μητροπολιτικό θέμα. Ό  Σπυρίδων, κυνηγημένος άπό τούς βενιζελικούς, διώ
χτηκε άπό τά Γιάννινα, μετά τήν πολιτειακή μεταβολή, έτέθη είς υπερορίαν, 
τόν έξόρισαν δηλαδή, έμεινε στήν ’Αθήνα τριάμιση χρόνια. Στή θέση του 
τοποθετήθηκε, ώς άντικαταστάτης, κι όχι ώς έκλεγμένος μητροπολίτης, ό 
Δωδώνης Πανάρετος, πού τόν ύποστήριζαν άπό καιρό οί βενιζελικοί. Ό  
Πέτρος ήταν άντίθετος μέ τή δίωξη τοΰ Σπυρίδωνα, είχε συνεργαστεί στενά 
μαζί του καί είχε προσωπική άντίληψη τοΰ έργου του, άλλά καί τής στάσης 
του άπέναντι στούς πολίτες. Πολλούς είχε σώσει κατά τά Νοεμβριανά ό 
Σπυρίδων, τό ήξερε καλά ό Πέτρος, τό πιό λυπηρό ήταν ότι αύτοί είχαν 
γίνει καί οί σφοδρότεροι κατήγοροί του. Συνηθισμένη συμπεριφορά εύεργε- 
τηθέντων άνθρώπων, δέν πρωτοτυπούσαν. "Οταν, λοιπόν, ό Πανάρετος τόν 
κάλεσε στή μητρόπολη γιά συνεδρίαση τοΰ σώματος τής έφορείας, ό Πέτρος 
μέ δυσφορία άνταποκρίθηκε στήν πρόσκληση. Τό περιβάλλον δέν τοΰ ήταν 
άγνωστο, οί έφοροι όμως είχαν άλλάξει, δεσποτικφ τώ τρόπο), όπως γινόταν 
τότε, ϊσως νά συμβαίνει καί σήμερα. Ό τα ν τελείωσε ή συνεδρίαση, μίλησε 
μέ τόν Πανάρετο, τόν διαβεβαίωσε πώς είχε όλη τήν καλή διάθεση νά προ
σφέρει τίς ύπηρεσίες του, ό Πανάρετος εξαντλήθηκε κι αύτός σέ κολακευτι
κά λόγια γιά τόν Πέτρο κι όλη τήν οίκογένειά του, εύχήθηκε άνάρρωση 
στό Βασίλη, είχε μάθει τούς ήρωϊσμούς καί τήν περιπέτεια μέ τό πόδι του, 
άκριβώς γιαυτό θά σάς παρακαλέσω, θεοφιλέστατε, νά μέ απαλλάξετε 
προσωρινά άπό τά καθήκοντα τοϋ εφόρου, ή έγνοια καί οί φροντίδες μου 
γιά τό Βασίλη δέν μοϋ επιτρέπουν ν ’ άσχολοϋμαι μ ’ άλλα ζητήματα, έκτι- 
μώ τίς προσπάθειές σας καί τό έργο τής Μητρόπολης, δέ μπορώ, όμως 
ν ’ άφήσω τό Βασίλη οϋτε στιγμή. ’Οταν γίνει καλά, θά είμαι καί πάλι 
στή διάθεσή οας. Ό  Πανάρετος δέν τοΰ άπάντησε, έπειτα τί νά τοΰ πει, 
πώς ν ’ άντικρούσει τά επιχειρήματα ένός πονεμένου πατέρα, τοΰ εύχήθηκε 
μόνο καί πάλι περαστικά.

ξη έφυγε γρήγορα, μπήκε ό ’Ιούνιος, ό πόλεμος στή Μακεδονία καί σ’
τά μέτωπα βρισκόταν στήν πιό δύσκολη καμπή του, μάχες αιματηρές 

διεξάγονταν παντοΰ, ό έλληνικός στρατός είχε κερδίσει περηφανεΐς νίκες, 
έναντίον τών Βουλγάρων, οί άπώλειες ήταν σοβαρές, ετοιμαζόταν τώρα 
γιά τή μεγάλη έπίθεση τοΰ Σεπτεμβρίου. Οί Ήπειρώτες στρατεύσιμοι 
έκπαιδεύονταν άριστα, δέν είχαν μετακινηθεί γιά τό μέτωπο. "Ισως αύτό 
νά οφειλόταν σέ πολλούς λόγους. Έ να  «περίεργο» άρθρο τοΰ Ελευθέρου 
Βήματος (29-6-1918) δίνει κάποια έξήγηση. Στό άρθρο μέ τίτλο: Εμπρός  
οί μεγαλόθυμοι καί άνδρείοι, κακίζεται ή περίεργος άντίληψις ένίων 
ήμετέρων άξιωματικών περί τών καθηκόντων καί υποχρεώσεων αυτών 
άπέναντι τής πολιτείας καί τοϋ 'Εθνους (....). Λ ία ν  θλιβερόν νά κατα
κυριεύω τούτους, σήμερον μάλιστα, κατά τήν κρισιμωτάτην περίοδον τοϋ
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αγώνος τής ελευθερίας κατά τής τυραννίας καί τοϋ βαρβαριομοϋ, τό άπό- 
λεμον αίσθημα καί ή τάσις πρός άπραξίαν... Γιά ποιους άξιωματικούς 
μιλούσε ή εφημερίδα, πού στή συνέχεια χρησιμοποιεί βαρύτατους 
χαρακτηρισμούς γιαυτούς; (...άν έχουν κόκκον συνείδήσεως καί φιλοτιμίας 
πρέπει νά υποβάλουν άμέσως τήν παραίτησίν των, είναι άνάξιοι πάσης 
χάριτος καί επιείκειας, μοιτραλείαι, νά παταχθούν άμέσως καί τελειω- 
τικώς). Γιαυτούς τής Εθνικής Ά μύνης  ή εκείνους τού Κράτους τών 'Αθη
νών, πού παρέμειναν στό στρατό; Δέν τό διευκρινίζει. Ά λλ’ άν έκανε λόγο 
γιά τούς τελευταίους, ήταν δυνατό τό μικρό, οπωσδήποτε, ποσοστό τους, 
νά επηρεάσει τό φρόνημα όλου τού στρατοΰ; Πάντως ό Δαγκλής ήταν 
άπόλυτα εύχαριστημένος άπό τίς Ικανότητες τοΰ συνταγματάρχη Ν. Σου- 
μπασάκου, έκπαιδευτή τών Ηπειρωτικών μονάδων, τόν όποιο, γιά τό λόγο 
αύτό, διόρισε διοικητή τοΰ 12ου συντάγματος τής ΙΙΙης Μεραρχίας Πατρών, 
πού είχε στασιάσει. "Ο,τι καί νάταν, τελικά ή ΙΧη Μεραρχία τών Ίωαννίνων, 
(15.000 άνδρες, διοικητής: συνταγματάρχης Γ. Λεοναρδόπουλος) δέν πήρε 
μέρος στίς μάχες τοΰ Σεπτεμβρίου πού έκριναν καί τήν έκβαση τοΰ πολέμου 
έναντίον τών Βουλγάρων. Ό  Δαγκλής δίνει τήν εξήγηση ότι ή διαταγή γιά 
άναχώρησή της δόθηκε άργά καί ή μεταφορά της παρουσίασε πολλές δυ
σκολίες. Έ τσ ι ή IX μεραρχία μόλις κατά τά τέλη Σεπτεμβρίου ολοκλήρωσε 
τή συγκέντρωσή της στή Φλώρινα, δταν ό πόλεμος είχε τελειώσει.

Στό μεταξύ, ενα χρόνο μετά τή μεταπολίτευση, ή ζωή στά Γιάννινα εξακολουθούσε 
νά είναι δύσκολη, κυρίως έξαιτίας της έλλειψης τροφίμων, καί τών μικρών ποσοτήτων 
τών διανομών. Σά νά μήν έφταναν αύτές οί δυσκολίες, άρχισαν πάλι οί γνωστές 
μέθοδοι τών ρωμιών' νά εκμεταλλεύονται τίς θέσεις πού άναλάβαιναν γιά νά πλουτί
σουν. Κάποιοι τών επιτροπών περιθάλψεως τών οικογενειών τών στρατευμένων κα
τακρατούσαν υπέρογκα ποσά άπό τά επιδόματα τών οικογενειών, δικαιολογώντας τα 
γιά έξοδα, ή άνέβαλαν γιά πολύ καιρό τήν καταβολή τών επιδομάτων στούς δικαιούχους, 
χρησιμοποιώντας τά ποσά πού είχαν στά χέρια τους γιά τις δουλειές τους. Ή  
άστυνομική έρευνα τούς άνακάλυψε καί τό δικαστήριο τούς καταδίκασε σέ αύστηρό- 
τατες ποινές. Ό  Ηπειρωτικός λαός μέ άνακούφισιν ήκουσεν τήν παραδειγματικήν τι
μωρίαν τών αχρείων αυτών, σημείωνε ό χρονικογράφος. Μπορεί νά Ικανοποιήθηκε ό 
λαός, δέ διασφαλίστηκε δμως. Πάλι θά γινόταν θύμα εκμετάλλευσης άπό άσυνείδητους, 
κι αύτό έξακολουθεϊ ώς τίς μέρες μας, κι άγνωστο πόσο θά διαρκέσει.- Παρά τήν άρση 
τοΰ άποκλεισμοΰ, μερικά είδη, δπως δ καφές, έλειπαν εντελώς. Ό τα ν κατά τά τέλη 
Ιουνίου έγινε γνωστό πώς είχε φτάσει στά Γιάννινα άρκετή ποσότητα καφέ τό Έλ. 
Βήμα, έγραψε: Μανθάνομεν δτι έκομίσθη άρκετή ποσότης καφέ. Λέν μας υπενθυμίζετε 
κύριοι αρμόδιοι τήν ΰπαρξιν τοΰ τοιούτου λησμονηθέντος άπό καιρού προϊόντος μέ 
μιαν διανομήν; Άναμένομεν έναγωνίως. - Άκόμα καί ή έλλειψη ψιλών, μικρών κερμά
των δηλαδή, είχε γίνει, τήν εποχή αύτή, άντικείμενο εκμετάλλευσης τοΰ κόσμου άπό 
τούς αισχροκερδείς. Χαράς ευαγγέλια, λοιπόν, δπως έγραφε καί ή εφημερίδα. Ή άηδής 
κωμωδία μέ τά ψιλά έλαβε τέλος. Είχαν σταλεί στά Γιάννινα 200.000 χάρτινα μονό- 
δραχμα καί δίδραχμα καί κυκλοφόρησαν πρός μεγάλην άνακούφισιν τού κόσμου.

Ά π ό τόν Αύγουστο άρχισαν νά χρησιμοποιούνται στρατιωτικά άεροπλάνα γιά τήν 
ταχυδρομική έπικοινωνία τών Γιαννίνων. Ή  άπόφαση ήταν άποτέλεσμα τών άναγκών 
τού πολέμου, θεωρήθηκε ώς προοίμιον καλλιτέρων ημερών διά τήν Ήπειρον, τήν 
άποχωρισμένην άπό τόν άλλον κόσμον, ένεκα της πλημμελούς αυτής συγκοινωνίας. Ή
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αεροπορική γραμμή είχε δρομολόγιο: Γιάννινα-Άθήνα-Θεσσαλονίκη, καί ήταν θετικές 
οί ελπίδες γιά τή χρησιμοποίηση τών άεροπλάνων πρός μεταφορά άνθρώπων. Ά π ό  τό 
Σεπτέμβριο κι δλας άρχισαν νά ταξιδεύουν οί πρώτοι επιβάτες, έφταναν εις τό 
Ιοστέφανον άστν σέ δυό ώρες.- Ξεχωριστή θέση είχαν οί παραστάσεις εθνικών έργων 
πού υμνούσαν τό Βενιζέλο καί χαρακτήριζαν προδοτική τή στάση τών προηγούμενων 
κυβερνήσεων. Στίς 15 Αύγούστου π.χ. έόιδάχβη διά πρώτην εντελώς φοράν έν τή πόλει 
μας τό πρωτότυπον καί έπίκαιρον εθνικόν εργον τοϋ κ. Ν. Νόστου ή «Άνάστασις τής 
Ελλάδος». Τό εργον είναι γεγραμμένον εις άπταιστους στίχους καί έχει ώς θέμα τής

'Ελλάδος τήν κατάπτωσιν έπί 
τής άθλιας πολιτείας τών 
Γούναρη καί Σκουλούδη καί 
τόν μετέπειτα θρίαμβόν της. 
Τόν ρόλον τής 'Ελλάδος 
ύπεδύθη μετά πολλής φ ιλοτι
μίας καί εύσυνειόησίας ή κ. 
’Αγγελική Χρυσοσπάθη. Τόν 
’Ελευθέριον Βενιζέλον ύπε
δύθη ό κ. Βίκτωρ Κοφινάς, δ- 
στις κατόρθωσε ν' άποδώση 
εις τό τέλειον τήν νπέροχον 
φυσιογνωμίαν τοϋ μεγάλου 

ημών ηγέτου, προκαλέσας τόν θαυμασμόν πάντων, καταχειροκροτηθείς καί ζητωκραυ- 
γασθείς ένθουσιωδώς. Τόν Βούλγαρον ύπεδύθη ό κ. ’Ιωάννης Τσίπης αρκετά καλά. Δέν  
υστέρησαν εις έμφάνισιν καί απαγγελίαν οί κ.κ. Π. Βρετός καί X. Φωτίου. Ή  μικρά 
δεσποινίς Μαρία Κοφινά, άπήγγελεν ώραϊον καί έπίκαιρον ποίημα έν στολή μικράς νο
σοκόμου, μέ θαυμαστήν χάριν... Τό εργο θά έπαναλαμβανόταν κι άλλες φορές, φυσικά 
καί στίς στρατιωτικές μονάδες, τέτοιες παραστάσεις συγκινοϋσαν τότε τόν κόσμο.

Στά Γιάννινα φιλοξενούνταν κι αριθμός Σέρβων, κυρίως τραυματιών καί 
εκπροσώπων της σέρβικης κυβέρνησης. Άνάμεσά τους κι ό ταγματάρχης τοΰ πυροβο
λικού Θωμάς Σάβιτζ, εκπρόσωπος τού ύπουργείου στρατιωτικών τής Σερβίας στήν 
Ήπειρο. Ό  ταγματάρχης άρρώστησε, μάλλον άπό τήν επιδημία τής τρομερής ισπανικής 
γρίππης καί πέθανε. Ή κηδεία του έγινε (17-8-1918) στά Γιάννινα μεγαλοπρεπέστατη, 
μέ τή συμμετοχή δλων τών πολιτικών καί στρατιωτικών αρχών καί πλήθους κόσμου. 
Τόν επικήδειο έκφώνησε ό Δωδώνης Πανάρετος, πού χοροστάτησε στή νεκρώσιμη 
ακολουθία. Μέ λίγα θερμά λόγια μίλησε κι ό πρόξενος τής Γαλλίας Ντυσσάπ.

Τό Βέλος επαινούσε τήν προσπάθεια πού κατέβαλε ή Γενική διοίκηση γιά τήν 
όργάνωση σώματος Προσκόπων καί στά Γιάννινα, προτρέποντας τούς Γιαννιώτες νά 
ένισχύσουν τό νεοσύστατο σώμα, πού αριθμούσε (Αύγουστος 1918) 50 μέλη. Ή  ίδια 
έφημερίδα δημοσίευε τήν είδηση γιά ίδρυση νυκτερινής Γαλλικής σχολής στά Γιάννινα 
μέ τή φροντίδα τοΰ 'Ελληνογαλλικοϋ συνδέσμου.

Ή  διανομή τροφίμων γίνονταν μέ κουπόνια. Οί ποσότητες τοΰ άλεύρου πού μοι
ράζονταν γιά τόν Σεπτέμβριο άπό τά πρατήρια ήταν: 80 δράμια τό άτομο πρός 1,60 
δρχ. τήν όκά. γιά όλόκληρο δεκαπενθήμερο, μερίδα δηλαδή άνεπαρκέστατη. Λάδι μοί
ραζαν 100 δράμια τό άτομο πρός 4 δρχ. τήν όκά γιά τό ίδιο διάστημα.- Ό  ιατρικός 
σύλλογος Ίωαννίνων άνακοίνωσε νέες άμοιβές γιά τά μέλη του: Πρώτη έπίσκεψη, εϊτε 
στό σπίτι τοΰ άρρωστου, είτε στό γραφείο τοΰ γιατρού δρχ. 5. Οί επόμενες επισκέψεις 
δρχ. 4, έκτός άπό τίς χειρουργικές καί γυναικολογικές. Ιατρικά συμβούλια δρχ. 10. 
Νυχτερινή έπίσκεψη μετά τίς 10 μ.μ., δρχ. 25. Γιά τίς χειρουργικές επεμβάσεις γίνονταν 
ιδιαίτερες συμφωνίες. Διανυκτέρευση στό σπίτι τοΰ άρρωστου δρχ. 50. Γιά κάθε ιατρική

; ■ .

Από τά παλιά Γιάννινα: Τά βυρσοδεψεία.
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εκδρομή (επισκέψεις στά χωριά) πού διαρκοϋσε μισή μέρα, δρχ. 50, γιά όλόκληρη τή 
μέρα 100. ’Αφηνόταν στήν κρίση τοΰ γιατροΰ νά κανονίσει τήν αμοιβή του γιά τούς 
άπορους ασθενείς.- Ά πό τίς 16-9-1918 τό ’Ελεύθερον Βήμα έμπαινε στό τρίτο έτος 
τής έκδοσής του. Σ’ αύτό τό γεγονός αφιέρωσε τό κύριο άρθρο του γιά νά ύπενθυμίσει 
τούς αγώνες του γιά τήν έπικράτηση τοϋ Βενιζέλου καί νά έπισημάνει δτι: α) Ή  έκδοσή 
του συνέπεσε μέ τήν έναρξη τοΰ έθνικοϋ Κινήματος τής Θεσσαλονίκης, β) ή δεύτερη 
επέτειος πανηγυρίστηκε μέ τήν επάνοδο τών έλληνικών άρχών στά Γιάννινα, καί, γ) ή 
τρίτη άρχιζε μέ τή σημειούμενη νικηφόρο προέλαση τών έλληνικών στρατευμάτων στό 
Μακεδονικό μέτωπο. Εύχόταν. τέλος, ή τέταρτη επέτειος νά γιορτασθεϊ μέ τήν όλοκλη- 
ρωτικήν άποκατάστασιν τής « ’Ηπειρωτικής πατρίόος».

Μέ εντολή τοΰ πρωθυπουργοΰ Ε. Βενιζέλου. στήν έφημερίδα «Εστία», άπό τά πιό 
φιλικά καί πιό έγκυρα δργανα τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων, είχε άνοιχτεί κατά
λογος εισφορών υπέρ τής κάλτσας τοΰ στρατιώτου, πρόδρομου τής φανέλλας τού 
στρατιώτου τοΰ πολέμου τοΰ 1940. Ή  έπιτυχία τοϋ εράνου ήταν μεγάλη καί γινόταν 
προτροπή στούς Γιαννιώτες νά συνεισφέρουν, σέ συγκροτούμενες άπό κυρίες καί δε
σποινίδες επιτροπές, δπως άκριβώς είχε γίνει κατά τή διάρκεια τοΰ Βορειοηπειρωτικού 
αγώνα, μέ τή διενέργεια εράνου υπέρ τής κάλτσας τοϋ Βορειοηπειρώτου.

Στά Γιάννινα υπήρχαν άρκετές βιοτεχνίες πού άπασχολοΰνταν μέ τήν κατασκευή 
τσιγάρων. Οί καπνεργάτες, άντρες καί γυναίκες, είχαν συμπήξει καί σωματείο' επειδή 
έβλεπαν πώς τό μεροκάματο (20-25 δρχ.), δέν τούς εφτανε, ζήτησαν αύξηση άπό τούς 
εργοδότες τους. μέ ύποβολή μετριοπαθών προτάσεων, άλλά δέν τούς δόθηκε. Ύστερα 
άπό τήν άρνηση οί καπνεργάται καί έργάτριαι τής πόλεως -σύμφωνα μέ άνακοίνωσή 
τους- βλέποντες δ η  οί κ.κ. καπνέμποροι άρνοϋνται νά έλθουν είς οίονδήποτε συμβι
βασμόν, ήρξαντο έκδίδοντες έπ ’ όνόματι τοϋ Συνδέσμου, σιγαρέττα άρίατης ποιότητος. 
Παρακαλεϊται δθεν τό σεβαστόν κοινόν, δπως συνδράμη τόν άγώνα τών εργατών, μέ 
τήν προτίμησιν τών σιγαρέττων των.

^  τά μέσα Σεπτεμβρίου ή οικογένεια τοϋ Πέτρου Κωστίδη άναστατώθηκε 
πάλι. Οί άνάγκες τοϋ στρατοΰ, λόγω τών πολύνεκρων μαχών στό 

Μακεδονικό μέτωπο, οδήγησαν στήν έπιστράτευση μεγάλου άριθμοϋ 
γιατρών, άνάμεσά τους ήταν κι ό Δημήτρης. Ό  Πέτρος λυπήθηκε, όχι γιατί 
ό Δημήτρης θά πήγαινε νά ύπηρετήσει τήν πατρίδα, άλλά, νά, είχε στρώσει 
τή δουλειά του, έπρεπε νά κλείσει τό ιατρείο, άγνωστο πότε θά γύριζε. Βέ
βαια ό πόλεμος μέ τούς Βουλγάρους τέλειωσε γρήγορα, σ’ ένα μήνα θά 
σταματοΰσε καί ή άνθρωποσφαγή τοΰ πρώτου παγκόσμιου πολέμου, εκα
τομμύρια άνθρωποι είχαν θυσιαστεί, οί ύπεύθυνοι ποτέ δέ θάδιναν λόγο 
γιαυτό, όμως ή Ελλάδα θάμενε στρατευμένη, έτοιμη νά έξορμήσει γιά τήν 
πραγμάτωση έθνικών πόθων αιώνων' ό Βενιζέλος θά έξασφάλιζε σέ λίγο 
τίς προϋποθέσεις γιά τή μεγάλη έξόρμηση, μόνο πού αύτή στό τέλος, άπο- 
δείχτηκε πώς ήταν δυσανάλογη μέ τίς δυνάμεις τής χώρας, ύστερα μάλιστα 
άπό τήν άρνηση τών συμμάχων νά τή βοηθήσουν, παρά τίς πρόθυμες δια
βεβαιώσεις τους. "Ετσι πήγαμε στή Μικρασία, γιά νά γράψουμε κι έκει σε
λίδες δόξας καί ιστορίας καί νά γευθοΰμε στό τέλος τήν ήττα, τήν κατα
στροφή καί τόν ξερριζωμό τοΰ έλληνισμοΰ. Κι άς μήν έχουμε τή γνώμη 
πώς χάσαμε τή Μικρασία, έπειδή ξαναγύρισε ό Κωνσταντίνος. Αύτό ήταν 
τό πρόσχημα γιά νά δικαιολογήσουν τήν μεταστροφή τους άπέναντι μας



οί σύμμαχοι, είχαν άπό τήν πρώτη κιόλας μέρα μετανοιώσει πού έδωσαν 
τή συγκατάθεσή τους γιά τή μικρασιατική εκστρατεία, άφορμή ζητούσαν ν ’ 
άποδεσμευτούν. Ή  κοντόφθαλμη πολιτική τών τότε κυβερνώντων, πού 
ήθελαν σώνει καί καλά νά ξαναφέρουν τόν Κωνσταντίνο τούς έλυσε τά χέ
ρια. Άλλά κι άν κέρδιζε τίς εκλογές ό Βενιζέλος τό 1920 καί δέ γύριζε ό 
βασιλιάς, πάλι θάβρισκαν άφορμή οί Γάλλοι, οί Ά γγλοι καί οί ’Ιταλοί, ν ’ 
άθετήσουν τό λόγο τους καί νά βοηθήσουν τόν Κεμάλ. Παράδειγμα ή 
σημερινή συμπεριφορά τους στό θέμα τών Σκοπίων.

Ό  ίδιος ό Δημήτρης άντέδρασε θετικά στήν επιστράτευσή του. Ά πό τότε 
πού είχε πάει στή Θεσσαλονίκη μέ τόν πατέρα του, είχε άναθεωρήσει άρκετά 
άπό τά πιστεύω του. Χωρίς νά πάψει νά είναι άφοσιωμένος στό βασιλιά, 
κατανοούσε τώρα πώς ή πολιτική πού εφάρμοζαν οί κυβερνήσεις του, δέ 
βοηθούσαν τήν Ελλάδα στήν ικανοποίηση τών δικαίων της, ό πόλεμος πού 
έκανε ό βενιζελικός στρατός στή Μακεδονία γινόταν γιά τήν Ελλάδα, οί 
Βούλγαροι είχαν καταλάβει τά εδάφη της, δέ θά τ ’ άφηναν μετά τό τέλος 
τοΰ πολέμου, δπως ύπόσχονταν οί Γερμανοί, άν νικοΰσαν. Ό  Βασίλης έχυσε 
τό αίμα του στόν ιερό αύτό άγώνα, άκόμα ύπέφερε, πώς μπορούσε ό Δη
μήτρης νά είναι άντίθετος σέ μιά τέτοια προσπάθεια, δπως ύποστήριζαν 
πολλοί άπό τούς έπίστρατους, μέ τούς οποίους ερχόταν άκόμα σ’ επαφή; 
Ό ταν, λοιπόν, τού ήρθε τό φύλλο έπιστράτευσης μέ προθυμία, ίσως κι 
άνακούφιση, τό δέχτηκε, καταλάβαινε πώς αύτό θά εύχαριστοΰσε τό Βασίλη 
καί ή μεγαλύτερη ικανοποίησή του ήταν νά βλέπει τόν άδελφό του νά χαί
ρεται, νά βγαίνει άπό τόν κύκλο τής άπελπισίας, δπου είχε κλειστεί. Οί 
γυναίκες βέβαια στενοχωρήθηκαν, δέν άφηναν δμως τόν έσωτερικό τους 
κόσμο νά εκδηλωθεί, μόνο τό πρόσωπό τους άντικαθρέφτιζε τίς λαχτάρες 
τής καρδιάς τους. Ή  άνησυχία τους μετριάστηκε πολύ, δταν έμαθαν πώς 
ό Δημήτρης είχε τοποθετηθεί σέ μονάδα πού στάθμευε στά Γιάννινα, θάταν 
τουλάχιστο, δπου κι άν πήγαινε, μαζί μέ Ήπειρώτες.

Λίγες μέρες μετά τήν έπιστράτευση τοΰ Δημήτρη έφτασε στό σπίτι τοΰ 
Πέτρου Κωστίδη τό χαρούμενο άγγελμα -τούς έγραφε ό στρατηγός Δαγκλής- 
πώς ναι, ύπήρχε στήν Ελβετία σανατόριο, μέ γιατρούς-κορυφές στήν 
ειδικότητά τους, πού θεράπευαν περιπτώσεις σάν τοΰ Βασίλη. Ό  Δαγκλής 
είχε συνεννοηθεΐ μέ τό ύπουργεΐο Στρατιωτικών, θά ετοίμαζαν σέ λίγο δλα 
τά δικαιολογητικά, εξασφάλισαν καί τήν άναγκαϊα πίστωση, θά έπαιρναν 
ειδοποίηση πότε νά φύγουν γιά τίς Ελβετία. Ό  Δαγκλής, μαζί μέ τίς εύχές 
του καί τά επαινετικά λόγια γιά τό Βασίλη, έξέφραζε καί τήν πίστη του 
πώς ό τραυματίας θά γινόταν έντελώς καλά. 'Όλοι χάρηκαν γιά τά νέα, ή 
δυσπιστία τοΰ Βασίλη, άποτέλεσμα τών διαψεύσεων τών έλπίδων του γιά 
ΐαση τούς τελευταίους μήνες, φαίνεται πώς αύτή τή φορά έσπασε, είχε 
έμπιστοσύνη στό στρατηγό, ποτέ δέν έλεγε άσκοπα λόγια, έλαμψαν τά μάτια 
του, δλοι τό κατάλαβαν, γέμισε ή καρδιά τους εύφροσύνη.

Στό μεταξύ, άπό τίς άρχές Σεπτεμβρίου άρχισε στό μακεδονικό μέτωπο
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ή τελική επίθεση τών συμμαχικών δυνάμεων, στίς όποιες ήταν ένταγμένες 
καί οί ελληνικές, έναντίον τών Γερμανοβουλγάρων. Ύστερα άπό δέκα πέντε 
μέρες σκληρών άγώνων, στούς όποιους ή συμβολή τών ελληνικών μεραρ
χιών πού πήραν μέρος ήταν άποφασιστικής σημασίας, δπως ό άρχιστρά- 
τηγος τών συμμάχων Φρανσαί ντ’ Έσπεραί (Louis Franchet d’ Esperey) δια
κήρυξε, ή Βουλγαρία συνθηκολόγησε. Σέ λίγο θά παραδεχόταν τήν ήττα 
της καί ή Γερμανία. Ό  πόλεμος τελείωσε.

Τά Γιάννινα γιόρτασαν τή μεγάλη μέρα τής συνθηκολόγησης τής Βουλ
γαρίας μέ τόν ενθουσιασμό καί τή χαρά τών παλιών καλών ήμερών. Οί 
άντιβενιζελικοί μπορεί νά είχαν τίς επιφυλάξεις τους, δμως τούς ήταν 
άδύνατο νά παραβλέψουν τό άποτέλεσμα τής νίκης καί νά μείνουν άμέτοχοι 
στήν κοινή χαρά. Βέβαια τό Ελεύθερον Βήμα είχε δίκιο νά πανηγυρίζει, 
άλλά καί ν ’ άφήνει ύπονοούμενα γιά τούς άντίπαλους, εξάλλου δέν ύπήρχε 
καί κανείς γιά νά τοϋ άπαντήσει, δλες οί άλλες έφημερίδες είχαν κλείσει. 
Δοξολογίες, πανηγυρισμοί, κάθε είδους εκδηλώσεις, δλοι στό πόδι, μόνον 
οί Τοΰρκοι βρίσκονταν έξω άπό τό κλίμα τών ήμερών, ή πατρίδα τους είχε 
ήττηθεΐ, δσο κι άν ήταν μακρυά, ένοιωθαν τήν καρδιά τους νά ραγίζει άπό 
τίς συμφορές της. Ή  μόνη παραφωνία, πού ερχόταν σέ άντίθεση μέ τή 
γιορτινή άτμόσφαιρα, ήταν ή οδύνη τών οικογενειών πού έχαναν τούς δι
κούς τους άπό τή μεγάλη επιδημία τής ισπανικής γρίππης' παρόλο πού 
στήν πόλη είχε άρχίσει νά ύποχωρει κάπως, οί θάνατοι ήταν πολλοί, στήν 
έπαρχία βρισκόταν σέ έξαρση, δέν έμεινε σπίτι άπρόσβλητο, άρκετοί γίνο
νταν καλά, οί έξασθενημένοι δμως άπό τήν πείνα οργανισμοί καί οί γέρο
ντες, δέν άντεχαν...

Μετά τήν παράδοση τής Γερμανίας καί τή διάλυση τής Αύστροουγγρικής 
μοναρχίας, άρχισαν οί προετοιμασίες γιά τό Συνέδριο τής Ειρήνης. Τά 
πάθη στήν πόλη έπιφανειακά φαίνονταν πώς είχαν καταλαγιάσει, κουφό- 
βραζαν δμως, ύστερα άπό δυό χρόνια θά ξεσποΰσαν ορμητικά γιά νά σα
ρώσουν τά πάντα στό διάβα τους. Στό Παρίσι είχαν συγκεντρωθεί οί Με
γάλοι τοΰ κόσμου, γιά νά ρυθμίσουν τήν τύχη τών λαών, υποτίθεται κατά 
τρόπο δίκαιο, ύστερα άπό τήν αιματηρή έμπειρία τεσσάρων χρόνων πολέ
μου. Δυστυχώς δέν κυριάρχησε τό δίκαιο στίς άποφάσεις τους, άλλά τά 
συμφέροντα, πού τίναξαν στόν άέρα τήν Ειρήνη καί αιματοκύλισαν καί 
πάλι τόν κόσμο, χειρότερα αύτή τή φορά, ύστερα άπό 20 χρόνια.

Στό Συνέδριο ύπέβαλλαν τά αίτήματά τους κράτη έθνότητες καί φυλές, 
άγωνιζόμενες νά έξασφαλίσουν μιά θέση στόν ήλιο. Άνάμεσά τους καί οί 
άπανταχοΰ τής γης Εβραίοι, οργανωμένοι σέ Σιωνιστικές ένώσεις, οί όποιες 
μέ ύπομνήματά τους στούς άρχηγούς κρατών καί τούς πρωθυπουργούς, τό 
πρώτο πού ζητοΰσαν ήταν νά τούς έπιτραπεί ή δημιουργία έθνικής εστίας 
στήν Παλαιστίνη. Οί Εβραίοι τών Γιαννίνων συνήλθαν σέ γενική συνέλευση 
στίς 26 Νοεμβρίου 1918, στή λέσχη τοΰ Σιωνιστικοϋ συλλόγου (Άμελέ Σιών) 
καί ακόυσαν άπό τούς Αβραάμ Δ. Λεβή καί Σαμπεθάϊ Καμπιλή (ό γνωστός



ήρωας τοΰ ομώνυμου διηγήματος τοΰ Δημ. Χατζή), μέλη τοΰ διοικητικού 
συμβουλίου, τήν ανάλυση τής τηλεγραφικής εγκυκλίου τής κεντρικής Ε π ι
τροπής τής σιωνιστικής οργάνωσης (έδρα της ή Κοπεγχάγη), στήν όποία 
περιέχονταν τά αιτήματα τοΰ εβραϊκού λαοΰ πρός τό Συνέδριο τής Ειρήνης. 
Οι συγκεντρωμένοι ψήφισαν ομόφωνα τήν άποδοχή τών αιτημάτων τής Κο
πεγχάγης γιατί: (α) οί προθέσεις τοΰ συμμαχικοΰ άγώνα καί ή μελλοντική 
ειρήνη θά πραγματοποιούνταν μόνον, δταν εκπληρώνονταν τά δίκαια αιτή
ματα τών λαών, μικρών καί μεγάλων. Τό πρώτιστο άπό τά αιτήματα τοΰ 
εβραϊκού λαοΰ ήταν ή δημιουργία εθνικής εστίας στήν Παλαιστίνη κι αύτό 
έπρεπε νά τό κάνουν δεκτό οί Μεγάλοι, β) Ή  συνέλευση εξουσιοδότησε τό 
διοικητικό συμβούλιο νά ύποβάλει σχετικό υπόμνημα στήν ελληνική κυ
βέρνηση καί στόν πρωθυπουργό Ε. Βενιζέλο, πού βρισκόταν στό Παρίσι, 
μέ τήν παράκληση νά ύποστηρίξει στό Συνέδριο τά αιτήματα τοΰ έβραϊκοΰ 
λαοΰ. Τό ύπόμνημα ύπόγραφαν ό πρόεδρος Νεσήμ Δ. Λεβή, ό γραμματέας 
Σαμπεθάϊ Καμπιλή.

Στίς 22 Νοεμβρίου, δπως σημειώθηκε, έπανεκδόθηκε ή *Ηπειρος, (ιδιο
κτησία Δ. Κούτσικου), μέ διευθυντή τό δικηγόρο Νέστορα Γεωργίτση, δη
μοσιογράφο-συγγραφέα κι άγωνιστή έπί τουρκοκρατίας. Σύμφωνα μέ τίς 
εξηγήσεις πού έδινε ή εφημερίδα σέ άρθρο της μέ τόν τίτλο: Έ πί τή έπαν- 
εκδόσει, ό Γ. Χατζής δέ μποροΰσε ν ’ άναλάβει τή διεύθυνση τής εφημερίδας 
γιατί ύπηρετοΰσε άκόμα στρατιώτης. Ή  στράτευση ήταν πρόσχημα γιά νά 
τόν κρατούν μακρυά άπό τά Γιάννινα, τόν θεωρούσαν έπικίνδυνο. Ό  έκδο
της σημείωνε πώς οί δυσχέρειες, οί τεχνικές ελλείψεις, ή μεγάλη ύπερτίμηση 
τών τυπογραφικών ειδών, δημιουργούσαν άνυπέρβλητα έμιτόδια γιά τήν 
έπανέκδοση, δμως ή Ή πειρος  δέν τά ύπολόγισε καί τόλμησε, γιατί θεώρησε 
άναγκαϊα τήν έκδοσή της, αύτό επιβαλλόταν δχι μόνον ώς ιερή επιταγή 
τής έθνικής καί ηπειρωτικής συνείδησης, άλλά καί ώς ύποχρέωση πρός τή 
δεκαετή δημοσιογραφική ιστορία της. Ή  Ή πειρος  έπαναλαμβάνοντας τήν 
έκδοσή της ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ καί ΜΟΝΟΝ χάριν τών Ηπειρωτικών 
συμφερόντων... έν τή έπιθυμίφ καί προθέσει της νά συνεισφέρη καί αύτή 
δ,τι δυνηθή, ώς ηπειρωτικός παράγων, διά τήν έξυπηρέτησιν τών συμφε
ρόντων τής Ηπείρου, δηλοΐ ρητώς καί ΑΠΕΡΙΦΡΑΣΤΩΣ δτι θέλει μείνη 
μακράν άπό πάσης άλλης φύσεως άντιλήψεις μή συνδεομένας 
άποκλειστικώς μέ τήν καλλιτέραν καί έθνικωτέραν έξυπηρέτησιν τής ίεράς 
έθνικής ύποθέσεως. Ό λ α  αύτά σήμαιναν αποδέσμευση άπό τήν πολιτική, 
προσωρινά δμως, γιατί μέ τήν επάνοδο τού Χατζή στή διεύθυνση καί τήν 
πάροδο τοΰ χρόνου, ή εφημερίδα απέκτησε τό γνώριμο πολιτικό της χρώμα.

Ό  διευθυντής Ν. Γεωργίτσης σ’ ένα σύντομο άρθρίδιό του, άφοΰ άνα- 
φέρθηκε στούς δημοσιογραφικούς άγώνες του έπί τουρκοκρατίας, θεώρησε 
ύποχρέωσή του νά ξαναπάρει στά χέρια του τό δημοσιογραφικό κάλαμο, 
γιατί αί άνάγκες τής ιδιαίτερης πατρίδας τό άπαιτοΰσαν. Ή  "Ηπειρος -ση
μείωνε χαρακτηριστικά- είχε τή μεγαλύτερη άτυχία άπ’ δλες τίς ελληνικές
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επαρχίες: ’Οσάκις προσεμειδίασεν αυτή ή Ελευθερία, ή Διπλωματία εύρέθη 
αντιμέτωπος. Καί τεκμηρίωνε τήν άποψή του μέ πολλά έπιχειρήματα, γιά 
νά καταλήξει: Ή  Ή πειρος, άγωνίζεται καί πάλι γιά τήν ενότητα καί τήν 
έλευθερία της κι άπ’ αυτόν τόν άγώνα κανένας δέν έχει δικαίωμα ν ’ 
άπουσιάσει.

Ό  Χατζής διατηρούσε δεσμό μέ τήν έφημερίδα. Δημοσίευε, άπό τό πρώτο 
κιόλας φύλλο τής έπανέκδοσης, χρονογραφήματα καί ποιήματα, κάνοντας 
έτσι αισθητή τήν παρουσία του. Χρονογραφήματα δημοσίευε κι ό Ν. Γεωρ-

(τέλη Νοεμβρίου) ό Δημ. Πανίδης είχε χάσει τήν πρώτη γυναίκα του, πιθανόν 
άπό τήν έπιδημία γρίπης καί οί συνάδελφοί του τόν συλλυποΰνταν.

Ή  έπιδημία τής γρίπης είχε ύποχωρήσει, άφοΰ έγινε αιτία πολλών θα
νάτων στήν πόλη καί τήν ύπαιθρο. Στις διοικητικές υπηρεσίες οί έφημερίδες 
άπένειμαν έπαίνους γιά τά μέτρα πού είχαν πάρει πρός καταπολέμησή της. 
Συγχαρητήρια δεχόταν κι ό στρατηγός Ν. Καλλομενόπουλος γιά τούς 
νπερανθρώπους άγώνες του πρός περιστολή τής γρίπης. Τά μέτρα πού είχε 
πάρει (άναστολή γυμνασίων, άδειες στούς στρατιώτες γιά νά μή συνωστί
ζονται στούς θαλάμους καί γίνονται περισσότερο εύπρόσβλητοι κ.ά.) έφεραν 
άποτέλεσμα.

Ή  λογοκρισία ΐσχυε καί ήταν αύστηρή. Ή  Ή πειρος  έκανε λόγο γ ι’ 
αύτή, μέ τήν έννοια πώς άν πρόσφερε υπηρεσίες μέ τούς φραγμούς πού 
έθετε στούς δημοσιογραφικούς έκτροχιασμούς, άπό τό άλλο μέρος, μέ τίς

Δημοσθένης Πανίδης, δημοσιογράφος, 
διευθυντής τών βενιζελικών εφημερίδων 
«Βέλος» καί Κήρυξ».

r ~  * 3

γίτσης, μέ τό ψευδώνυμο Σίμων 
’Ιωνάς καί πολλά άπ’ αύτά ήταν 
πιό καυστικά άπό τοϋ Χατζή. Ή  
έφημερίδα προσωρινά θά έκδιδό- 
ταν δυό φορές τήν εβδομάδα (Τρί
τη καί Παρασκευή). Τό πρώτο πά
ντως φύλλο καί μερικά άπό τά 
έπόμενα, είχαν άθλια έμφάνιση 
έξαιτίας τής ποιότητας τοϋ χαρ
τιού, άλλοτε στρατσόχαρτο άπό τά 
μπακάλικα κι άλλες φορές λεπτές 
κόλλες άπό τά βιβλιοπωλεία πού 
μόνο άπό τή μιά πλευρά μπο
ρούσαν νά τυπωθούν. Στά Γιάννι
να τώρα, μέ τήν έπανέκδοση τής 
Ηπείρου, κυκλοφορούσαν τρεις 
έφημερίδες: τό Ελεύθερον Βήμα, 
ή Ή πειρος καί τό Βέλος τοΰ Δημ. 
Πανίδη, πού έκδόθηκε τό 1918 (κι 
όχι τό 1919 όπως σημειώνει ό Χρ. 
Σούλης). Αύτή τήν έποχή μάλιστα



καταχρήσεις της, δημιουργούσε προβλήματα, ετσι δικαιολογούνταν οί στίχοι 
τοϋ Σούτσου:

Ε ϊν’ έλεύθερος ό τύπος 
φθάνει μόνον νά μή γράφης...

"Επειτα, οί γενικότητες τών απαγορευτικών εντολών πού έδιναν οί 
λογοκριτές στούς δημοσιογράφους, ήταν τέτοιες πού δέν εξυπηρετούσαν τά 
εθνικά συμφέροντα. 'Η *Ηπειρος πρότεινε νά μή λένε οί λογοκριτές μή 
γράφετε τίποτα, άλλά νά συνιστοϋν στούς δημοσιογράφους νά γράφουν 
«δ,τι είναι συμφέρον έθνικώς νά γραφή». Ά πό τίς 2 Νοεμβρίου τό ενα 
σκέλος τής λογοκρισίας, ή προληπτική, καταργήθηκε.

Τό επισιτιστικό πρόβλημα τής Ηπείρου εξακολουθούσε ν ’ άπασχολεΐ 
συνεχώς τίς διοικητικές άρχές καί τούς πολίτες. Πολλοί, μέ τήν ύπογραφή

τής άνακωχής καί τή λήξη τοϋ πο
λέμου, είχαν πιστέψει πώς τό μά
να καί τό μέλι θά έρρεον άμέσως 
άφθονα έξ ούρανοϋ, ξεχνώντας 
πόσο πολύπλοκο καί δυσεπίλυτο 
ήταν τό πρόβλημα τοΰ επισιτι
σμού τών λαών. Γιά τήν Ή πειρο 
τό πρόβλημα ίσως έμενε άλυτο, άν 
δέν ύπήρχε ή ισχυρή πυγμή καί ή 
άποφασιστικότητα τοΰ Γενικοΰ δ ι
οικητή Α. Στεργιάδη. Τόν έπισιτι- 
σμό τής περιοχής είχε άναλάβει, 
άπό τόν προηγούμενο Δεκέμβριο, 
ό Γ. Γιαννούσης, ύπογράφοντας 
συμβόλαιο μέ τή γενική διοίκηση. 
Φαίνεται, δπως έγραφε ό τύπος, 
πώς άνταποκρίθηκε στίς ύποχρε- 
ώσεις του πλήρως καί έντίμως, 
γιαυτό καί τό συμβόλαιό του 
άνανεώθηκε. Πάντως οί διανομές 

τροφίμων πολύ άπεΐχαν άπό τό νά καλύπτουν τίς άνάγκες τών Γιαννιωτών 
καί πολλές φορές καθυστερούσαν. Τό Νοέμβριο π.χ. δέν είχε διανεμηθεί 
άκόμα λάδι, ένώ ή ζάχαρη μοιράστηκε στά τέλη τοΰ μήνα (100 δράμια τό 
άτομο πρός 4.80 δρχ. τήν όκά). Ό λες οί διανομές γίνονταν μέ κουπόνια.

Ή  Ή πειρος  έθιξε καί σέ επόμενο φύλλο της (8-12-1918) τήν άνάγκη 
τής συμβολής τής Γενικής διοίκησης στό θέμα τοΰ έπισιτισμοΰ τών Γιαν- 
νίνων, έπεκτάθηκε δμως καί στήν άξιολόγηση τοΰ γενικότερου έργου τοΰ 
Α. Στεργιάδη, τό όποιο έκρινε θετικό. Οί Ή πειρώ ται -σημείωνε- οί έχοντες 
εύγενή τόν νοϋν καί εύγενές τό φρόνημα θά τό άνομολογοϋν ώς έργον 
τής ίδικής του έλευθέρας καί άγαθής προθέσεως καί άντιλήψεως. "Οπως
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θ ’ άνομολογοϋν επίσης ότι άν αί έκ της συνολικής γενικής καταστάσεως 
μύριαι δυσκολίαι. δυσχέρειαι καί ελλείψεις δέν άνέκοπτον πλειστάκις τάς 
ύπερανθρώπονς προσπαθείας του δ ι ’ έργα γενικού καλού τοϋ τόπου, ό κ. 
Στεργιάδης μέ τήν άκατάβλητον καί μοναδικήν θέλησιν καί μεθοδικότητά 
του, θά εϊχεν έως τώρα άποτελειώση όσα είχε έν νώ νά έπιτελέση.

Τά ευνοϊκά σχόλια τής ’Ηπείρου y ιά τό Στεργιάδη δέν άρεσαν στό βενιζε- 
λικό Ελεύθερον Βήμα, πού πίστευε πώς μόνο αύτό είχε τό λόγο γιά τήν 
άξιολόγηση τής πολιτείας τών κυβερνητικών στελεχών. Α ί ύμνωδίαι -έλεγε- 
τίποτε δέν δύνανται νά προσθέσουν είς τούς έκλεκτούς, τών οποίων ή 
πραγματική άξία είναι διαπιστωμένη έκ τών πραγμάτων. Τό σχόλιο, σέ 
συνδυασμό μέ άρθρο τοϋ Ριζοσπάστη ’Αθηνών (έκανε τά πρώτα της βήματα 
τότε ή κομμουνιστική έφημερίδα), μέ τό όποιο καταγγελλόταν ό Α. Στερ
γιάδης γιά ’Αληπασαδισμό, έξαιτίας τής συγκέντρωσης τών εξουσιών, καί 
τά δυό, λοιπόν, έδωσαν τήν άφορμή στήν "Ηπειρο, ν ’ άσχοληθει, σέ άρθρα 
κι άναδημοσίευση παλαιότερων κειμένων της, μέ τήν άναγκαιότητα τοϋ θε- 
σμοΰ τών Γενικών διοικήσεων, τής άποκέντρωσης γενικότερα. 'Ηταν μιά 
θέση τοΰ Γ. Χατζή άπό τίς πιό φωτεινές πού στόχευε στήν ούσιαστική 
αποκέντρωση τής διοίκησης, κάτι πού ούτε σήμερα έχει έπιτευχθεΐ. ’Εκείνο 
πού ό Ριζοσπάστης -τόνιζε- θεωροΰσε ώς ’Αληπασαδισμό, καταγγέλλοντας 
πώς ή συγκέντρωση πανεξουσίας αύταρχικής, δέ συμβιβαζόταν μέ τίς 
δημοκρατικές αντιλήψεις, δέν ήταν παρά άποκέντρωση, καί στό πρόσωπο 
τοΰ Στεργιάδη οί τίμιοι Γιαννιώτες έβρισκαν όχι έναν ’Αλή πασά, άλλά ένα 
σοφό Σολομώντα. Ή  Ήπειρος, τέλος, άπαντώντας έμμεσα καί στό ’Ελεύ
θερον Βήμα γιά τούς ύπαινιγμούς του, θεωροΰσε ώς τίτλο τιμής τούς 
άγώνες πού έκανε γιά νά ύπερασπιστεΐ τό θεσμό τής Γενικής διοίκησης, 
ένώ άλλοι ζητοΰσαν τήν κατάργησή του. Έγραφε: Δ έν θά ύπάρχη κανείς 
έκ τοΰ άναγνωστικοΰ πανηπειρωτικοϋ κοινού τής «Ηπείρου», ό όποιος 
νά μήν ένθυμήται μετά πόσης έπιμονής καί μετά πόσης ζέσεως καί πε- 
ποιθήσεως, ΕΠΟΛΕΜΗΣΕ, δύο ολόκληρα έτη μετά τήν άπελευθέρωσιν η 
«Ήπειρος», ρηγνύουσα ΜΟΝΗ A  ΥΤΗ, έν τώ τόπω μας κραυγήν φωτεινήν 
καί έφιστώσα τήν προσοχήν τής Κοινής Γνώμης περί τοϋ ευεργετικού θε
σμού τών Γενικών διοικήσεων. Μέ τούς άγώνες μας, πρόσθετε, δημιουρ
γήσαμε προσωπικές άντιπάθειες, ζημιώσαμε τά συμφέροντά μας καί χάσαμε 
συνδρομητές καί φίλους, παλαίψαμε όμως σθεναρό γιά νά διατηρηθεί ό 
αποκεντρωτικός θεσμός τών Γενικών διοικήσεων, ό μόνος εύεργετικός καί 
σωτήριος γιά τά τοπικά ζητήματα καί τίς άνάγκες τών πολιτών.

Πόσο εύεργετικά γιά τήν Ή πειρο στάθηκαν μερικά μέτρα πού πήρε ό Στεργιάδης 
δπως π.χ. ή άπαγόρευση εξαγωγής σφαγίων κ.α., φάνηκε τίς μέρες τών Χριστουγέννων, 
πού ή άγορά ήταν γεμάτη άπό κρέατα. Σέ πολλές ελληνικές περιφέρειες -σημείωνε ό 
χρονικογράφος- ό κόσμος μέ δυσκολία κατόρθωσε νά εξοικονομήσει 50 δράμια κρέας 
γιά νά κάνει Χριστούγεννα, άλλοι γιόρτασαν μόνο μέ μπακαλιάρο. Έδώ είχαμε -συ- 
νέχιζε- ΰχι μόνον κρέας διά σούπαν, άλλά καί τούς κλασσικούς ντολμάδες καί τόν πα- 
τροπαράδοτον πατσάν καί τό, ώς θρησκευτικόν έθιμον, απαραίτητον πρασοσέλινον μέ



140

κρέας. Τώρα θά κατάλαβαν μερικοί πού γκρίνιαζαν γιά κάποια διοικητικά μέτρα, πού  
έφαίνοντο τρομερά καί άληπασαδικά, πώς τό άποτέλεσμα ήταν νά φάγχι κρέας δλος ό 
κόσμος, πλούσιος καί φτωχός.

Ή  επιδημία τής γρίπης, παρά τά γραφόμενα γιά ύφεση, περισσότερο στήν πόλη 
καί λιγότερο στήν επαρχία (στήν Κόνιτσα εξαμελής ο’ικογένεια είχε ξεκληριστεί), φαί
νεται ότι υποτροπίασε, χωλαίνουσα μέν όπωσδήποτε καί άτονος, επειτα άπό τήν τόστιν 
τρομακτικήν έργασίαν της. άλλ ’ όπωσδήποτε πάντοτε επικίνδυνος: πονόλαιμοι πάλιν, 
έκλυσις σωματική, ρίγη. καταρροή, πυρετός. Είς τά μικρά καί βρογχοπνευμονία. Ή  
γρίπη είχε εκατοντάδες θύματα στά Γιάννινα, δέν είναι όμως εξακριβωμένο πόσα 
άκριβώς. ’Αθηναϊκή εφημερίδα ρωτούσε τόν ύπουργό υγείας άν γνώριζε πότε καί πώς 
συντάχτηκε ή έκθεση τών Άντωνιάδου-Τζουβαλοπούλου σχετική μέ τήν έπιδημία τής 
γρίπης στά Γιάννινα κι άν πριν ή μετά τή σύνταξη τής έκθεσης είχαν πεθάνει άπό τήν 
άρρώστεια 800 άτομα. Πρόκειται γιά τρομακτικούς άριθμούς. Ή  έπιδημία ρήμαξε όχι 
μόνο τήν Ή πειρο καί τήν Ελλάδα άλλά κι όλόκληρη τήν Εύρώπη. Ήρθε σάν είδος 
τιμωρίας τοΰ Θεοΰ -άληθινή πληγή τοΰ Φαραώ- γιά τήν άνθρωποσφαγή έκατομμυρίων, 
έργο τών ίδιων τών άνθρώπων.

Σά νά μήν έφτανε ή ύποτροπίαση τής γρίπης, τρόμος κατέλαβε τούς Γιαννιώτες, 
όταν κυκλοφόρησε ή είδηση, πώς είχαν εμφανιστεί κρούσματα έξανθηματικοΰ τύφου 
στήν πόλη. Νά ληφθοϋν άμέσως μέτρα, φώναζαν οί έφημερίδες, ό κίνδυνος ήταν μέ
γιστος.

Μέσα σ’ αύτό τό κλίμα, άνησυχία πολλών γιατί συνεχίζονταν οί συλλήψεις γιά 
πολιτικούς λόγους, άγωνία καί φόβος άπό τίς έπιδημίες, σοβαρά έπισιτιστικά προβλή
ματα (δταν μαθεύτηκε πώς στόν Πειραιά είχε ξεφορτωθεί πετρέλαιο, οί γιαννιώτικες 
έφημερίδες έκλιπαροΰσαν τή γενική διοίκηση νά φροντίσει ώστε νά φτάσει γρήγορα 
καί στά Γιάννινα αύτό τό πολύτιμο ύγρό: νά σωθούν τά μάτια τών άνθρώπαη' τών γρα
φείων -έλεγαν- ιδίως εκείνων που έργάζονταν καί μελετούσαν τή νύχτα, θά εύγνωμονοΰν 
τή Γ. διοίκηση γιατί θά άπαλλαγοϋν άπό τό πρωτόγονο λυχνάρι, τόν άγροτικό πυρο
στάτη καί τό σπερματσέτο, τό όποιον έφθασεν κατά τεμάχιον εις άξίαν ίσον τεμαχίου, 
άν μή χρυσού, εξάπαντος δμως αύγοταράχου η μαύρου χαβιαριού), κυλούσε ή ζωή τής 
πόλης, μέ τούς δικούς της νόμους, μέ τήν παράδοση νά έπιβιώνει σέ κάθε εκδήλωση 
καί μέ παρούσες πάντοτε τίς μικρότητες τών άνθρώπων. Οί κάτοικοι τής Μανωλιάσσας 
καί τών Ζευγαριών διαμαρτύρονταν έντονα διά τήν μάστιγα τοϋ πετροπολέμου πού 
κατέστρεφε τά τζάμια καί τά κεραμίδια τών σπιτιών, άλλά καί χαλούσε τά καλλιερ
γημένα χωράφια τής περιοχής, πόσο μακρυά φαντάζουν όλα αύτά σήμερα. Οί κάτοικοι 
δέν τολμοΰσαν νά κάνουν παρατηρήσεις στά άντιμαχόμενα στρατόπεδα, γιατί δέχονταν 
πυκνόν πύρ πετρών καί ΰβρεων. Νά ληφθοϋν μέτρα, συνιστοΰσε ό τύπος, γιά νά λείψει 
ή άσχήμεια τό ταχύτερο. Χαμένος κόπος. Τό έθιμο θά εξαλειφόταν, δταν θ’ άτονοΰσε 
ή παράδοση.- Στίς 15 Δεκεμβρίου, μέ πρωτοβουλία τοΰ Δήμου καί τών σωματείων - 
τά ίδια γίνονταν καί τήν εποχή τών άντιβενιζελικών- έγινε δοξολογία στή μητρόπολη 
γιά τήν όνομαστική γιορτή τού Ελευθερίου Βενιζέλου. Πανηγυρισμοί, ζητωκραυγές, 
λόγοι, κόσμος πολύς.- Στό μεταξύ ό Δήμος έκρινε σκόπιμο νά άφαιρέσει τήν τιμή πού 
είχε άπονείμει στόν πρώην γεν. διοικητή, γενικό πρόξενο έπί τουρκοκρατίας κλπ. 
Άγγελο Φορέστη. κατεβάζοντας τήν πινακίδα τοϋ όμώνυμου δρόμου του κι 
αντικαθιστώντας τό όνομα μ’ έκεϊνο τού Ούΐλσωνος. Μέ πολλή πίκρα άναφερόταν σ' 
αύτή τήν άσεβή χειρονομία ή Ήπειρος καί ώς άπάντηση δημοσίευσε τό συλλυπητήριο 
τηλεγράφημα τοΰ Έλ Βενιζέλου, πού καί τότε κυβερνούσε πρός τή χήρα τοΰ Φορέστη, 
τηλεγράφημα ύμνητικό τών υπηρεσιών πού είχε προσφέρει στήν Ελλάδα ό σύζυγός 
της.- Ή Αδελφότητα κυριών Ζωοδόχος Πηγή. όργάνωσε καί πάλι τή γιορτή τοΰ Χρι
στουγεννιάτικου δέντρου, μέ καθαρές εισπράξεις 2.574.95 δρχ. (πρόεδρος: Αγγελικά Γ.



Λάππα. γενική γραμματέας: Μερόπη Φιλιού).- Ό  επίσκοπος Περιστεράς Μελέτιος, πού 
μετά τήν έπάνοδο τοΰ Δωδώνης Πανάρετου, είχε άποτραβηχτεϊ άπό τά διοικητικά της 
Μητρόπολης, έξέδωκε βιβλίο, πού κρίθηκε ευνοϊκά άπό τόν τύπο. Τίτλος του: Θεία 
άποκάλυψις - "Ητοι πραγματεία κατά θεϊστών (σελ. 250). —Συνεχίζονταν οί δωρεές 
τών κατοίκων, τής πόλης καί τής ύπαίθρου, πρός τό σωματείο ’Αδελφή τοϋ Στρατιώ
του. γιά ενίσχυση τοΰ εράνου τής κάλτσας τοϋ Στρατιώτου. Οί προσφορές δίνονταν 
σέ μαλλί, ετοιμες κάλτσες καί χρήματα.
Ή  στήριξη τής Η πείρου  άπό τούς παλιούς καί τούς νέους αναγνώστες 

της ήταν συγκινητική. Πολλοί προπλήρωναν τή συνδρομή τους και τήν 
ένίσχυαν δσο μπορούσαν. Ή  Ή πειρος, παρά τις τεράστιες δυσκολίες πού 
άντιμετώπιζε, προσπαθούσε μ’ δλα τά μέσα ν ’ άνταποκριθεϊ στίς υποχρεώ
σεις της, εκείνο δμως πού ήθελαν οί περισσότεροι δέ μπορούσε νά τούς τό 
δώσει. Μέ γράμματά τους ζητοΰσαν άπό τήν εφημερίδα ν ’ άσχολειται μέ 
τά γενικότερα Ηπειρωτικά συμφέροντα, δπως στό παρελθόν, καί έμμεσα, 
νά βρει ή εφημερίδα τό γρηγορότερο τόν παλιό εαυτό της καί τόν άγωνιστικό 
παλμό της. Γιά τήν ενασχόλησή της μέ τά Ηπειρωτικά ζητήματα ή εφημερίδα 
άπαντοΰσε μέ άναφορά τών άγώνων της κατά τό παρελθόν, άλλά καί μέ 
τή σαφή δήλωση δτι δέ μπορούσε νά μιλήσει γιαυτά, εννοώντας κατά κύριο 
λόγο τό Βορειοηπειρωτικό. Μόνον ύστερα άπό τήν ύπογραφή τής Συνθήκης 
Ειρήνης -έλεγε- θά μπορούσαν νά συζητηθούν δημόσια μερικά άπό τά θέ
ματα. Ή  άδυναμία ένασχόλησης μέ τά μεγάλα Ηπειρωτικά προβλήματα, 
καθώς καί τό μή άγωνιστικό ύφος τών κειμένων, προέρχονταν άπό δυό 
βασικά αΐτια: Τή λογοκρισία, καί τήν άπουσία τού Γ. Χατζή άπό τήν 
άρθρογραφία καί τό σχολιασμό. Πώς ν ’ άσχοληθει ή εφημερίδα μέ θέματα 
πού ένδιέφεραν τούς Ήπειρώτες, δταν πάνω άπό τό κεφάλι της, κρεμόταν 
ώς δαμόκλειος σπάθη, ή λογοκρισία; “Επειτα άπό τά κείμενα, πού δίνουν 
τό ύφος σέ κάθε έφημερίδα, τό άρθρο καί τό σχόλιο, έλειπε ή πένα καί τό 
νεύρο τοΰ Χατζή, δημοσίευε μόνο χρονογραφήματα, ποιήματα κι άφηγήσεις. 
Ό  Ν. Γεωργίτσης ήταν πεπειραμένος δημοσιογράφος, άπό τούς πιό 
εγγράμματους, μετροΰσε δμως τά λόγια του, δταν έγραφε, φοβόταν νά μήν 
οδηγήσει τήν έφημερίδα σέ περιπέτειες. Τά κείμενά του μιλούσαν συνήθως 
γιά ενότητα σκοπών καί κατευθύνσεων, προκειμένου νά ευδοκιμήσουν οί 
προσπάθειες γιά τήν εύόδωση τών έθνικών διεκδικήσεων καί θεωρούσε ώς 
γκάφα (άρθρο τής 8-12-1918) τή δημόσια συζήτηση λεπτομερειών γύρω άπό 
τά έθνικά θέματα έκ μέρους τοΰ έλληνικοΰ τύπου. Μέ ήπιο τρόπο έθεσε 
καί τό ζήτημα τής άνάγκης χορήγησης γενικής πολιτικής άμνηστείας, δπως 
έγινε καί στά άλλα κράτη πού έλαβαν μέρος στόν πόλεμο, τό μέτρο θ ’ 
απέβαινε πρός όφελος τού τόπου. Διαπίστωνε πώς σέ πολλές ελληνικές 
επαρχίες, άνάμεσά τους καί ή Ή πειρος, κατηγοροΰνταν άκόμα καί συλ- 
λαμβάνονταν άνθρωποι γιά πολιτικά άδικήματα, ενώ δέν είχαν κάνει τίποτα 
και δέν έβλαψαν προσωπικά κανένα. Μόνον οί μηνύσεις έναντίον ιδιωτών 
που προξένησαν καταστροφές σ’ άλλους έπρεπε νά έξετάζονται, γιά τίς 
άλλες κατηγορίες έπρεπε νά δοθεί άμνηστία.
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Τό Χριστουγεννιάτικο φύλλο της Ήπειρον ήταν άπό τά φτωχότερα σέ 
εμφάνιση καί περιεχόμενο. Ό  Γ. Χατζής, ώς Πελλερέν, δημοσίευε τό ποίημα 
Χριστός! καί τό πολύστηλο πεζό Χριστούγεννα σ τ ’ άκρογνάλι (Σελίδες άπό 
ημερολόγιο έξορίστου). Μιλούσε γιά τά Χριστούγεννα πού πέρασε εξόρι
στος στή Λευκάδα τόν προηγούμενο χρόνο, κι άφηνε νά χυθεί σ’ αύτό δλη 
ή πικρία του, γιατί βρισκόταν, χρονιάρες μέρες, μακρυά άπό τά άγαπη- 
μένα του Γιάννινα. Τό ίδιο φτωχό ήταν καί τό πρωτοχρονιάτικο φύλλο, 
πού κυκλοφόρησε στίς 31-12-1918. Στό κύριο άρθρο μέ τίτλο: 1918-1919, 
γινόταν άνασκόπηση τών γεγονότων τής χρονιάς πού πέρασε καί διατυ
πωνόταν ό εύστοχος χαρακτηρισμός: Δέν δύναται κανείς νά κρίνη «ίστο- 
ρικώς» καί «ηθικώς» τό 1918, άν τό 1919 δέν σνμπληρώση τό έργον, τό 
όποιον άφήνει ημιτελές είς τάς χεΐρας τον εκείνο έκπνέον...

τ  ήν πρωτοχρονιά ή οικογένεια τού Πέτρου Κωστίδη τή γιόρτασε μέ τήν 
έγνοια τής άναχώρησης τού Βασίλη στό εξωτερικό. Δέν θά πήγαιναν 

στήν Ελβετία, ό Δαγκλής τούς είχε ειδοποιήσει δτι ήταν προτιμότερη ή νο
σηλεία σέ μεγάλο νοσοκομείο τοΰ Παρισιού, μέ ειδικευμένους γιατρούς άπό 
τόν πόλεμο καί οικονομικά προσιτότερου, έξαιτίας τών συμμαχικών σχέ
σεων Γαλλίας καί Ελλάδας. Ό  Δαγκλής σκέφτηκε άκόμα πώς τό περιβάλλον 
τής Ελβετίας, δπου ζοΰσαν εκατοντάδες εξόριστων βασιλικών, άλλά κι ό 
ίδιος ό Κωνσταντίνος, μπορεί νά γινόταν αιτία έντονων συναισθηματικών 
διεργασιών γιά τό Βασίλη, έπρεπε ν ’ άποφευχθοΰν. Σύμφωνα μέ τίς άρχικές 
άποφάσεις, τό Βασίλη θά συνόδευαν στό ταξίδι του, ό Πέτρος κι ό Δημή
τρης, μέ τήν επιστράτευση δμως τού τελευταίου, μόνος συνοδός έμεινε ό 
πατέρας. —Νάρθω κι έγώ Πέτρο, διατύπωσε μιά μέρα, πολύ διακριτικά, 
τήν παράκληση ή Λευκή. Ό  Πέτρος άρνήθηκε. "Επρεπε νά μείνει στό σπίτι, 
ή οικογένεια είχε τήν άνάγκη της, έφτανε αύτός δέ χρειαζόταν άλλος.

"Εφυγαν τήν Τρίτη, 8 Ίανουαρίου, δυό μέρες ύστερα άπό τά Φώτα. Τό 
ταξίδι ήταν μεγάλο καί κουραστικό, ό Πέτρος φρόντισε, νά τό κάμει δσο 
τό δυνατό πιό άνετο, γιά νά μή δημιουργηθοΰν προβλήματα μέ τό τραΰμα 
τοΰ Βασίλη. Γιά τήν Πρέβεζα διάλεξε τόν καλύτερο άμαξά, δέ νοίκιασε 
αύτοκίνητο, ήθελε νά έχει στή διάθεσή του μέσο πού νά πάει σιγά, νά μήν 
ταρακουνάει τό βασανισμένο κορμί τοΰ παιδιού του, δάκρυα έτρεχαν άπό 
τά μάτια του, δταν σκεφτόταν τί είχε ύποφέρει ό Βασίλης, τώρα στωϊκά 
περίμενε τήν άπόφαση τής μοίρας- προσπαθούσε νά μήν τόν καταλάβει ό 
γυιός του, δμως οί αισθήσεις εκείνου ήταν πάντα άγρυπνες, έβλεπε τή συ
γκίνηση τοΰ πατέρα, έσφιγγε τίς γροθιές του, δέν έλεγε τίποτε. Στήν Πρέβεζα 
έμειναν δυό μέρες, περίμεναν τήν άφιξη ενός μεγάλου καί καλοτάξιδου βα
ποριού, ευτυχώς ή θάλασσα ήταν ήρεμη καί δέν ταλαιπωρήθηκαν. Ό  Πέτρος 
άφησε τό Βασίλη σ’ ένα ξενοδοχείο τοΰ Πειραιά, άνέβηκε στήν Λθήνα, πήγε 
στό ύπουργεϊο τών Στρατιωτικών, πήρε τά δικαιολογητικά πού χρειάζονταν 
γιά τή νοσηλεία, όλα ήταν έτοιμα, είχε φροντίσει γιαυτά ό Δαγκλής, τόν
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ίδιο δέ μπόρεσε νά δει, παρά τίς προσπάθειες πού κατέβαλλε, έδωσε όμως 
εντολή στόν υπασπιστή του νά διευκολυνθεί ό Πέτρος σ’ δ,τι ζητούσε. — Κι 
άπό τό Παρίσι, άν χρειαστείτε τίποτα, στείλτε μας τηλεγράφημα, τοΰ είπε 
ό υπασπιστής, θά σάς εξυπηρετήσουμε. Ό  Πέτρος δέν είχε τί άλλο νά κάνει 
στήν ’Αθήνα, κατέβηκε γρήγορα στόν Πειραιά, ό Βασίλης τόν περίμενε, δλα 
είναι έτοιμα παιδί μου, φεύγουμε σέ δυό μέρες μέ τό γαλλικό βαπόρι. Ό  
Βασίλης στήλωσε τά μάτια πάνω του έρευνητικά, ό Πέτρος τά ένοιωσε, τόν 
κοίταξε κι αύτός κατάματα, τί σέ βασανίζει Βασίλη; τόν ρώτησε μέ φωνή 
τρεμάμενη. —Θά ξαναγυρίσω πατέρα; δέν ήταν λόγια αύτά πού έβγαιναν 
άπό τό στόμα τοΰ παιδιού, μέ παράπονο έκ βαθέων καί λυγμό έμοιαζε ή 
ερώτηση, ό Πέτρος έτρεξε μ’ άνοιχτά χέρια κι άγκάλιασε τό γυιό του, τί 
εϊν ’ αύτά πού λές, ποιός σοϋ έβαλε τέτοιες σκέψεις, καί βέβαια θά γυρίσουμε 
κι οί δυό μας καλά, έσύ λεβέντης δπως πρώτα κι έγώ δίπλα σου, περήφανος 
γιά τό παλληκάρι πού γέννησα, οί νύφες σέ καρτεροϋν στά Γιάννινα, σέ 
λίγο καιρό θάσαι κοντά τους, διώξε τίς μαϋρες σκέψεις άπό τό μυαλό σου, 
σέ κάνουν νά τά βλέπεις δλα άσχημα καί σκοτεινά, πάμε στό Παρίσι γιά 
νά ξαναγεννηθείς, αύτό νά γίνει πίστη σου, δχι άλλο μαράζι παιδί μου... 
Τά δάκρυα τοΰ Πέτρου μούσκευαν τώρα τά μάγουλα τοΰ Βασίλη, δέ μποροΰσε 
νά τά συγκρατήσει. —Μέ συγχωρείς, πατέρα, πού σέ λύπησα, μουρμούρισε 
κάποια στιγμή ό γυιός, δέ θά τό ξανακάνω σ τ ’ ορκίζομαι...

J  ά Γιάννινα, στό διάστημα αύτό ζοΰσαν μέ τίς ελπίδες καί τά όνειρα.
Ή  άτμόσφαιρα έμοιαζε μ’ έκείνη τής παραμονής τών μεγάλων 

απελευθερωτικών άγώνων τοΰ 1912-1913' έτσι καί τώρα, είχε τελειώσει 
νικηφόρα καί γιά τήν Ελλάδα ό Μεγάλος πόλεμος, καί στίς 5/18 Ίανου- 
αρίου 1919 άρχισε στό Παρίσι τό Συνέδριο τής Ειρήνης. Τί θά έβγαζε τό 
Συνέδριο; Οί περισσότεροι ήλπιζαν, άλλοι ήταν δύσπιστοι, είχαν πικρή 
πείρα άπό τό παρελθόν γιά τή στάση τών Μεγάλων. "Οσοι περίμεναν πολλά 
άντλοΰσαν τήν αισιοδοξία τους άπό τήν παρουσία τού Βενιζέλου στό Πα
ρίσι, ήταν άπό τούς λίγους διπλωμάτες μέ πανευρωπαϊκό κύρος, θά δια
χειριζόταν μέ τόν καλύτερο τρόπο τά εθνικά θέματα. Ξεχνούσαν τά παρα
σκήνια, τήν άλήθεια πώς καθένας άπό τούς συμμάχους φρόντιζε γιά τά 
δικά του συμφέροντα πρώτα, καί ύστερα γιά τούς άλλους, ξεχνούσαν τήν 
’Ιταλία, πού ενέδρευε ν’ άρπάξει δσα περισσότερα μποροΰσε -’Αλβανία, Β. 
Ή πειρο, Σμύρνη- γιά νά κορέσει τήν άπληστία της. Ή δη στά Γιάννινα, 
άπό τίς πρώτες μέρες τού Συνεδρίου τής Ειρήνης, είχε άρχίσει νά συζητειται 
τό Βορειοηπειρωτικό καί νά δημιουργοΰνται οί πρώτες άπογοητεύσεις. Κά
ποιες άνταποκρίσεις τών έφημερίδων Ή πειρος  καί Ελεύθερον Βήμα πού 
μιλοΰσαν γιά παράδοση τής Κορυτσάς στούς Έλληνες άπό τούς Γάλλους, 
διαψεύστηκαν, κι έγιναν αιτία διένεξης άνάμεσα στίς δυό έφημερίδες. Κά
ποιες δηλώσεις, έξάλλου, τοΰ Βενιζέλου στό Παρίσι, πού δέν αποδόθηκαν 
σωστά ούτε άπό τόν άθηναϊκό, ούτε άπό τό γιαννιώτικο τύπο, δημιούργησαν
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νέα προβλήματα' δταν δημοσιεύθηκε τό ακριβές περιεχόμενο τών δηλώσεων, 
τό Ελεύθερον Βήμα έσπευσε νά πανηγυρίσει γιά τή διάψευση τών λανθα
σμένων, πού μιλούσαν γιά συμφωνία πού είχε γίνει μέ πρωτοβουλία τής 
’Αγγλίας, καί οί άλλοι τήν άποδέχτηκαν σιωπηρά' ή Ελλάδα θά προχωρούσε 
στήν κατάληψη τής Β. ’Ηπείρου, άν ή ’Ιταλία έμεινε στήν Αυλώνα. Ή  
"Ηπειρος σωστά πρόβλεψε πώς έπρόκειτο γιά λάθος καί πώς τέτοιες δη
λώσεις ήταν άδύνατο νά κάνει ό "Ελληνας πρωθυπουργός, άκόμα κι άν 
είχαν γίνει τά πράγματα, όπως τά έγραφαν οί έφημερίδες, ό Βενιζέλος ποτέ 
δέ θ ’ άνακοίνωνε δημόσια μιά τέτοια συμφωνία. Είχε δίκιο. Σέ λίγες μέρες 
έγινε γνωστό πώς ή σχετική περικοπή τών δηλώσεων τοΰ Βενιζέλου γιά τή 
Β. Ή πειρο άναφερόταν στό παρελθόν, άποτελούσε ιστορική άνασκόπηση 
καί δέν είχε σχέση μέ τό παρόν καί τό μέλλον.

'Ωστόσο, παρά τίς διαψευδόμενες ειδήσεις γιά παραδόσεις βορειοη- 
πειρωτικών εδαφών στόν ελληνικό στρατό, παρά τίς λανθασμένες μεταδό
σεις πρωθυπουργικών δηλώσεων, τό Βορειοηπειρωτικό, μέ τό Συνέδριο τής 
Ειρήνης, είχε ξαναμπει στό προσκήνιο τοΰ ένδιαφέροντος κι άπασχολοΰσε 
τόσο τούς Ήπειρώτες, δσο καί τούς κυβερνητικούς κύκλους. "Ωθηση γιά 
τήν έπανεκδήλωση ένδιαφέροντος έδωσε καί τό γιαννιώτικο συλλαλητήριο 
τής Κυριακής 20 Ίανουαρίου, πού οργανώθηκε μέ πρωτοβουλία τών προ
σφύγων κι έξόριστων Βορειοηπειρωτών. Ή  Ή πειρος  χαιρέτησε τήν οργά
νωσή του μέ μεγάλη χαρά: Τύχη άγαθή! έγραφε. Κ άλλιο άργά παρά ποτέ! 
Ή  έπί καιρόν άλγεινώς δοκιμασθεΐσα καί καταπιεσθεϊσα έν άναμονή καί 
σιγή Η πειρωτική φωνή, έξερράγη έπί τέλους, ΐνα ύψωθή διαβοοϋσα μέχρις 
ουρανού τά εθνικά δίκαια καί τά εθνικά της αισθήματα διά τήν Β. 
Ή πειρον καί διακηρύττουσα ενώπιον τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου τάς άπό- 
ιψεις καί τά δικαιώματά της, άτινα άπό πενταετίας μόλις καί διά τοϋ 
αίματός της καθηγίασεν. Τό συλλαλητήριο σημείωσε μεγάλη έπιτυχία. Παρά 
τό άκατάστατον καί τό βροχερόν τοϋ καιροϋ ή μεγάλη πλατεία παρουσίαζε 
τό θέαμα μιάς συγκλονουμένης άνθρωποθαλάσσης, ένθα χιλιάδες άνθρώ- 
πων συνωθοϋντο μέ μίαν διαρκή καί άτελεύτητον ζητωκραυγήν, ήτις άπό 
καιροϋ συνεθλίβετο είς τά στήθη όλων: Ζήτω ή ενιαία Ή πειρος! Ζήτω ή 
Βόρειος Ή πειρος! Ζήτω ή ένωσις! Αυτές οί ζητωκραυγές φανέρωναν πολ
λά: πίκρα, διαμαρτυρία, οργή κι άγανάκτηση.

Στό συγκεντρωμένο πλήθος μίλησε ό θεολόγος καθηγητής άπό τήν 
Πρεμετή Χαρ. Δονάτος, οί άντιδράσεις ήταν ένθουσιαστικές. Στό τέλος 
έγκρίθηκε διά βοής ψήφισμα, μέ τό όποιο οί έξόριστοι καί πρόσφυγες 
Βορειοηπειρώτες, πού δέ μπορούσαν νά συγκροτήσουν συλλαλητήριο στήν 
ίταλοκρατούμενη Βόρειο "Ηπειρο, έξέφραζαν τή διαμαρτυρία τους, γιά τή 
συνεχιζόμενη κατοχή τής πατρίδας τους άπό τούς ’Ιταλούς καί τούς ’Αλ
βανούς μισθοφόρους καί κήρυτταν τήν ένωση μέ τή μητέρα Ελλάδα. "Εκα
ναν τέλος έκκληση στά αισθήματα έλευθερίας καί δικαιοσύνης τών συμμά
χων νικητών, ζητώντας τους ν’ άναγνωρίσουν καί νά κυρώσουν αύτή τήν 
ένωση. ’Εκλεγμένη έπιτροπή άπό τούς: Γρηγ. Κιτσάκη, Σωτ. Μαρτίνη, Παύ



—  145 —

λο Πουτέτση, Σπ. Ντέτσικα, Χαρ. Δονάτο, Πέτρο Πουτέτση, Γ. Κυριακό- 
πουλο, Κων. Λούτση, Εύ. Κολοβό και Σπ. Ζερβό, πήρε τήν εντολή νά πα- 
ραδώσει άντίγραφο τοΰ ψηφίσματος στό Γενικό διοικητή ’Ηπείρου γιά νά 
τό διαβιβάσει στόν πρωθυπουργό στό Παρίσι καί τίς κυβερνήσεις Γαλλίας, 
’Αγγλίας καί Ηνωμένων Πολιτειών.

Ό λ α  καλά λοιπόν, μόνον πού οί οργανωτές τοΰ συλλαλητηρίου, κατά 
κύριο λόγο κάποια στελέχη τών Φιλελευθέρων της πόλης, έδειξαν μικρότητα 
κι άσέβεια άπέναντι σ’ έναν άπό τούς κύριους στυλοβάτες τοΰ Βορειοη- 
πειρωτικοΰ άγώνα: στήν έφημερίδα Ή πειρος. Τό πάθος τοΰ κομματισμού, 
πού εξακολουθούσε νά ρυθμίζει τά πάντα, τούς οδήγησε στήν άπρέπεια ν ’ 
άγνοήσουν τήν έφημερίδα καί τόν πρώην διευθυντή της Γ. Χατζή: Δέν  
έθεώρησαν όχι καθήκον, άλλ’ οϋτε τουλάχιστον άπλώς σκόπιμον καί χρή
σιμον, χάριν αύτοϋ τοϋ ίδιον σκοποϋ νά είδοποιήσωσι είτε τήν έφημερίδα, 
είτε τους περί τήν έφημερίδα ταύτην. Tempora. "Αν ήξεραν έν τοντοις 
είς τό βάθος τής άντιλήψεώς μας καί τής φιλοσόφον διαθέσεώς μας, 
ποίαν οίκτράν έντύπωσιν μάς παρέσχε τό τοιοϋτον, θά ήσαν βέβαιοι δτι 
κακίστην υπηρεσίαν προσέφερον είς τήν ίδικήν των άντίληψιν καί τό ίδικόν 
των αίσθημα... Καί ήμποροϋσαν νά λησμονήσονν καί τόν Ά γ ιο ν  Πέτρον 
άπό τό σνλλαλητήριον. Τήν «Ή πειρον» δμως ποτέ. Πόση πίκρα ξεχειλίζει 
άπό τό σχόλιο! Καί τόγραφε ό εύγενικός Νέστωρ Γεωργίτσης γιά τόν άπόντα 
Γ. Χατζή, αύτός δέχτηκε τήν άγνωμοσύνη τών συμπατριωτών του γιά τούς 
άγώνες του.

Στίς άπόψεις τής Ήπειρον, γιά τό θέμα τών Γενικών διοικήσεων καί 
τής άποκέντρωσης, προσχώρησαν, ύστερα άπό μικρούς δισταγμούς καί οί 
άλλες γιαννιώτικες έφημερίδες, κάποια μάλιστα ύπερθεμάτιζε σ’ ορισμένα 
σημεία. Αύτό φανέρωνε τήν πειστικότητα τών έπιχειρημάτων τής Ήπειρον, 
πού συνέχισε τήν άρθρογραφία της γιά τήν αποκέντρωση. Κάποια σημεία 
τών συλλογισμών της είναι καί σήμερα έπίκαιρα, γιατί πολύ άπέχουμε 
άκόμα άπό τήν πραγματική αποκέντρωση: Άνακτηθείσης τής Νέας Ε λλά 
δος -εγραφε στίς 8-1-1919- ή Παλαιά Ε λλά ς άνέλαβε τήν διακνβέρνησιν 
τών Νεών χωρών. Καταργήσασα τό νπάρχον σύστημα τής αντοδιοικήσεως, 
ήτις άνεφάνη άμα τή νποδονλώσει τοϋ Έ θνονς είς τό κοινοτικόν σύστημα, 
δπερ διέσωσεν έν χαλεποίς χρόνοις τήν ύπόστασιν τοϋ Έθνους, άνεν 
ούδεμιάς προμελέτης, άνεν ούδενός σταθμοϋ, (είσήγαγε) τό π α ρ ’ αύτή 
ισχύον διοικητικόν δίκαιον, δπερ προ πολλοϋ κατεδικάσθη έν τή σννειδήσει 
τοϋ Έθνους. Έ χονσα δλην τήν δνναμιν σνγκεντρωμένην είς χεϊρας της, 
η έλληνική κνβέρνησις έξεμηδένισε τάς Μητροπόλεις, κατήργησε τάς τέως 
ισχυούσας δημογεροντίας, κατέρριψε τάς κοινότητας καί έμονοπώλησε τά 
πάντα, ώσεί νά ήθελε νά έξαγοράση τήν στιλβιδόνα αύτής διά τής λήθης 
τών άπεράντων έπαρχιών. Ώσεί έπρόκειτο περί ήττημένων, ύποχρέων μό
νον είς τήν άπότισιν φόρων καί ονχί περί άδελφών άπολυτρωθέντων έκ 
καταθλιπτικοϋ ζυγοϋ, έθεώρησε όίωνεί φυσικήν κατάστασιν τήν παντελή
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τούτων λήθην. Ούδείς τών πρώην τουρκοκρατηθέντων, μηδ ’ αύτών τών 
λογάδων καί τών σκληρώς δοκιμασθέντων έν τή προασπίσει τών έθνικών 
συμφερόντων έξαιρουμένων, έκρίθη ικανός ν ’ άναλάβη δημοσίαν θέσιν έν 
ταΐς άπολυτρωθεΐσιν έπαρχίαις, έτέθησαν δ ’ έν έφαρμογή νόμοι 
άπαιτοΰντες τό προσόν τής προηγουμένης υπηρεσίας, δπερ έκέκτηντο μόνον 
οί έκ τής Παλαιάς Ελλάδος. ’Άσχετα μέ ορισμένες αντιρρήσεις πού θά 
μπορούσαν νά προβληθούν, ή φιλοσοφία τοΰ κειμένου ήταν ορθή.

Οί γιορτές τών Θεοφανείων. τοϋ νεομάρτυρα 'Αγίου Γεωργίου καί τόσες άλλες 
πού εχει ό Γενάρης, γιορτάστηκαν μέ συμμετοχή δλων τών Γιαννιωτών. Είχε ξανανθίσει 
τό θρησκευτικό συναίσθημα στίς καρδιές τών κατοίκων,πέρασαν πολλά, μέσα στή δίνη 
τοΰ παγκόσμιου πολέμου, άλλά καί τών άδελφοκτόνων συγκρούσεων, πείνασαν, σα- 
κατεύθηκαν άπό τήν έπιδημία τής γρίππης, εκατοντάδες οί νεκροί, ένοιωθαν τήν άνάγκη 
τής έπικοινωνίας μέ τό Θεό, τόν ευχαριστούσαν γιά τή σωτηρία τους καί τόν παρα- 
καλοΰσαν νά φυλάξει τά σπίτια καί τόν τόπο τους άπό νέα δεινά' δυστυχώς ό πόλεμος 
γιά τήν Ελλάδα δέν είχε τελειώσει, θά θρηνούσε ή χώρα κι άλλα θύματα. Τόσο φόβο 
είχαν πάρει οί Γιαννιώτες άπό τήν έπιδημία τής γρίπης, πού ή νέα της εμφάνιση, ήπιας 
μορφής, συνηθισμένη, τούς τρομοκράτησε. Ή  γρίππη, λοιπόν, σημείωνε ό χρονικογρά
φος - φαίνεται μάς έκαμε τά «...πιστρόφια» της, και κρεββάτωσε πάλι κόσμο και κο
σμάκη. Καί κάπου-κάπον τσιμπολογα καί άπό κανέναν διά τόν άλλον κόσμον. Σχεδόν 
δέ δλοι, άλλος λίγο κι άλλος πολύ, δλοι οι συμπολΐται τής ξαναπληρώνομεν τόν φό
ρο ν. - Πέθανε στά Γιάννινα, στό δημοτικό νοσοκομείο ό 'Αθαν. Κοντοφώτης, εκδότης 
τής έφημερίδας Άργυρόκαστρον. Ή  «Ήπειρος» σχολίασε τό χαμό του ώς θάνατον 
ίδεαλιστον. άποθνήσκοντος πτωχοτάτον, έπί τής λιτής κλίνης νοσοκομείου, κι αύτό 
αποτελούσε τόν ώραιότερο άπόλογο καί τήν πιό φωτεινή έπισφράγιση μιας ζωής γε
μάτης διαρκείς άγώνες καί διαρκείς στερήσεις.- Θέμα δημιουργήθηκε πάλι στήν πόλη 
μέ τήν άπόφαση τής συγκέντρωσης τών κοινών γυναικών σέ ειδικά σπίτια. Τό μέτρο 
κρινόταν σωστό γιατί προάσπιζε τή δημόσια ύγεία, επιβαλλόταν δμως προσοχή στόν 
τρόπο μέ τόν όποιο θά γινόταν ή περισυλλογή τών γυναικών αύτών, γιατί -τονιζόταν- 
άνάμεσά τους ύπήρχαν πλάσματα μέ ευαισθησίες καί μέ ψυχές άμόλυντες άπό τήν 
αμαρτία.
Ή  έναρξη τοΰ Συνεδρίου τής Ειρήνης άποτελοΰσε συνέχιση τού πολέμου 

μέ διπλωματικά μέσα- μέ τούς μεγάλους νά ζητοΰν τή μερίδα τού λέοντος 
άπό τή λεία, καί τούς μικρούς νά έκλιπαροΰν καί νά χρησιμοποιούν χίλια 
μέσα καί χίλιες πανουργίες, γιά νά ύπερασπίσουν τά έθνικά τους συμφέ
ροντα καί νά πετύχουν τίς διεκδικήσεις τους. Κι δπως στήν έποχή τού πο
λέμου ύπήρχαν οί στρατηγοί τών καφενείων πού ξάπλωναν στά τραπέζια 
χάρτες κι όδηγοΰσαν τίς μάχες σέ άποτελέσματα σύμφωνα μέ επιθυμίες 
τους, έτσι καί τώρα τό ρόλο τών στρατηγών τών καφενείων τόν είχαν άνα- 
λάβει οί πολιτικοί καί οί έφημερίδες, πρωτεύουσας καί επαρχίας' συζη
τούσαν δλα τά έθνικά μας θέματα φανερά, μ’ δλες τους τίς λεπτομέρειες, 
άφοπλίζοντας συχνά άπό έπιχειρήματα τούς ύπεύθυνους διαχειριστές τών 
τυχών τοΰ Έθνους, τό Βενιζέλο καί τούς συνοδούς του, πολιτικούς καί 
στρατιωτικούς. Ό  Ν. Γεωργίτσης έπισήμανε τή ζημιά πού γινόταν άπό τήν 
άνευθυνότητα τοΰ τύπου κι έγραψε ένα μεστό σέ περιεχόμενο άρθρο τό: 
Έ πί τών καθ’ ημάς. Καθόλο τό διάστημα τής μεγάλης κρίσης πού περνάει
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τό έθνος -έλεγε- καί τίς στιγμές πού πρόκειται ν ’ άποφασιστεΐ ή τύχη εκα
τομμυρίων άδελφών, τύπος, πολιτευτές, άρχοντες, τελευταία ό κλήρος, νο
μίζοντας δτι προσφέρουν υπηρεσίες βιάστηκαν νά διατυπώσουν πρόχειρες 
γνώμες. Γράφοντες ή προκαλοϋντες δηλώσεις διένειμαν προνομίας καί 
πληθυσμούς αύρφ τή χειρί, ώσεί έπρόκειτο περί διανομών ιδίας των περι
ουσίας. Είσί δέ άλλοι, οίωνεί διεκδικοϋντες είς εαυτούς καί μόνον τό δι
καίωμα τοϋτο καί έπιβαλλόντες ώς έκ τής θέσεώς των σιγήν είς πάντας 
τούς πάσχοντας καί θέλοντας νά έκφράσωσι τόν πόνον των καί τά παράπονά 
των. Ή  δημοσία γνώμη, ήτις ήδύνατο νά θέση π α ρ ' ήμίν φραγμόν είς τήν 
πολιτικήν ταύτην άκολασίαν, δυστυχώς δέν ύφίσταται' δημοσιογραφία κατά 
τήν πραγματικήν της έννοιαν δέν υπάρχει, μολονότι ό τυχών μελανωτής 
καθημερινής ή εβδομαδιαίας έφημερίδος καυχάται ώς άντιπροσωπεύων τήν 
ανύπαρκτον δημοσίαν γνώμην καί γράφει πολιτικά άρθρα, όλως ξένα πρός 
αυτόν καί τούς άναγνώστας τ ο ν  πολιτικά ήθη δέν έμορφώθησαν, ούτε ήτο 
δυνατόν νά μορφωθούν είς λαόν, όστις, μετά τήν άποτίναξιν ζυγοϋ άφορήτου 
τυραννίας, μετεπήδησεν είς τήν άκρατον ελευθερίαν οχλοκρατικού πολιτεύ
ματος, χωρίς νά διαπαιδαγωγηθή βαθμηδόν είς τάς συνταγματικός 
ελευθερίας. Θά συμβαίνουν, λοιπόν, πάντα ταϋτα έως οϋ διδαχθώσιν πολλοί 
καί πληθυνθή ή γνώσις τοϋ: έκαστος έν φ  έκλήθη καί μενέτω.

Συλλαλητήρια μέ οργανωτές πρόσφυγες καί έξορίστους Βορειοηπει
ρώτες, μέ βασικό αίτημα τήν άποχώρηση τών ιταλικών στρατευμάτων (άς 
σημειωθεί έδώ δτι ένα χρόνο σχεδόν άπό τήν έναρξη τού Συνεδρίου τής 
Ειρήνης, οί ’Ιταλοί έξακολουθούσαν νά κατέχουν καί τό τρίγωνο Πωγωνίου 
άπό τήν ελευθερωμένη ’Ήπειρο), οργανώθηκαν καί σ’ άλλες πόλεις τής 
’Ηπείρου, καθώς καί στήν ’Αθήνα, μ’ έπικεφαλής τούς μητροπολίτες Δρυ- 
ϊνουπόλεως Βασίλειο καί Κορυτσάς Γερμανό. Τί περίμεναν οί Βορειο
ηπειρώτες καί οί "Ελληνες άπό τήν οργάνωση τών συλλαλητηρίων; Προπαν
τός τήν έξασφάλιση τής συμπαράστασης τοΰ ιταλικού λαού, ώστε νά πιέσει 
τήν κυβέρνησή του, τού Όρλάντο καί τοΰ Σονίνο, ν ’ άλλάξουν πολιτική 
άπέναντι στήν Ελλάδα καί νά περιορίσουν τίς αυτόχρημα άνθρωποφαγικάς 
διαθέσεις τους. Στήν ’Ιταλία αύτή τήν έποχή είχαν υψωθεί κάποιες φιλε
λεύθερες φωνές πολιτικών μέ κύρος, δπως τοΰ Λ. Μπισσολάτι καί τού Φρ. 
Νίττι, οί όποιοι, έν όνόματι τών αισθημάτων καί ιδεωδών τοϋ Ιταλικού  
λαοϋ, εξήγγειλαν τάς ύψηλοτέρας άρχάς τοϋ άνθρωπίνου πολιτισμού καί 
τής πολιτικής δικαιοσύνης καί ήθικής, ’Ηθική καί δίκαιη ήταν καί ή φωνή 
πού υψώθηκε κατά τό γιαννιώτικο συλλαλητήριο στήν πλατεία, άπό τήν 
καρδιά τής Πανηπειρωτικής γής, τά Γιάννινα, καί έπέρασε τά ήπειρωτικά 
ορη καί έποντοπόρισε καί διέσχισε τόν Ά δρίαν καί έφθασε μέχρι τής 
φίλης Ιταλικής γής γιά νά ξεσηκώσει τίς συνειδήσεις τών φίλων κι άδελ
φών, σ’ ευτυχίες καί δυστυχίες, ’Ιταλών, πού είχαν άντίθετη γνώμη μέ τήν 
εξωτερική πολιτική τών κυβερνώντων.

Τό Βορειοηπειρωτικό, προσφιλές θέμα γιά τήν Ή πειρο, τής έδωσε τή
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δυνατότητα νά ξαναβρεί. σέ μεγάλο βαθμό -γιατί έξακολουθοΰσε νά λει
τουργεί ή λογοκρισία- τήν παλιά γνώριμη φωνή της καί τήν άγωνιστική 
της διάθεση. Ό  καλύτερος συνήγορος σήμερα γιά τήν επίλυση τοϋ Βορει- 
οτμιειρωτιχοϋ είναι ή άνδρική στάση, ύποστήριζε: Οί Ή πειρώται καί οί 
Βορειοηπειρώται καί εξ ονόματος τούτων καί ή Ε λλάς πρέπει νά δια
κηρύξουν ότι ούδεμίαν ειρήνην δύνανται νά έννοήσουν ώς δυνατήν εις 
τήν Βαλκανικήν, τήν στιγμήν κατά τήν οποίαν δέν έπαναδοθή ή Β. 
Ή πειρος εις τήν ένιαίαν Ή π ειρον  καί τήν Ελλάδα... Ά ν  ή Β. Ή πειρος  
κλαπή άπό τήν Ε λλάδα  καί τήν Ή πειρον, είναι καθήκον καί δικαίωμα 
τής Ε λλάδος καί τής Η πείρου νά τήν έξαγάγωσιν έκ τών οίωνδήποτε 
άρπάγων χειρών.

Καιρό είχαν ν ’ άκουστοΰν στά Γιάννινα τέτοια μαχητικά λόγια ίκανά νά 
εμψυχώσουν τόν κόσμο. Τό κακό ήταν πώς έρχονταν κάποιες μεγαλόσχημες 
έφημερίδες τών ’Αθηνών καί δημιουργούσαν σύγχυση μέ τίς πρόχειρες 
ερμηνείες πού έδιναν, άσχολούμενες μέ τό Βορειοηπειρωτικόν μέ έλαφράν 
καρδίαν καί έλαφροτέραν σκέψιν. Μέ τά γραφόμενά τους -σχολίαζε ή 
Ήπειρος- φιλολογοϋσι άπλώς μέ έρασιτεχνίαν ντιλετάντου χρονογράφου, 
γράφοντος ένα φιλολογικόν χρονογράφημα, τίποτε άλλο σοβαρώτερον.

I I  συζήτηση γιά τό μητροπολίτη Σπυρίδωνα ξαναγύρισε στίς στήλες τών 
έφημερίδων καί πήρε μεγάλες διαστάσεις. Ό  βουλευτής Κων. Μελάς, 

άπό τήν ’Αθήνα, μ’ επιστολές του στό Ελεύθερον Βήμα, τή διεύθυνση τοϋ 
όποιου είχε τελευταία άναλάβει ό άλλοτε διευθυντής τής Σημαίας Ν. Λάπ- 
πας, καταφερόταν δριμύτατα έναντίον τοΰ Σπυρίδωνα, προσπαθώντας, 
μαζί μέ τήν έφημερίδα, νά τοΰ καταλογίσουν διαχειριστικές άνωμαλίες, 
στίς όποιες ένέπλεκαν καί τόν Γ. Χατζή. Ά πό τίς επιστολές τοΰ Κ. Μελά 
διαφαινόταν πρόθεση τοϋ Σπυρίδωνα νά γυρίσει στά Γιάννινα, σ’ αύτήν 
ήταν άντίθετοι οί βενιζελικοί. Δέν γνωρίζομεν τίποτε -σημείωνε ή Ή πειρος- 
άφεύκτως δμως ό σεβασμιώτατος θά έπιστρέψτ) εις τά ’Ιωάννινα, διότι 
έναντίον του ούδέν εύρέθη τό μεμπτόν. Ή  καταφορά τοϋ Κ. Μελά -συνέχιζε- 
έναντίον τοΰ μητροπολίτη ήταν θέμα στενά προσωπικό, γιατί, δπως δλα 
τά Γιάννινα ήξεραν, ό Κ. Μελάς παύθηκε άπό άντιπρόσωπος τής κοινότητας 
στό συμβούλιο τής Εθνικής τράπεζας, καί τήν παύση του τήν άπέδωσε στό 
Σπυρίδωνα, ένώ ήταν άπόφαση τής Έφοροεπιτροπείας.

’Από τίς άρχές τοϋ Γενάρη χειμών βαρύς ένέσκηψεν, δλως άπροόπτως. εις τήν πόλιν  
καί εις τά περίχωρα. Πυκνό χιόνι σκέπασε τά Γιάννινα, οί δρόμοι άποκλείστηκαν. 
μερικά όρεινά χωριά τοϋ Ζαγοριοΰ άπομονώθηκαν τελείως. Οί ζημιές στήν κτηνοτροφία 
ήταν πολλές, τό γάλα ελειψε άπό τήν πόλη. ’Ακόμα καί θάνατοι άπό ψύξη είχαν ση
μειωθεί. Ή  Άριστούλα Τσιατσοποΰλου, άπό τούς Νεγάδες. πού είχε κατεβεΐ στά Γιάν
νινα. νά ψωνίσει τά απαραίτητα γιά τό μνημόσυνο τοΰ μοναδικού παιδιοΰ της, στρα
τιώτη, καθώς γύριζε στό χωριό, πάγωσε καί πέθανε άπό ψύξη στά μέσα τοΰ δρόμου.- 
Νέο προξενείο ιδρύθηκε στά Γιάννινα, τής 'Ολλανδίας (Κάτω χωρών), τή διεύθυνσή 
του άνέλαβε, μέ τόν τίτλο τοΰ ύποπρόξενου, ό δικηγόρος Τζών Κυπριώτης.- Κοσμικό 
γεγονός, πού συζητήθηκε γιά πολλές μέρες, άποτέλεσε γιά τά Γιάννινα ή χοροεσπερίδα
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πού διοργανώθηκε. τό πρώτο δεκαήμερο τού Φεβρουάριου, άπό τό σωματείο ’Αδελφή  
τοϋ Στρατιώτου, στόν Άβέρωφ. Ή  ελίτ τής γιαννιώτικης κοινωνίας ήταν έκεΐ. Ό  χρο
νικογράφος δέν παρέλειψε νά ξεχωρίσει καί μερικές έξαιρετικές έμφανίσεις. Διεκρίθη  
ώς παρουσία ή κυρία Ευγενία Σακελλαρίου, ή όποία είς τήν κομψήν αίθουσαν τοϋ χ ο 
ρού καί άνά μέσον ώραίων δεσποινίδκον καί κομψών κυριών έφάνη, δπως τήν παρω- 
μοίασεν φιλολογών κύριος, ώς ενα βελούδινον άρχοντικόν έκατόφυλλον τριαντάφυλ- 
λον, μέσα σέ μπουκέτο άπό έκλεκτά λουλούδια.- Στή μεγάλη αίθουσα τής Ζωσιμαίας 
σχολής, έγιναν στίς 3 Φεβρουάριου, τά έγκαίνια τής άγγλικής σχολής πού ιδρύθηκε 
στά Γιάννινα. Μίλησε γιά τούς σκοπούς της ό πρόεδρος τής εφορείας Ιατροχειρουργός 
Β. Ρέκας, καί έπαιξε κομμάτια ή μουσική τοϋ συλλόγου Α ί Μ οϋσαι.- Στίς 14 Φεβρου
άριου έγινε δοξολογία στή Μητρόπολη γιά τή διάσωση, άπό δολοφονική άπόπειρα, 
τοϋ γάλλου πρωθυπουργού Γ. Κλεμανσώ.
Στό μεταξύ απολύθηκαν άπό τό στρατό οί μεγαλύτερες κλάσεις, τών ετών 

1900-1901 καί 1902. στίς όποιες άνήκε κι ό Χατζής. Έ τσ ι τό φύλλο τής
'Ηπείρου τής 12-1-1919 
ήταν τό τελευταίο πού 
διηύθυνε ό Ν. Γεωργί- 
τσης, άπό τό έπόμενο 
άνέλαβε τή διεύθυνση ό 
Χατζής. Ό  Γεωργίτσης 
θεώρησε χρέος του νά 
ύπερασπιστει, τήν τελευ
ταία μέρα τής διεύθυνσής 
του, τόν Χατζή, έναντίον 
τοϋ οποίου τό 'Ελεύθε
ρον Βήμα, είχε εξαπο
λύσει δριμεία έπίθεση γιά 
χρηματισμό του έκ μέ
ρους τοΰ Σπυρίδωνα μέ 
τό ποσό τών 1800 δρχ. Ό  
Γεωργίτσης θεωρούσε η
θικά καί τυπικά ύπεύ- 
θυνο τόν Ν. Λάππα γιαυ- 
τή τήν έπίθεση, άφού ό 
έκδοτης τοϋ 'Ελευθέρου 
Βήματος Σπ. Ντέτσικας 
δέν ήταν δημοσιογράφος, 
μόνο γραφή κι άνάγνωση 
γνώριζε. Καί οί πέτρες 
άκόμα στά Γιάννινα γνω
ρίζουν, έγραφε ό Γεωργί

τσης, ότι ό Χατζής τίποτε δέν έχει περιφρονήσει περισσότερο άπό τό χρήμα, 
απόδειξη ότι μέ κάθε νέα συμφορά καί περιπέτεια μέ δ α ν ε ι κ ά  έφευγε άπό 
τά Γιάννινα. Άλλά γιά όλα, σύντομα θά έδινε άπάντηση ό ίδιος.

Ο Νέστωρ Γεωργίτσης (ψευδώνυμο: Σίμων Ιωνάς) 
στή βιβλιοθήκη τοϋ σπιτιού του.



Ό  Χατζής άνέλαβε τή διεύθυνση τής Ηπείρου από τίς 16-2-1919. Πρώ
τιστο καθήκον του θεώρησε νά ευχαριστήσει τό Ν. Γεωργίτση -πού συνέχισε 
νά συνεργάζεται μέ τήν έφημερίδα άρθρογραφώντας- διά τήν εύγενή, άφιλο- 
κερδή, άληθώς συναδελφικήν καί εύρυτέρων ψυχικών διαθέσεων έκδούλευ- 
σιν, τήν οποίαν παρέσχεν είς τήν «Ήπειρον», καλύψας διά τοϋ γνωστού 
καί έντιμου ονόματος του τήν έπανέκδοσίν της, είς στιγμάς, κατά τάς 
όποιας ή στρατιωτική ίδιότης τοϋ τέως διευθυντοϋ της, δέν τοϋ έπέτρεπε 
νά δημοσιογραφεί. Δυό θέματα κυριάρχησαν στίς σελίδες τοΰ φύλλου 
αυτού: Τό μητροπολιτικό καί ή άπάντηση στίς κατηγορίες τοΰ Ελευθέρου 
Βήματος, γιά χρηματισμό τοΰ Χατζή άπό τό μητροπολίτη Σπυρίδωνα, είχαν 
λησμονηθεί πιά τά μάρκα τοΰ βαρώνου Σέγκ. Γιά τό Σπυρίδωνα οί πρώτες 
βολές ρίχτηκαν έναντίον τής κυβέρνησης. Ό  μητροπολίτης Σπυρίδων - 
έγραφε ό Χατζής- άνήκει στήν κατηγορία έκείνων, καί τό γνωρίζει ή κυ
βέρνηση, πού ποτέ δέ ζήτησαν τίποτε γιά τόν εαυτό τους, παρά τήν τιμή 
νά υποστηρίζουν, μέ τό ΚΕΦΑΛΙ τους, τήν έθνική υπόθεση τής ενιαίας 
Ηπείρου. Τί σκοπό, λοιπόν, έχουν οί άναφορές κατά τοΰ Σπυρίδωνα, όταν 
ό ίδιος ό Βενιζέλος, καί τόσοι άλλοι, γνωρίζουν, ποιός είναι ό μητροπολίτης, 
πού κρατιέται μακρυά άπό τό θρόνο του;

Ή  άπάντηση γιά τήν κατηγορία τοΰ χρηματισμοΰ του άπό τό μητροπο
λίτη, είναι γεμάτη άπό πίκρα γιά τόν κατατρεγμό καί τίς έπιθέσεις πού δε
χόταν ένας άγωνιστής, ό όποιος θυσιάστηκε γιά τήν πατρίδα, έκ μέρους 
τών συναδέλφων του. "Ενα άπόσπασμα αύτοΰ τοΰ κειμένου, πού φέρει τόν 
τίτλο: Διά τήν άκρίβειαν καί τήν άλήθειαν, είναι χαρακτηριστικό καί έχει 
πολλούς άποδέκτες, διαχρονικά. Λφού ό Χατζής έξιστορεϊ τίς συνθήκες, 
κάτω άπό τίς όποιες γνωρίστηκε μέ τό Σπυρίδωνα, μητροπολίτη τότε Βελ- 
λάς καί Κονίτσης, συνεχίζει: Δοσοληψίαν δέν εϊχομεν μέ τόν μητροπολίτην  
ποτέ, ούτε συνδρομήν έφημερίδος. Τόν ’Οκτώβριον τοϋ 1912 είμεθα κα- 
τάδικοι είς τάς είρκτάς τοϋ φρουρίου Ίωαννίνων καί καταδικασμένοι είς 
τήν βαρυτάτην τών ποινών καί ετοιμοθάνατοι άπό βαρύτατον τύφον. Ή  
οίκογένειά μας έξω έγκατελειμένη ά π ’ όλους τούς σημερινούς ύπερπα- 
τριώτας, οί όποιοι δέν έπλησίαζον οϋτε νά τήν χαιρετήσουν καν καί νά 
τήν παραμυθήσουν, έκτός μόνον άπό τόν εύγενέστατον πρόξενον τής Γαλ
λίας κ. Ντυσσάπ, τόν καταβαλλόντα τότε τόσας προσπαθείας, ΐνα μάς 
σώση. Μόνον ό μητροπολίτης, τότε Βελλάς καί Κονίτσης, καίτοι ό Τζαβήτ 
πασάς τόν είχε είς Κόνιτσαν υπό φρικτήν έπαγρύπνησιν καί ή κεφαλή 
του έκινδύνευε περισσότερον, άν έγνωστοποιείτο τοιαύτη μέριμνά του δ ι ’ 
ένα βαρυποινίτην "Ελληνα, πολιτικόν κατάδικον τών Τούρκων, μόνον ό 
μητροπολίτης τότε έσκέφθη ότι υπάρχει Έ λλην δημοσιογράφος θνήσκων 
είς τάς φυλακάς καί ή οίκογένειά του είς Ιωάννινα, καί έστειλεν ιερο
κρυφίως, διά τοϋ νϋν βουλευτοϋ κ. Δημ. Κίγκου, 5  είκοσόφραγκα, ήτοι 
δρχ. 100. Μετά πέντε ολόκληρα έτη -καί διά μίαν άλλην περίπτω σιν  
άκόμη τιμητικήν δι ’ αυτόν καί δι ’ ημάς- τήν οποίαν, ώς περιαυτολόγον
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ή δυναμένην νά θίξη κάποιους, άποσιωπώμεν, άλλά μέ τήν ύπόσχεσιν, 
άν κανείς έπιμένη νά τήν εΐπωμεν-, μετά πέντε έτη έθεσεν, άπαξ έτι, είς 
τήν διάθεσίν μας, διά τοϋ γραμματέως του κ. Κυρκοπούλου, δρχ. 500. 
Ά ν  κανείς, ΕΝΤΙΜΟΣ άνθρωπος, γνωρίζη τίποτε άλλο καί συγκεκριμένως, 
δπως γράφομεν ημείς άπροκαλύπτως, δέν τό λέγει, θά μάς ύποχρεώση 
νά μάς τό πή, νά τό μάθωμεν καί ημείς. Δ ιότι καί άν ύποτεθή άκόμη 
δτι καί χιλιάδω ν δραχμών προσωπικούς λογαριασμούς άν είχον μέ τόν  
μητροπολίτην, οί τόσοι άναφερόμενοι είς τό δημοσίευμα (τοΰ Ελευθέρου 
Βήματος), άξιότιμοι συμπολϊται, πρός ποιους άλλους παρά είς άπλοϊκούς 
θά ήλπιζεν δτι άποτείνεται τό «Βήμα» διά νά προβαίνη, είς οιαν προέβη, 
κατάστρωσιν τών λογαριασμών του, άναμιγνύον μονάς καί μοναστήρια; 
Άλλά, δταν ή Ή ρωδιάς τών παθών μαίνεται, ποιος ήμπορεϊ νά ζητήση 
λογικήν εύθύνην, διά τάς σπασμωδικάς χειρονομίας, τάς ζητούσας τήν 
κεφαλήν οίουδήποτε Ίωάννου έπί πίνακι; Ή μεϊς τουλάχιστον δέν έχομεν 
τοιαύτην άξίωσιν. Ή μεϊς ένα μόνον δικαιούμεθα νά ζητήσωμεν. Έγρά- 
ψαμεν ανωτέρω τί λογαριασμούς ειχομεν μέ τόν μητροπολίτην. Επειδή  
δμως τό «Βήμα», άναλαβόν χρέη λογιστοϋ τής Ά. Σεβασμιότητος, μάς 
έχρέωσεν μέ 1.800 δρχ., παρακαλοϋμεν -διά τό καλώς έχειν τοϋ λογα
ριασμού· νά μάς στείλη τάς υπολοίπους 1200.

Δέ θά σταματούσε εδώ ή διένεξη, ούτε ή ενασχόληση μέ τό θέμα τής 
επανόδου ή όχι, τοΰ Σπυρίδωνα. Θά συνεχιζόταν, χωρίς θετικό άποτέλεσμα 
γιά τό μητροπολίτη, οί βενιζελικοί βουλευτές, ιδιαίτερα ό Κ. Μελάς, 
άντιδροΰσαν έντονα. Ό  Σπυρίδων θά γύριζε στά Γιάννινα άπό τήν έξορία 
του, μόνο μετά τίς έκλογές τής 1ης Νοεμβρίου. Ό  Χατζής βέβαια θά 
έξακολουθοΰσε νά μάχεται, μέ κίνδυνο συνεπειών κάποτε, γιά τόν πανάξιο, 
όπως τόν χαρακτήριζε, μητροπολίτη τών Ίωαννίνων.

Ή  έκτη επέτειος τής άπελευθέρωσης τής πόλης άπό τούς Τούρκους, έδωσε 
στό Χατζή τήν άφορμή νά θυμηθεί τόν παλιό καλό εαυτό του καί νά γράψει 
ένα άπό τά λυρικότερα άρθρα γιά τή μεγάλη μέρα. ’Αποπνέει νοσταλγία κι 
όνειρο ή γραφίδα του, άνάμνηση πού είχε σφραγίσει τή ζωή του, άναπόληση 
στιγμών πού γνώριζε ότι ποτέ δέ θά ξαναζούσε, πόνο γιά τό έθνικό όνειρο 
τής ενιαίας ’Ηπείρου πού φυλορρόησε, άλλά κι άπόφαση θυσίας: Μέσα είς 
τόν άλησμόνητον, τόν γλυκύν καί πασχαλινόν αέρα τής ημέρας έκείνης' - 
έγραφε στό άρθρο του- προ εξ έτών, αυτήν τήν στιγμήν, χάρμα ιλαρόν καί 
έλπίς εύφρόσυνος έκολποϋτο, μέ μεγάλας, εύρείας καί ύπερηφάνους πτυχάς 
ύπέρ τά Ιωάννινα, ή γαλανόλευκος. Καί κρίνα είχον άνθίσει πρόωρα καί 
ή άνοιξις πρώ ιμος έκείνην τήν χρονιάν, ώς δ ι ’ υποδοχήν τών δοξασμένων 
νικητών καί τής θεάς Ελευθερίας, είχε στολίσει μέ λουλούδινον στρωσίδι 
τούς τόπους, πού λαχταρισμένοι έκαρτεροϋσαν, έπί πέντε αιώνες τώρα, τήν 
νοσταλγημένην έλευθερίαν... Καί κατέληγε: Ά λ λ ’ άν ό Ηπειρωτικός κρίνος 
τής ’Ελευθερίας θέλη άκόμη αίμα, είναι εύτύχημα δ ’ ένα λαόν, ότι έχει εις 
τάς άναμνήσεις του σελίδας ώς τό Μπιζάνι.



Τό μητροπολιτικόν, γρήγορα ξανάρθε στήν έπικαιρότητα. Δέν αποτελού
σε παρονυχίδα γιά τήν κοινωνία τών Γιαννίνων, ώστε νά μήν ένδιαφέρεται 
γιαυτό, είχε συνυφανθεΐ μέ τήν άγωνιστική παράδοση τής Ηπείρου, τίς 
πολιτικές διαμάχες, τίς συναισθηματικές άντιδράσεις τοΰ λαοΰ, είχε έμπλακεΐ 
σέ προσωπικές διαφορές, ήταν ένα θέμα πού όλοι τό συζητούσαν παντού 
καί καθημερινά. Ό  Σπυρίδων, δπως δλες οί δυναμικές προσωπικότητες, είχε 
συμπάθειες κι άντιπάθειες έντονες, πιστούς φίλους κι ορκισμένους εχθρούς. 
Είχε άκόμα άντίπαλό του τά συμφέροντα, πού εξυπηρετούνταν μέ τόν άλφα 
ή βήτα τρόπο άπό τόν έκάστοτε μητροπολίτη' δλα αύτά έμπλέκονταν στίς 
διαμάχες γύρω άπό τό μητροπολιτικόν, καί βέβαια ύπερίσχυε ή παράταξη 
πού συνδεόταν μέ τήν κυβέρνηση' δταν ό συσχετισμός τών πολιτικών δυ
νάμεων άλλαξε, τό νερό έρρευσε σ’ άλλη κοίτη, τότε κι ό Σπυρίδων ξανα
γύρισε στά Γιάννινα. ’Ας σημειωθεί, δτι στά άντίπαλα στρατόπεδα σημειώ
νονταν καί λιποταξίες. Κάποιοι πού στό παρελθόν βρίσκονταν στό πλευρό 
τοΰ Σπυρίδωνα πήγαν μέ τούς άντίπαλους, καί τό άντίθετο. Ό  διευθυντής 
π.χ. τοΰ Ελευθέρου Βήματος, μέ τή Σημαία πού διηύθυνε τό 1916 ύποστήριζε 
τό Σπυρίδωνα, τώρα άντιδροΰσε στήν έπάνοδο του, γιατί, έλεγε, θά γινόταν 
αίτια έξαψης τών πολιτικών παθών. Δέν εύοταθεί αύτή ή άποψη, άπαντοΰσε 
ή Ή πειρος, γιατί είναι βέβαιο πώς ό μητροπολίτης είχε κατορθώσει νά κα
τευνάσει τά πάθη σέ στιγμές κρίσιμες (κατά τά Νοεμβριανά), κι άκόμα, ένώ 
όλοι σχεδόν οί μητροπολίτες τής Ηπείρου παρεξέκλιναν, ό Σπυρίδων είχε 
τό κύρος, τό σθένος καί τή θρησκευτική εύπρέπεια νά κρατήσει τό γόητρο 
τής Εκκλησίας ψηλότερα άπό μεσαιωνικούς άναχρονισμούς (εννοεί κυρίως 
τήν άρνησή του νά πάρει μέρος στό ανάθεμα  έναντίον τοΰ Βενιζέλου). Ά ν 
λοιπόν, ό Σπυρίδων δέν είχε τίποτε τό κωλύον τήν έπάνοδόν του, έπρεπε 
νά γυρίσει στά Γιάννινα. Ά ν  πάλι ή κυβέρνηση είχε κάποιο στοιχείο ή κα
τηγορία σοβαρή έναντίον του, έπρεπε νά τό άνακοινώσει, νά τό μάθει δλος 
ό κόσμος καί νά σχηματίσει γνώμη.

Ή  σθεναρή ύποστήριξη τοΰ Σπυρίδωνα άπό τό Χατζή, δημιούργησε άλλο 
κύκλο φημών σέ βάρος του. Περιέφερε, διέδιδαν, άναφορά καί μάζευε 
ύπογραφές ύπέρ τής έπανόδου του. Σέ σχόλιό του εξέθεσε τούς λόγους γιά 
τούς όποιους ποτέ δέ θά υπέγραφε μιά τέτοια άναφορά, δμως, έλεγε, ή 
άναφορά πού περιφερόταν γιά ύπογραφή ήταν έναντίον τού Σπυρίδωνος, 
οί συντάκτες της έλεγαν πώς ήταν ύπέρ, γιά νά ύποκλέψουν ύπογραφές.

Τό Ελεύθερον Βήμα ώστόσο δέν κατέθετε τά όπλα. Ύποστήριζε πώς 
δέν είχε άπολύσει ή έφοροεπιτροπεία τόν Κ. Μελά, άπό άντιπρόσωπο τής 
κοινότητας στίς μετοχές τής Εθνικής Τράπεζας, άλλά ή θέληση καί ή πίεση 
τού Σπυρίδωνα. Γιά τό Θεό, άπαντοΰσε ό Χατζής, είναι άνεπίτρεπτο νά 
εξευτελίζεται ή έφοροεπιτροπεία 19 έντιμων άνθρώπων. Έ χω  προσωπική 
άντίληψη τοϋ θέματος, συνέχιζε, καί διαμαρτύρομαι γιά τήν άπόδοση τέ
τοιας ψυχικής ραγιαδοσύνης σέ 19 άνθρώπους. Ά ν  αύτοί βρίσκουν έστω 
καί ίχνος άλήθειας στά γραφόμενα τοϋ «Ελευθέρου Βήματος», είναι
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θέμα δικής τους αξιοπρέπειας νά τά επιβεβαιώσουν ή νά τά διαψεύσουν. 
Οΰτε τό ένα, οΰτε τό άλλο έγινε. Προτίμησαν νά σιωπήσουν...

J  ό γράμμα πού περίμενε άπό καιρό, μέ άγωνία, ή οικογένεια τοΰ Πέτρου 
άπό τό Παρίσι, ήρθε. Ή  Λευκή τό άρπαξε άπό τά χέρια τού ταχυδρό

μου, ή μητέρα της καί ή Χρυσάνθη ήταν άπασχολημένες μέ τίς δουλειές, ό 
Νίκος είχε πάει στό σχολείο, φοιτούσε τώρα στήν τρίτη τάξη τής Ζωσιμαίας, 
καί ή Κατερίνα μέ τή Χριστίνα είχαν βγει στήν άγορά, θά χάζευαν πρώτα 
στίς βιτρίνες τών μαγαζιών κι ύστερα θά ψώνιζαν φορέματα γιά τήν άνοιξη. 
Ή  Λευκή έτρεξε στήν κρεβατοκάμαρά της, έκλεισε τήν πόρτα, ήθελε νά μεί
νει μόνη της άντιμέτωπη μέ τό καλό ή τό κακό πού κουβαλούσε τό γράμμα 
άπό τή μακρυνή χώρα, άνοιξε μέ τρεμάμενα χέρια τό φάκελο, ξεδίπλωσε 
τό χαρτί κι άρχισε νά διαβάζει μέ κομμένη άνάσα. Ό τα ν τέλειωσε τό πρό
σωπό της άνοιξε σάν καλοκαιρινός ουρανός υστέρα άπό δυνατή μπόρα, ή 
καρδιά πετάριζε άπό τή χαρά στά στήθη της, ελάτε, ελάτε, φώναζε μέ 
άδύνατη φωνή, ή συγκίνηση τήν έπνιγε, δέ μποροΰσε νά μιλήσει δυνατά, 
οί άλλες ούτε τήν άκουσαν, έπρεπε νά βγει στό σαλόνι, νά κάνει θόρυβο 
μέ τίς καρέκλες γιά νά πάρουν είδηση' ή Χρυσάνθη έτρεξε πρώτη νά δει 
τί συμβαίνει, όταν άντίκρυσε τή Λευκή ριγμένη στήν καρέκλα νά κουνάει 
τό φάκελο στά χέρια της, κάτι επαθε ή κυρία, συλλογίστηκε, πήγε στήν 
κουζίνα κι έπιασε τήν κυρά Λένη άπό τό χέρι, τί συμβαίνει, τί είναι, 
άντέδρασε άνήσυχα αύτή, πάμε στό σαλόνι, κάτι έπαθε ή κυρία, άπάντησε 
ή Χρυσάνθη καί τήν τράβηξε. Στό μεταξύ ή Λευκή βρήκε τόν εαυτό της, 
χίλια χαμόγελα άνθισαν στά χείλη της, τί είναι κόρη μου, ρώτησε άπο- 
ρημένη ή μάνα μόλις τήν άντίκρυσε καί κατάλαβε άπό τήν έκφραση τοΰ 
προσώπου της πώς κακό ποτέ δέ θάταν, ότι κι άν έκρυβε, γράμμα μητέρα, 
ήρθε γράμμα άπό τόν Πέτρο, ό Βασίλης μας πάει καλά, γρήγορα θά γυ
ρίσουν κοντά μας. Χωρίς νά ποΰν τίποτε άλλο οί τρεις γυναίκες άγκα- 
λιάστηκαν, έτσι τίς βρήκαν ή Κατερίνα καί ή Χριστίνα πού έμπαιναν σπίτι 
έκείνη τή στιγμή. Γιά λίγο σάστισαν κι αυτές, όταν όμως τό σύμπλεγμα 
τών τριών γυναικών διαλύθηκε, κι άντίκρυσαν τά πρόσωπά τους, νοτισμένα 
άπό τά δάκρυα τής χαράς, κατάλαβαν πώς κάποια καλή είδηση έφτασε στό 
σπίτι. Ή  Λευκή δέν είπε τίποτε, έδωσε μόνο τό γράμμα στήν Κατερίνα, 
διάβασε τήν παρότρυνε, νά τ ’ άκούσουμε δυνατά όλες μας. Κάθησαν στίς 
καρέκλες καί ή Κατερίνα μέ τήν καθαρή φωνή της, χωρίς νά σταματήσει 
πουθενά γιά νά σχολιάσει, διάβασε τά λόγια τού Πέτρου, έχυναν βάλσαμο 
στήν καρδιά. Ό  Βασίλης είχε μπει σ’ ένα άπό τά καλύτερα στρατιωτικά 
νοσοκομεία τοΰ Παρισιού. Οί γιατροί, κορυφαίοι έπιστήμονες, μελέτησαν 
τό φάκελό του, έκαναν καί τίς δικές τους έξετάσεις κι άποφάνθηκαν πώς 
έπρεπε νά γίνει νέα έγχείρηση στό πόδι, γιά ν ’ άπαλλαγεΐ άπό τό συρίγγιο, 
καί νά έπανατοποθετηθοΰν, μέ καλύτερη διάταξη τά σπασμένα κόκκαλα, 
έτσι πού νά μπορέσει τό παιδί νά περπατήσει, όπως πρώτα. Ή  έγχείρηση
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πέτυχε, αύτό έλεγαν οί γιατροί, τό συρίγγιο άρχισε νά συρρικνώνεται' ύστε
ρα θά τοΰ έκαναν κι άσκήσεις κατάλληλες γιά νά βοηθήσουν τό πόδι νά 
σταθεί στή θέση του καί νά έξαφανιστει ή άναπηρία. Ό  Θεός βοήθησε καί 
πήγαν όλα καλά. "Επρεπε νά δοΰν τόν Παπα-Σταΰρο γιά νά τοΰ ποΰν νά 
κάνει ένα σαρανταλείτουργο κι ένα εύχέλαιο στό σπίτι. Ή  Παναγία ή Άρχι- 
μανδριώτισσα τούς βοηθούσε, χρέος τους ήταν νά τήν τιμήσουν. Σήμερα 
κιόλας, πετάχτηκε ή κυρά Λένη, θά πάω νά βρω τόν Παπα-Σταϋρο, έπρεπε 
νά τό σκεφτοϋμε μόνες μας, όχι νά περιμένουμε τόν Πέτρο νά μάς τό 
γράψει άπό τά Παρίσια. Τό γράμμα είχε κι ένα υστερόγραφο, τό διάβασαν 
οί γυναίκες, δέν κατάλαβαν πολλά  άπό τίς ιατρικές όρολογίες πού άνέφερε, 
θά τούς τά έξηγούσε ό Δημήτρης, οΰτε τίς ένδιέφεραν πολύ τά πολιτικά 
γιά τό Συνέδριο τής Ειρήνης, πού έγραφε ό Πέτρος. Τό μεσημέρι ό Δημήτρης 
δέν ήρθε στό σπίτι, είχε υπηρεσία στό νοσοκομείο, τοΰ μήνυσαν όμως πώς 
ήρθε γράμμα άπό τό Παρίσι κι έπρεπε νά γυρίσει. Ό  Νίκος, πού τό διάβασε 
στό μεταξύ, έβγαλε τά ίδια συμπεράσματα: ό Βασίλης πήγαινε καλά καί 
γρήγορα θάταν μαζί τους.

Ό  Δημήτρης γύρισε άργά άπό τό νοσοκομείο, οί άρρωστοι ήταν πολ
λοί κι είχαν τήν άνάγκη τών γιατρών. Χάρηκε μαζί μέ τούς άλλους γιά τά 
καλά νέα κι ΰστερα ζήτησε τό γράμμα νά τό διαβάσει. Ό τα ν  έφτασε στό 
υστερόγραφο, μιά ρυτίδα σχηματίστηκε στό πρόσωπό του, άνεπαίσθητη 
όμως, οί άλλοι δέν κατάλαβαν τίποτε. Οί ιατρικοί όροι, πού οί άλλοι δέν 
καταλάβαιναν, άλλά γιά τό Δημήτρη ήταν άνοιχτή γλώσσα, άφηναν κάποιες 
άμφιβολίες γιά τήν τελική έκβαση τής έγχείρησης. Τό συρίγγιο πίστευαν 
πώς θά έκλεινε, ή έλεύθερη όμως χρήση τού ποδιού θά έξαρτιόταν άπό τήν 
άντίδραση τοΰ Βασίλη στίς άσκήσεις πού θά τοϋ έκαναν. Σίγουρη πρόβλεψη 
άπό τώρα δέ μποροΰσε νά γίνει. "Ολοι ήλπιζαν γιά τό καλύτερο, κι ήταν 
παρήγορο πώς γιαυτό βοηθούσε τώρα κι ό Βασίλης, πού είχε ξανάβρει τήν 
αυτοπεποίθησή του. Τά άλλα πού έγραφε ό Πέτρος, άναφέρονταν στίς με
γάλες προσπάθειες πού κατέβαλε ό Βενιζέλος νά υπερασπίσει τά ελληνικά 
δίκαια. Τόν άκοϋνε όλοι καί τόν σέβονται, παρατηρούσε ό Πέτρος, είναι 
άσσος στή διπλωματία καί τιμή γιά τήν Ελλάδα. Ό  κυριότερός του  
άντίπαλος ήταν οί Ιταλοί, δέν ήθελαν ν ’ άκούσουν γιά τήν άπόδοση τής 
Β. Ηπείρου, δέν ήθελαν ν ’ άκούσουν τίποτε καλό γιά τήν Ελλάδα, γιά 
τά Δωδεκάνησα άπέκλειαν κάθε συζήτηση, δέν άφηναν καί τούς άλλους 
νά πάρουν άποφάσεις, μέ θηρία άνήμερα είχε νά πολεμήσει ό Βενιζέλος. 
Ό  Δημήτρης δίπλωσε τό γράμμα μουρμουρίζοντας: Ό  ίδιος τούς διάλεξε 
γιά συμμάχους, χρέος έχει νά τούς πείσει ν ’ άλλάξουν καί πολιτική. 
Άπορροφημένος άπό τίς σκέψεις αυτές δέν κατάλαβε πώς οί άλλοι τόν 
κοιτούσαν μέ βλέμμα έξεταστικό, χωρίς νά μιλούν, ένοιωθαν πώς έκεΐνες 
οί λέξεις πού δέν καταλάβαιναν τό νόημά τους, κάτι έκρυβαν. Ό  Δημήτρης, 
όταν συνειδητοποίησε πώς περίμεναν τήν κρίση του, σηκώθηκε όρθιος, χα
μογέλασε, όλα καλά πάνε, είπε, ό Βασίλης θά γιατρευτεί, οί καλύτεροι 
γιατροί τό λένε, τίποτα δέν πρέπει νά μάς στενόχωρεΐ. Ρίχτηκαν όλοι



πάνω του, φιλώντας κι άγκαλιάζοντάς τον. Ύστερα κάθησαν στό τραπέζι, 
ήταν Κυριακή τής ’Αποκριάς, ό κόσμος έξω γιόρταζε, ό καιρός είχε βελ
τιωθεί, τό μήνυμα άπό τό Παρίσι ήρθε στήν κατάλληλη ώρα.

Οί γιορτές της ’Αποκριάς, μέ τό τέλος τοΰ πολέμου, καί τόν περιορισμό της πείνας 
-τά δελτία διανομής τροφίμων είχαν προσφέρει θετική βοήθεια στόν κόσμο καί χτύ
πησαν τήν αισχροκέρδεια- άρχισαν νά ξαναβρίσκουν τό παλιό χρώμα τους. Ή φετεινή 
Αποκριά, σημείωνε ό χρονικογράφος, θύμισε τά περασμένα καλά χρόνια. Γεμάτες οί 
πλατείες καί οί δρόμοι άπό κόσμο, καιρός ώραΐος. οί μασκαράτες πολλές. Τή χρονιά 
αύτή παρατηρήθηκε συστηματική παρωδία τοΰ ψηλού καπέλλου καί τής ρεντιγκότας. 
Χοροί όργανώνονταν συνεχώς, γιά τό όρφανοτροφεΐο Γεωργίου Σταύρου, γιά τό Μέ- 
κειο οικοτροφείο, γιά τήν ’Αδελφή τοϋ Στρατιώτου, γιά ενίσχυση τών προσφύγων 
Βορειοηπειρωτών καί γι’ άλλους σκοπούς, φιλανθρωπικής άπόχρωσης. Τήν κατακλείδα 
τής ζωηράς εύθυμίας καί τοϋ άληθινοϋ άνοιχτοκάρδιου γλεντιοϋ έδωσε ό 
έπιτυχέστατος χορός τής «Φιλαρμονικής Μουσικής», εις τήν σάλαν τοϋ «Άβέρωφ», 
μέ δωρεάν είσοδον τών δεσποινίδων, κατ' ευτυχή έμπνευσιν τών όργανωτών.- Μέ τό 
τέλος τοΰ Φεβρουάριου τέλειωνε καί ή ισχύς τών δελτίων έπισιτισμοΰ. Ή  Ή πειρος 
πρότεινε στή Γενική διοίκηση νά άκολουθήση στό μέλλον μέσην όδόν. Νά διατηρήσει 
τά δελτία, έξασφαλίζοντας έτσι τή ζωή τών οικογενειαρχών άπό πάσης άσυνειδήτου 
καί αισχροκερδούς έκμεταλλεύσεως. ταυτόχρονα, δμως ν' άφήσει τελείως ελεύθερα τά 
είδη χάριν τοϋ έντιμου έμπορίου.- Καί νέο δράμα τιμής: Ό  Β. Βλ., στρατιώτης, πού 
γύρισε άπό τή Μακεδονία μέ αόριστο αδεια. σκότωσε μέ πολεμικό δπλο τήν άδελφή 
του. γιατί αύτή, ΰπανδρος μέν, άλλά διατελοϋσα εις χωρισμόν μετά τοϋ άνδρός της, 
έφέρετο ώς έξωκείλασα κατά τρόπον άναγκάσαντα τόν έλθόντα άδελφόν νά τής κάμη 
δεινάς παρατηρήσεις. Εις ταύτας ή φονευθείσα, λέγεται, δτι ίταμώς καί άναιδώς τοϋ 
άπήντησεν. δπερ κατέστησεν έμμανή τόν άδελφόν καί έπραξεν δ,τι επραξεν. Ή  τιμή 
τού άδελφοΰ! Γιά πολλές δεκαετίες άκόμη θά στεροΰσε ζωές άπό νέες κοπέλλες καί 
γυναίκες, πολλές φορές μέ άσύστατες κατηγορίες, στό πλαίσιο μιας κοινωνίας πού πά
ντα έδινε δίκιο στό θύτη καί ποτέ στό θύμα.- Ή  Ήπειρος, πού τούς τελευταίους μήνες 
δέν είχε τακτικές έκδόσεις, έξαιτίας τής έλλειψης δημοσιογραφικού χαρτιού, άπό τίς 
8 Μαρτίου εμφανίζεται ανανεωμένη, μέ μεγαλύτερο σχήμα καί μέ καλό χαρτί, φρόντισε 
γιαυτό ό Α. Στεργιάδης, τήν απάλλαξε έτσι άπό τήν εύτέλεια τοΰ τσιγαρόχαρτου καί 
τοϋ στρατσόχαρτου τών μπακάλικων.- "Ενα λυπηρόν φαινόμενον έπισημάνθηκε σέ 
άπόκεντρους δρόμους τής πόλης. Μικρά παιδιά -μαθητές καί μή-συγκεντρώνονταν καί 
έπαιζαν κουμάρι κι άλλα τυχηρά παιγνίδια. Γινόταν σύσταση στούς γονείς καί τήν 
άστυνομία νά εξαλείψουν αύτή τήν κοινωνική πληγή.

0  Νέστωρ Γεωργίτσης εξακολουθούσε τήν άρθρογραφία του στήν ’Ηπει
ρο , άσχολούμενος κυρίως μέ τό Βορειοηπειρωτικόν ζήτημα, τό όποιο 

θεωρούσε τό πρώτο πρόβλημα τής ’Ηπείρου άλλά καί τής Ελλάδας. Κα
ταφερόταν δριμύτατα έναντίον τής ιμπεριαλιστικής πολιτικής τής ιταλικής 
ηγεσίας τής Κονσούλτας, δπως τήν άποκαλούσε, πού χρησιμοποιούσε κάθε 
άνέντιμο μέσο γιά νά πετύχει τούς σκοπούς της. Στό Συνέδριο τών Παρι- 
σίων, έκεϊ πού καθημερινά ό Βενιζέλος έδινε μάχη έναντίον της γιά νά 
έξουδετερώσει τά σχέδιά της, άγωνιζόταν τό Μάρτιο, όχι μόνο νά κρατήσει 
τή Β. Ή πειρο άλλά νά προσαρτήσει καί εδάφη τής έλεύθερης ’Ηπείρου 
στήν ’Αλβανία, μέ τό αίτιολογικό ότι τό ζητοΰσαν αύτό οί Κουτσοβλαχικοί 
πληθυσμοί τής περιοχής. Οί ’Ιταλοί είχαν φέρει στό Παρίσι άντιπροσώπους,
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δήθεν, τών Ήπειρωτών Κουτσόβλαχων, αργυρώνητα δργανά τους, καί τά 
έρριξαν στή μάχη ελπίζοντας σέ θετικά αποτελέσματα. Ό  Ηπειρωτικός λα
ός, προπαντός οί ίδιοι οί Κουτσόβλαχοι, ξεσηκώθηκαν κι άντέδρασαν έντο
να. Ό  Ν. Γεωργίτσης σέ άρθρο του μέ τίτλο Κρίσιμαι στιγμαί, έγραφε: Π ά
λιν, λοιπόν, ή Ιταλική «Κονοονλτα» συνταράσσεται... Μετά τούς μισθο
φόρους ’Αλβανούς έστρατολόγησεν άνεστίους τινάς τυχοδιώκτας, τούς 
όποιους έτιτλοφόρησεν πληρεξουσίους δήθεν τών Ελλήνω ν Κουτσοβλάχων, 
καί ζητεί διά τούτων τήν προσάρτησίν των είς τήν Τουρκαρβανιτίαν. Καί 
κατέληγε: Α ί στιγμαί άς διερχόμεθα είναι στιγμαί ύπερτάτης άγωνίας. 
’Ήδη κρίνεται ή τύχη μας' κλίνομεν γόνυ ενώπιον τοϋ Θεοϋ, δπως ένισχύση 
τήν άνθρωπίνην δικαιοσύνην. Ό χ ι, δέ φώτισε ό Θεός τούς Μεγάλους γιά 
ν’ άποδώσουν δικαιοσύνη στόν κόσμο. Καί οί 'Έλληνες άγωνιούσαν, οί 
Ήπειρώτες άγωνιούσαν γιά τή Β. Ή πειρο, άλλά καί γιά τήν ελεύθερη άκό
μα, ένώ οί ’Αλβανοί καί οί ρουμανίζοντες Κουτσόβλαχοι, μέ τήν άμέριστη 
συμπαράσταση τής ’Ιταλίας -πίσω της κρύβονταν κι άλλοι- άγωνίζονταν 
νά τήν κατασπαράξουν έν όνόματι, δήθεν, τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Γιά τήν ύπεράσπιση τάχα αύτών τών δικαιωμάτων πήραν τό χάρτη τής 
Εύρώπης καί μέ τά κομμάτια τής διαμελισμένης αύτοκρατορίας τών Άψ- 
βούργων κυρίως έφτιασαν κράτη ψεύτικα, μέ μωσαϊκό λαών, εζησαν ώς 
τίς μέρες μας, τά είδαμε στή γειτονιά μας νά διαμελίζονται, μέσα στίς φλό
γες τού εμφυλίου πολέμου, κι έγιναν νέα ομοιώματα κρατών, χωρίς εθνική 
ταυτότητα μερικά. Σ ’ όλα αύτά οί ’Ιταλοί πανταχού παρόντες, νά θέλουν 
νά διαφεντεύουν τά πάντα σέ χώρους πού πίστευαν ότι άνήκαν στή δική 
τους σφαίρα επιρροής, νά θέλουν νά γιγαντώσουν τήν ’Αλβανία σέ βάρος 
τής Ελλάδας, ν ’ άρνούνται κάθε συζήτηση γιά τή Β. Ή πειρο καί νά βάζουν 
τούς ρουμανίζοντες τής Ηπείρου νά ζητούν στό Παρίσι μέ τούς «άντιπρο- 
σώπους» τους τήν προσάρτηση στήν ’Αλβανία κι άλλων Ηπειρωτικών 
έδαφών, λές κι εκεί ήταν ό παράδεισος τής ελευθερίας κι άγωνίζονταν οί 
ρουμανίζοντες νά μήν τόν χάσουν. Τρεις (άριθ. 3) ήταν οί αύτοχειροτονη- 
θέντες επίσημοι (!!) αντιπρόσωποι τών Κουτσοβλάχων Ηπείρου, ΐνα διά  
λογαριασμόν τρίτων πατρώνων χορηγητών ξυγγράψωσι καί υπόμνημα οί 
άνθρωποι, δ ι ’ οϋ ζητοϋν τήν προσάρτησίν τών Κουτσοβλάχων είς τήν 
Τουρκαρβανιτίαν, έγραφε ή ’Ήπειρος. Αύτοί ήταν: 1) ό Τάκης Βασσιώτης, 
άπό τή Βωβούσα, 2) ό ’Αχιλλεύς Βέης, άπό τό Περιβόλι, καί 3) ό Α. Δια- 
μάντης, πού κατά τήν ίταλογερμανική κατοχή δημιούργησε τό Πριγκηπάτο 
τής Πίνδου, άπό τό Περιβόλι κι αύτός. Δέν ήταν ή πρώτη φορά πού οί 
ρουμανίζοντες πολέμησαν τά έθνικά δίκαια τής Ελλάδας. Ή  πρώτη επίσημη 
άντίδρασή τους ήταν ή προσφυγή σ’ ένα άλλο συνέδριο, εκείνο τοϋ Βερο
λίνου, όταν ζητοΰσαν νά μήν προσαρτηθεΐ ή Θεσσαλία καί ή Ή πειρος στήν 
Ελλάδα, άποφασισμένοι, όπως έλεγαν, άκόμα καί νά πολεμήσουν, γιά τή 
ματαίωση τής ένωσης. Φυσικά οί άπειλές τους έμειναν μόνο στά χαρτιά. 
’Από τότε, καί σέ κάθε περίπτωση, σέ συνεργασία μ’ όλους τούς άντίπαλους



—  157 —

τής Ελλάδας (Τούρκους, Βουλγάρους, ’Αλβανούς, ’Ιταλούς κ.ά.) προσπα
θούσαν νά ματαιώσουν κάθε εθνική διεκδίκησή της.

Στήν πρόκληση τών ολίγων ρουμανιζόντων άπάντησε ή μεγάλη πλειο- 
ψηφία τών Κουτσοβλάχων τής ’Ηπείρου καί τής Πίνδου, μέ τηλεγράφημα 
διαμαρτυρίας, πού στάλθηκε στόν πρόεδρο τών Η.Π.Α. Ούΐλσωνα, τόν 
άγγλο πρωθυπουργό Λόϋδ Τζώρτζ, τό γάλλο πρωθυπουργό Κλεμανσώ καί

τό Βενιζέλο, στό Παρίσι' Ώ ς Κουτσόβλα- 
χοι τής Η πείρου  -τηλεγραφούσαν- τών ο
ποίων είμεθα οί αληθείς αντιπρόσωποι, 
διαμαρτυρόμεθα μετά περιφρονήσεως καί 
άγανακτήσεως έναντίον τών συκοφαντών 
τής έθνικής μας ελληνικής συνειδήσεως 
καί τούς καταγγέλομεν ώς μίσθαρνα όρ
γανα καί πράκτορας άνθελληνικής πολι
τικής, δ ι ’ ης έπιδιώκουσι, όπως μάς άπο- 
σπάσωσι τών άγκαλών τής αληθούς πα 
τρίδας μας Ελλάδος. Υπέγραφαν πολλοί 
άντιπρόσωποι: ’Από τίς Καλαρρύτες ό Φα- 
σούλας, άπό τό Μέτσοβο ό Ψαροβασίλης, 
άπό τό Μαλακάσι ό Γκαραλάνης, άπό τό 
Γρεβενίτι ό Σαχίνης, άπό τή Αάϊστα ό 
’Αντώνιος Παπαστεργίου, άπό τή Βωβού- 
σα ό Ίωάν. Τσιαπάρας κι ό Πέρτσαλης, 
άπό τό Συρράκο ό Ντόντορος, άπό τά 

χωριά τής Κόνιτσας οί Ρίζος, Τζουβάρας, Παπανικόλας, άπό τά Βλαχοζά- 
γορα οί Σκέντος καί Τόδουλος, άπό τό ’Ανήλιο ό Δάλος. ’Ακολουθούσαν 
οί υπογραφές όλων τών άντιπροσώπων τών τμημάτων τής Πίνδου.

Τήν ίδια έποχή, πρώτο δεκαήμερο τού Μαρτίου 1919, στάλθηκε στούς 
Μεγάλους κι άλλη διαμαρτυρία άπό τά Γιάννινα: τών Εβραίων. Αύτή τή 
φορά δέν ήταν αίτημα γιά απόκτηση έθνικής εστίας στήν Παλαιστίνη, άλλά 
άποκήρυξη διακηρύξεων Εβραίων στό Παρίσι -τό περιεχόμενό τους είχε 
δημοσιευθεΐ καί στόν τύπο- οί όποιοι, χωρίς καμιά έξουσιοδότηση, υποκι
νούμενοι άπό κάποιους, δήλωναν πώς οί Εβραίοι τής Ελλάδας δέν απο
λάμβαναν τίς ίδιες πολιτικές έλευθερίες μέ τούς άλλους "Ελληνες. Ή  Ίσρα- 
ηλιτική κοινότητα τών Γιαννίνων διαμαρτυρήθηκε έντονα γιαυτές τίς δη
λώσεις καί τόνιζε ότι οί Εβραίοι Γιαννιώτες ζούσαν έν πλήρει, ίσότητι δι
καιωμάτων, άπολαμβάνοντες πλήρως τών πολιτικών ελευθεριών.

Αυτές τίς μέρες πέθανε στά Γιάννινα ένα μεγάλος ευεργέτης -ευσεβή φιλάνθρωπο 
τόν χαρακτήριζαν οί έφημερίδες- ό Ευγένιος Πλακίδας, άπό τό Κουκούλι τοϋ Ζαγοριοϋ. 
Ή Μητρόπολη, ό Δήμος καί ή ελληνική κοινότητα τών Γιαννίνων τόν τίμησαν, δπως 
τοϋ άξιζε. "Ομως κι έδώ παρεισέφρυσε ή κομματική έμπάθεια. Τό ψήφισμα πού έξέδωσε 
ή Μητρόπολη κι ό Δήμος δέν τό έδωσαν γιά δημοσίευση στήν 'Ήπειρο. Ό  Χατζής έγινε 
εξω φρενών καί καταφέρθηκε έναντίον τοΰ τοποτηρητή Πανάρετου, αύτόν θεωροΰσε

Ευγένιος Πλακίδας



—  158 —

υπεύθυνο γιά τόν άποκλεισμό τής έφημερίδας του άπό τή δημοσίευση. Ά λλ ’ ή Ή πειρος, 
άγιε Δωδώνης -εγραφε μέ θυμό- έπραξε μόνη τό καθήκον της έναντι τοϋ νεκροϋ, δπως 
έπραξε τό καθήκον της καί τό 1912 έπί τουρκοκρατίας, δταν έβασανίσθη καί 
έτυραννηθη διά νά καλύψη ύπό τό μαρτύριόν της, μεταξύ άλλων πολλών, καί κάποια 
1000 είκοσόφραγκα μυστικών εισφορών τών Ελλήνων τής πόλεώς μας εις τήν Μη- 
τρόπολιν, περί τών όποιων δμως, έκτοτε, οϋτε εΐδεν, οϋτε ήκονσεν κανένα λογαριασμόν 
ποτέ. Εις τρόπον ώστε νά στοχάζηται ή «Ήπειρος» πολλάκις έκτοτε -μάλιστα δταν 
εύρίσκεται προ μερικών ταπεινών έκδηλώσεων- άν ηξιζε άληθινά τόν κόπον νά βασα- 
νισθή τόσον καί νά τής ροκανίσουν τά κόκκαλα εις τά τουρκικά μπουδρούμια, δταν 
κάποιοι άλλοι έροκάνιζον έξω εις τόν καθαρόν άέρα ναπολεόνια- γελώντες ίσως μέ 
τούς τυραννουμένους άφελεϊς. Ναΐσκε; Βαρύτατη κατηγορία, γεμάτη άγανάκτηση. Δέ 
φαίνεται δμως δτι συγκίνησε τή Μητρόπολη...
Τά συλλαλητήρια γιά τή Β. "Ηπειρο συνεχίζονταν. Στήν ’Αθήνα έγινε 

συγκέντρωση, στίς 17 Μαρτίου, στήν πλατεία δημοτικού θεάτρου. Ή  άρ
θρογραφία στόν τύπο βασιζόταν σέ ειδήσεις, άλλες σωστές, άλλες φαντα
στικές, καί πολλές φορές δημιουργούσε σύγχυση στό άναγνωστικό κοινό. 
Κάποιοι έρριξαν τήν ιδέα διεξαγωγής δημοψηφίσματος στή Β. Ή πειρο. Ό  
Χατζής άντιτάχθηκε, όχι γιατί δέ συμφωνούσε μέ τήν ιδέα, πού παλιότερα 
κι ό Ιδιος είχε προτείνει, άλλά δημοψήφισμα, κάτω άπό τίς συνθήκες πού 
επικρατούσαν στήν περιοχή θά ήταν παγίδα. Μέ τή δράση τών ’Ιταλών καί 
’Αλβανών, εγραφε, τήν καταδίωξη τοΰ ελληνικού στοιχείου καί τίς χιλιάδες 
τών προσφύγων, είχε έπέλθει άλλοίωση στή σύνθεση τοΰ πληθυσμού καί 
βέβαια, μέ συνεχιζόμενη τήν ιταλική κατοχή, λόγος γιά δημοψήφισμα δέ 
μποροΰσε νά γίνει.

Κάποιοι άλλοι, μέ πρωτεργάτη τό Ν. Ντίλιο, τό δημοσιογράφο άπό τό 
’Αργυρόκαστρο, άρχισαν νά μιλούν γιά άγώνες πρός εφαρμογή τοΰ Πρω
τοκόλλου τής Κερκύρας. Ό  Χατζής, δημοσιεύοντας άποκαλυπτικά στοιχεία, 
ίσως γιά πρώτη φορά έρχονταν σέ φώς, γιά τίς συνθήκες, κάτω άπό τίς 
όποιες είχε ύπογραφεΐ τό Πρωτόκολλον τής Κερκύρας, τό θεωροΰσε άσύμ- 
φορο γιά τήν "Ηπειρο προϊόν άνάγκης καί πιέσεων (τοΰ Βενιζέλου τότε) 
-γιατί δέν προνοοΰσε ελεύθερη Βόρειο "Ηπειρο, έγγυωμένην έλευθερίαν καί 
προνομίας εις τούς μειοψηφούντας Αλβανούς, άλλά άποτελοΰσε συγχώ
νευα ιν ’Ηπειρωτικήν εις μίαν ανεξάρτητον ’Αλβανίαν, εύαρεστουμένην νά 
παράσχη ύποπτα προνόμια -καί ταύτα πρός εύκολωτέραν έξάρθρωσιν- 
είς τούς Ήπειρώτας. Ό  Γ. Ζωγράφος, πρόσθετε, δέχτηκε τό Μάιο τοΰ 
1914, ύστερα άπό δραματικές στιγμές, νά ύπογράψει τό Πρωτόκολλον, μέ 
τήν επιφύλαξη δμως νά τό ύποβάλει καί ύπό τήν έγκριση τών Ήπειρωτών 
άντιπροσώπων στό β ' συνέδριο τοΰ Δελβίνου. Έ τσ ι άποφεύχθηκε ή εκούσια 
ύποδούλωση τής Β. Ηπείρου στήν ’Αλβανία καί δημιουργήθηκαν οί προϋ
ποθέσεις γιά τήν άνακατάληψη τής περιοχής άπό τόν ελληνικό στρατό τόν 
’Οκτώβριο τοΰ 1914. Γιά τό Χατζή ή έξ όφφικίου διορισθεϊσα καί αύτό- 
κλητος δήθεν πρώτη συνέλευσις, πού επικύρωσε τό Πρωτόκολλον τής Κερ
κύρας, ήταν ύποπτη καί δέν άντιπροσώπευε τήν πραγματική θέληση τοΰ 
Βορειοηπειρωτικοΰ λαού. Γιά νά τεκμηριώσει τήν άποψή του δημοσίευσε.
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σέ συνέχειες. Ιστορική ανασκόπηση τών γεγονότων (τών όποιων ήταν 
αύτόπτης μάρτυρας) πού οδήγησαν στήν ύπογραφή τοΰ Πρωτοκόλλου. 
Έντονη κριτική άσκησε καί έναντίον τοΰ δημοσιογράφου τού Άργυροκά- 
στρου Ν. Ντίλιου, ό όποιος πρωτοστατούσε γιά τήν εφαρμογή τοΰ Πρω
τοκόλλου.

Γιά τήν επίλυση τοϋ επισιτιστικού προβλήματος τής πόλης, κάθε μέρα δίνονταν 
πρόσφορες λύσεις. Οί διανομές τών βασικών ειδών μέ κουπόνια δελτίων άνακούφιζαν 
τίς φτωχές οικογένειες καί δημιουργούσαν εύνοϊκές προϋποθέσεις γιά τήν όμαλή λει
τουργία κι απελευθέρωση τής άγορδς. Ή  Γενική διοίκηση μέ άπόφασή της έπέτρεψε

τή μεταφορά καί εμ
πορία, έκτός Η πεί
ρου, βασικών άγαθών. 
τών όποιων ώς τότε 
άπαγορευόταν ή εξα
γωγή. Τά άγαθά πού 
διακινούνταν τώρα ε
λεύθερα ήταν: δημη
τριακά. άλευρα, ό
σπρια, ρύζι, λαχανικά, 
πατάτες, χόρτο, ζώα, 
τυριά κάθε είδους, 
βούτυρο ώς 500 όκά- 
δες, ξυλεία,καυσόξυ- 
λα, ύφάσματα, δέρμα
τα, θειάφι, θειϊκός 
χαλκός, φαρμακευτι
κά είδη καί ελιές. 
"Εμειναν μερικά είδη 
πού δέν επιτρεπόταν 
άκόμα ή εξαγωγή

τους. δπως τό λάδι. Μέ τόν καιρό δλα θά ήταν έλεύθερα.- Ή γαλλική κυβέρνηση 
άπένειμε παράσημα σέ πολλούς παράγοντες τής πόλης, τής βενιζελικής παράταξης. Τό 
δήμαρχο Γ. Ίωαννίδη τόν τίμησε μέ τήν άνώτατη διάκριση: τοϋ έδωσε τό παράσημο 
τής Λεγεώνος τής τιμής.- Τό πρώτο δεκαήμερο τοϋ Μαρτίου κυκλοφόρησε στά Γιάννινα 
νέα έφημερίδα. μέ τίτλο: Βόρειος Ήπειρος. Τό Βορειοηπειρωτικό βρισκόταν στήν 
άμεση έπικαιρότητα μέ τό Συνέδριο τής Ειρήνης, ήταν γιαυτό άναγκαϊα ή έκδοση δη
μοσιογραφικού όργάνου. πού ν ’ άσχολεΐται άποκλειστικά μέ τό έθνικό θέμα.- "Ολα τά 
είδη είχαν διανεμηθεί στά Γιάννινα, έκτός άπό πετρέλαιο. Πρός Θεοϋ! έγραφαν οί 
έφημερίδες, παντού μοιράστηκε πετρέλαιο, έμεΐς γιατί πρέπει νά στραβωνόμαστε άκόμα 
με τό λαδοκάντηλο;- Τήν ήμερα τής έθνικής εορτής, 25 Μαρτίου, μουσική καί καλ
λιτεχνική εσπερίδα διοργανώθηκε, άπό τήν ’Αδελφή τοϋ Στρατιώτου, ύπέρ τών προ
σφύγων Βορειοηπειρωτών.- Ό  έξανθηματικός τύφος δέν άπετέλεσε τελικά άπειλή γιά 
τα Γιάννινα. ΟΙ άρχές πήραν μέτρα κι έτσι τά κρούσματα περιορίστηκαν σέ δυό. —  
Η Γενική διοίκηση έπέτρεψε στούς άρτοποιούς νά κατασκευάζουν καί πωλούν έλεύθερο 

ψωμί πρώτης καί δεύτερης ποιότητας.- Ό  έπικηρυγμένος άντί 14.000 δρχ. ληστοφυγό- 
δικος Χαντζάρας. ανήκε πλέον είς τό έπος τοϋ συνηθισμένου κύκλου τών κλέφτικων 
ιστοριών, είχε σκοτωθεί άπό τά καταδιωκτικά αποσπάσματα τό τρίτο δεκαήμερο τοϋ 
Μαρτίου. Ή  κεφαλή του άπεστάλη είς Ίαχίννινα καί τήν 30ήν Μαρτίου, κατά τό
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παλαώ ν Αντιαισθητικόν σύστημα, τών παλαιοτέρων τουρκοκρατικών περιόδων, 
έξετέθη εις δημοσίαν θέαν... Τό οίκτρόν θέαμα παρηκολούθησε πλήθος παιδίων. όχλου 
καί χωρικών.- Ο'ι κάτοικοι της Φούρκας, κατά τήν τουρκοκρατία είχε στήσει φω λιάν  
έκεϊ ή ρουμανική προπαγάνδα, μέ άπόφαση τοϋ συνόλου τών κατοίκων άποκήρυξαν 
τούς προδότες κι άργυρώνητους πού ήθελαν νά εμφανίσουν τούς Κουτσοβλάχους δτι 
επιθυμούσαν τήν ένωση ή προσάρτηση τών χωριών τους στούς γιδοκλέφτες ’Αλβανούς. 
Τίς υπογραφές τών κατοίκων επικύρωνε ό πρόεδρος τής κοινότητας Γ. Μουτσιούλης.- 
Ά πό τά περισσεύματα τής φορολογίας, ή γενική διοίκηση διέθεσε 400.000 δρχ. στό 
δήμο Ίωαννιτών, γιά τήν εκτέλεση έργων ρυμοτομίας. Τό Βέλος τοϋ Δ. Πανίδη έγραφε: 
Μετά τάς έορτάς τοϋ Πάσχα, πρόκειται νά συνέλθη έν Άθήναις τό ’Επισκοπικόν δι- 
καστήριον, ΐνα δικάση τούς υποδίκους κληρικούς. Ά πό τό Δικαστήριον τοϋτο θά 
διέλθη καί ό ύπό κατηγορίαν τέως μητροπολίτης Ίωαννίνων κ. Σπυρίδων. περί τοϋ 
όποιου κρατεί πεποίθησις, δτι είναι άδύνατον νά έπανέλθη εις τήν προτέραν του θέσιν. 
κατόπιν τής δράσεώς του κατά τά «Νοεμβριανά» καί τής άποδοκιμασίας, ήν τόσον 
σαφώς έ'ξεδήλωσεν ό ’Ηπειρωτικός λαός. Φαιδρή χαρακτήριζε τήν είδηση ό Χατζής. 
Μά καλά, γιατί ό διευθυντής τοϋ «Βέλους» άποκαλει τόν Σπυρίδωνα τέως; Δέν άκούει 
πώς σέ κάθε γιορτή οί ιερείς δέονται «ύπέρ τοϋ Σεβασμιωτάτου μητροπολίτου ΗΜΩΝ  
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ; Γιατί λο ιπ όν ΤΕΩΣ;- Στις 2 ’Απριλίου πέθανε στά Γιάννινα, «πλήρης 
ήμερών», δ άρχαιότερος καθηγητής τής Ζωσιμαίας σχολής Δημήτριος Αιβαδεύς, πατέ
ρας τοΰ τραπεζικοΰ Α. Λιβαδέα, τοΰ συγγραφέα τής δράσης τής Ηπειρωτικής 'Εται
ρείας κατά τήν τουρκοκρατία.- Τό φύλλο τής «’Ηπείρου» τής 7 'Απριλίου, ήμέρας τοΰ 
Πάσχα, έκδόθηκε πανηγυρικό μ' επίκαιρη ΰλη. Ξεχωρίζει τό συμβολικό άρθρο τοΰ Γ. 
Πελλερέν Ό  Πόντιος Πιλάτος.- Καί κάτι πού δέ γίνεται σήμερα. Ή άκολουθία τοΰ 
Εσπερινού τής ’Ανάστασης (ή δεύτερη ’Ανάσταση, δπως λέγεται) ψαλλόταν στόν "Αγιο 
Νικόλαο Κοπάνων, στις 4 μ.μ. Έκεϊ μεταφερόταν καί ή εικόνα τής ’Ανάστασης έν 
πομπή, άπό τόν σεπτόν οίκον τοϋ Νεομάρτυρος Α γίου  Γεωργίου. “Ισως ή τελετή γι
νόταν. γιατί έκεϊ βρισκόταν τό μοναδικό τότε νεκροταφείο τής πόλης. ’Επρεπε ν ’ 
άκούσουν καί οί νεκροί τό χαρμόσυνο άγγελμα, τό Χριστός Άνέστη.- ’Από τίς 2 
’Απριλίου ο'ι Εβραίοι γιόρταζαν τό δικό τους Πάσχα.
Ή  τεκμηριωμένη καί θαρραλέα άρθρογραφία τοΰ Νέστορα Γεωργίτση 

στήν Ή πειρο, κατά τών σκοτεινών σχεδίων τής ιταλικής πολιτικής, 
άπέσπασε τά συγχαρητήρια καί τών πολιτικών άντιπάλων του. Ό  Ν. Λάπ- 
πας έστειλε επιστολή στό Γ. Χατζή, μέ τήν όποια εξέφραζε τήν πλήρη 
ικανοποίησή του γιά τήν άρθρογραφία τοΰ Ν. Γεωργίτση, σχετικά μέ τό 
Βορειοηπειρωτικό, καί μέ θαυμασμό άναπολοΰσε τόν εκλεκτόν δημοσιο
γράφον τών παλαιών τουρκοκρατικών χρόνων, καθ’ οΰς ή αυτοθυσία καί 
ή άφοσίωσίς του πρός τήν ελληνικήν ιδέαν, τόν έθετε πάντοτε άντιμέτωπον 
τής τότε ιταλικής προπαγάνδας. Κ αί διερωτώμαι αν είναι ηθικόν καί 
έντιμον εις ημάς τούς νεωτέρους δημοσιογράφους νά παραλείπωμεν άπό 
τοϋ νά έκδηλώνωμεν τήν έκτίμησίν μας πρός τούς γηράσαντας έν τφ  κα- 
λάμφ  καί προσενεγκόντας πολυτίμους υπηρεσίας εις τό έθνος καί τήν 
κοινωνίαν. Ό  Ν. Λάππας έξέφραζε καί τή λύπη του γιατί, δταν ήταν διευ
θυντής τής Σημαίας, είχε γράψει τήν ψεύτικη είδηση δτι ό Ν. Γεωργίτσης 
έκανε αίτηση πρός τό ιταλικό προξενείο γιά νά προσληφθεΐ ώς ύπάλληλος. 
Δέν ήταν δική του ή γνώμη αυτή -πρόσθετε- άλλά προϊόν άνειλικρινών 
καί άνηθίκων έμπνεύσεων, έκ προσωπικών παθών καί κατέληγε μέ τήν
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έκφραση τής απεριόριστης εκτίμησης καί τοΰ όφειλόμενου σεβασμοΰ πρός 
τόν Ν. Γεωργίτση. Τιμοΰσε τό Ν. Λάππα ή αναγνώριση τοΰ σφάλματός του, 
άποκάλυπτε δμως ταυτόχρονα πόση ζημιά προξενούσε τό παρασκήνιο, καί 
τί ρόλο έπαιζε στή διαμόρφωση τής κοινής γνώμης. Υπολήψεις σπιλώνο
νταν γιά προσωπικά συμφέροντα καί ικανοποίηση κομματικών παθών.

Τή δεύτερη εβδομάδα τοΰ ’Απριλίου ό Χατζής έφυγε βιαστικά γιά τήν 
’Αθήνα -είχε άρρωστήσει ή άδελφή του- καί τήν άρθρογραφία καί σχολιασμό 
τής εφημερίδας άνέλαβε πάλι ό Ν. Γεωργίτσης. Σέ άρθρο του μέ τόν τίτλο: 
/νέοι διεθνείς ορισμοί, κατακεραύνωνε τούς Μεγάλους τοΰ Συνεδρίου τής 
Ειρήνης, προπαντός τούς ’Ιταλούς, πού ύπερθεμάτιζαν στή δημιουργία 
διεθνών δρων άρπαγής. Είχαν πράγματι, είσηγηθεϊ οί ’Ιταλοί μιάν άνήκου- 
στη καινοτομία, πού τήν εφάρμοσαν μάλιστα στήν πράξη, πριν άκόμα έγ- 
κριθεΐ άπό τούς άλλους συνέδρους. Σύμφωνα μ’ αύτή, τά μεγάλα κράτη 
άναλάβαιναν έντολές γιά κατάληψη έδαφών ξένων χωρών πρός εκπολιτι
σμόν τών κατοίκων τους. Δέν πρέπει, συνεπώς, ν’ άποροΰμε σήμερα γιά 
τή διάλυση εύρωπαϊκών κρατών, πού είχαν σχηματιστεί άπό τούς Μεγάλους 
γιά έξυπηρέτηση τών δικών τους συμφερόντων ή κρατών στις άλλες 
ήπείρους, πού άνέλαβαν νά τά εκπολιτίσουν οί ’Ιταλοί καί οί άλλοι Εύρω- 
παΐοι...

^  πό τό Παρίσι έφτασε κι άλλο γράμμα στήν οικογένεια Κωστίδη, μέ 
καλά νέα. Τό συρρίγιο είχε κλείσει καί τά σπασμένα κόκκαλα τοΰ πο

διού τοΰ Βασίλη μέ τήν έγχείρηση πού έγινε, είχαν ένταχθεΐ λειτουργικά 
στό «μηραίον όστοΰν», καλυτέρευσαν πολύ τήν κατάσταση καί μέ τίς 
άσκήσεις φυσιοθεραπείας όδηγοΰσαν στήν πλήρη ίαση τοΰ τραυματία καί 
τήν όμαλή έπανένταξή του στή ζωή. Τήν ίδια μέρα πού έφτασε τό γράμμα, 
νέα χαρά ήρθε νά προστεθεί στήν οικογένεια. Ή  Κατερίνα άποκάλυψε στό 
Δημήτρη, μόλις γύρισε τό μεσημέρι άπό τό νοσοκομείο, πώς ήταν δυό μηνών 
έγγυος. Ωστόσο ό Δημήτρης ακούσε τίς ευχάριστες ειδήσεις δχι μέ τόν 
ενθουσιασμό πού οί άλλοι περίμεναν, άν καί ή δλη άτμόσφαιρα τοϋ σπιτιοΰ 
προδιέθετε εύνοϊκά γιά θετικές συναισθηματικές άντιδράσεις. Τί συνέβαινε; 
Ή ταν φανερό πώς τό Δημήτρη τόν άπασχολοϋσε κάτι πολύ σοβαρό. Οί 
έγνοιες είχαν άποτυπωθέί στό πρόσωπό του, οί άλλοι τόβλεπαν καί ήταν 
σά νά διάβαζαν άνοιχτό βιβλίο, δέν ήξεραν μόνο τήν αιτία πού προκαλοϋσε 
τή συνοφρύωσή του. Ύστερα άπό τίς έντονες πιέσεις τής μάνας καί τής 
γυναίκας του, θά μάς πεις  Δημήτρη, τοΰ είπε ή Λευκή επιτακτικά, δέν 
εΧ£ίς δικαίωμα νά μάς κρατάς σέ άγωνία, σήμερα μάλιστα πού γευτήκαμε 
περίσσια χαρά, δέ μπορείς έσύ νά τή φαρμακώνεις μέ τή σιωπή σου.

Ά ν  οί γυναίκες καί τ ’ άδέρφια τοΰ Δημήτρη, διάβαζαν τίς ντόπιες έφη- 
μερίδες, θ’ ανακάλυπταν άπό μέρες τήν αιτία τής στενοχώριας του. Σκάν
δαλο είχε ξεσπάσει στό στρατιωτικό νοσοκομείο, μέγα σκάνδαλο. Καί ήταν 
ανακατωμένοι σ’ αύτό ένα σωρό άνθρωποι: γιατροί, νοσοκόμοι, κάποιοι
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άπό τό προσωπικό τής διεύθυνσης, ιδιώτες. Σέ συμφωνία μέ τούς 
προμηθευτές είχαν φαγωθεί εκατοντάδες χιλιάδες δραχμές, πολλά χρήματα 
γιά τήν έποχή έκείνη. Ή  άνάκριση είχε άρχίσει άπό μέρες καί τραβούσε σέ 
μάκρος, γιατί κάθε τόσο άποκαλυπτόταν καί κάποια νέα πτυχή τών κατα
χρήσεων. Σκάνδαλο! έγραφαν μέ μεγάλους τίτλους τό Ελεύθερον Βήμα 
καί τό Βέλος, ή Ή πειρος  δμως ήταν έπιφυλακτική. Ό χ ι γιατί προσπαθούσε 
νά συγκαλύψει κάποιον ή νά μετριάσει τίς εύθύνες τών καταχραστών, πού 
τά όνόματά τους κυκλοφορούσαν άπό στόμα σέ στόμα σ’ δλα τά Γιάννινα, 
άλλά ό Χατζής έλειπε στήν ’Αθήνα κι ό Νέστορας Γεωργίτσης έκρινε πώς 
δέν ήταν φρόνιμό νά εκθέσει τήν έφημερίδα μέ σχολιασμούς καί καταδίκες 
προσώπων, πριν κάν τελειώσει ή άνάκριση. "Οταν έβγαινε τό πόρισμα ή 
έφημερίδα θά έλεγε τή γνώμη της, ώς τότε συνιστούσε καί στούς άλλους 
μετριοπάθεια κι όχι υιοθέτηση κάθε φήμης πού κυκλοφορούσε. Τί ήταν νά 
τά γράψει; Οί άλλες δυό έφημερίδες ρίχτηκαν νά κατασπαράξουν τήν 
Ή πειρο, πώς δήθεν προσπαθούσε νά συγκαλύψει τό σκάνδαλο, νά προ
στατεύσει τούς ένοχους, τέτοια. "Οταν ό Χατζής γύρισε άπό τήν ’Αθήνα, 
βρήκε μιά κατάσταση έντονα δυσφημιστική γιά τήν Ή πειρο  καί ύποχρεώ- 
θηκε ν ’ άποκαταστήσει τήν άλήθεια. Χαρακτήρισε λάθος τήν τοποθέτηση 
τής έφημερίδας γιά τή μή άναγραφή ειδήσεων μέ τήν αιτιολογία δτι δέν 
είχε έκδοθεϊ τό πόρισμα, καί τάχτηκε στό πλευρό τών άλλων γιά γρήγορη 
κι άποτελεσματική κάθαρση. Τή σφοδρότερη πολεμική έναντίον του δέχτηκε 
αύτή τή φορά άπό τό Βέλος τοϋ Δ. Πανίδη, πού βέβαια ήταν άδύνατο νά 
συγκριθεί μέ τό Χατζή στή δύναμη τής πένας. Ύστερα άπό μερικά χρόνια 
ό Δ. Πανίδης θά γινόταν γαμπρός του.

Κατά τήν περίοδο τής άπουσίας τοΰ Χατζή στήν ’Αθήνα ό Ν. Γεωργίτσης, 
μέ τό ψευδώνυμο Σίμων Ιωνάς, έγραψε μερικά άπό τά καλύτερα άρθρα 
του. ’Εξετάζοντας τήν κατάσταση πού έπικρατοΰσε στήν ’Αλβανία, τίς σχέ
σεις τής χώρας αύτής μέ τήν ’Ιταλία καί τήν άρπαχτική βουλημία τής τε
λευταίας σημείωνε πώς οί 'Ιταλοί υπό τό (δήθεν) μέγα ένδιαφέρον τής 
εισαγωγής τοϋ πολιτισμού καί τών έθνικών δικαίων, ύπέκρυπτον τόν 
έγκάρδιον πόθον τής κατακτήσεως «καιρού έπιτρέποντος». Ό  εύθετος 
καιρός παρουσιάσθη. Διαρκούντος τοϋ ευρωπαϊκού πολέμου, άφέντες τάς 
συμμάχους αυτοκρατορίας, ώς μισθοφόροι προσεφέρθησαν είς τούς πλει- 
οδοτήσαντας άντιπάλους καί έπανέλαβον τό έγχείρημα τής Κυρηναϊκής. 
Τό δεύτερον τοϋτο κατακτητικόν έγχείρημα (εννοεί τήν ’Αλβανία), έγένετο 
μέ τήν πρόφασιν στρατιωτικής άνάγκης, ητις, λήξαντος τοϋ πολέμου, με- 
τεβλήθη είς ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΝ, ή κηδεμονία μετετράπη είς προσωρινήν κα
τοχήν ΧΑΡ ΙΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, έλαβε βραδύτερον τόν τύπον ΣΦΑΙΡΑΣ 
ΕΠΙΡΡΟΗΣ, ήτις έμελλε νά καταλήξη είς ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗ ΣΙΝ  
μέ πλήρη Κ ΥΡΙΑ ΡΧΙΚ Α ΔΙΚΑΙΩ Μ ΑΤΑ.

Τό δαιμόνιο τής ιταλικής διπλωματίας χρησιμοποιήθηκε γιά νά έφεύρει 
τίς φάσεις κάτω άπό τίς όποιες έπρεπε νά περάσει ή ’Αλβανία γιά νά ύπο-
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δουλωθεϊ. Φαίνεται δμως πώς, κατά τήν κρίση τοΰ Γεωργίτση, οί ’Αλβανοί 
είχαν καταλάβει τό παιγνίδι τών ’Ιταλών καί ζητοΰσαν ν ’ άπαλλαγοΰν άπ’ 
αυτούς. Γιαυτό καί έστειλαν άντιπροσώπους καί υπομνήματα στό Συνέδριο 
τής Ειρήνης, μέ τά όποια άπέκρουσαν τήν ιταλική προστασία καί ζητοΰσαν 
τήν άνεξαρτησία τους. Αύτό επιβεβαίωναν καί οί ειδήσεις πού μέ τόση δυ
σκολία έφταναν στά Γιάννινα άπό τήν ίταλοκρατούμενη περιοχή. Ευκο
λότερο ήταν -έγραφε ό Γεωργίτσης- νά περάσεις τό σινικό τείχος καί νά 
μπεις στήν Κίνα, άπό τό νά προσπαθήσεις νά πάς στό Λελβινάκι ή τό 
Αργυρόκαστρο. Τό Δελβινάκι άνήκε στό τρίγωνο πού έπέμεναν νά κρατοΰν 

οί ’Ιταλοί, άπό τήν έλεύθερη ’Ήπειρο, καί οί Μεγάλοι τοΰ Συνεδρίου τής 
Ειρήνης τούς τό έπέτρεπαν! Είχαν κλείσει μέ συρματοπλέγματα τό δρόμο 
πρός τήν Κόνιτσα καί φύλαγαν δλες τίς διαβάσεις, ώστε ήταν άδύνατο νά 
εισχωρήσει κανένας στήν περιοχή. Παρόλα αύτά, έφταναν κάποιες ειδήσεις 
πού μιλοΰσαν γιά δημιουργία άνώμαλης κατάστασης στήν ’Αλβανία, έξαι- 
τίας τών συμπλοκών άλβανικών συμμοριών -τίς είχαν εξοπλίσει οί ’Ιταλοί 
γιά νά τρομοκρατούν τούς ελληνικούς πληθυσμούς- εναντίον ιταλικών τμη
μάτων στρατοΰ. Αύτό ερμηνευόταν στά Γιάννινα ώς στοιχείο άντίδρασης 
τών ’Αλβανών έναντίον τής ιταλικής κηδεμονίας. Βέβαια ήταν άδηλο ποΰ 
θά κατέληγαν οί συγκρούσεις. Ή  Ελλάδα πάντως έπρεπε μ’ εύχαρίστηση 
νά δεχτεί τήν άλβανική άνεξαρτησία, έφόσον οί ’Αλβανοί περιόριζαν τίς 
άξιώσεις της μέσα στά έθνογραφικά όριά τους. Φυσικά ή Β. "Ηπειρος έπρεπε 
νά ενσωματωθεί στήν Ελλάδα.

Στή Β. Ή πειρο δμως άγωνίζονταν καί έπεφταν νεκροί διαλεχτοί πρόμα
χοι τοΰ ελληνισμού. ’Ανάμεσά τους ό γενικός επιθεωρητής τών έλληνικών 
σχολείων τής Κορυτσάς ’Εφραίμ Γκίνης, άπό τούς δραστηριότερους παρά
γοντες τοΰ έλληνισμοΰ έπί τουρκοκρατίας. Δολοφονήθηκε άκριβώς γιά τό 
εθνικό έργο πού έπιτελούσε. Στήν ’Αθήνα καί τά Γιάννινα έγιναν έπιβλητικά 
μνημόσυνα γιά νά τιμηθεί ή προσφορά του. Στήν ’Αθήνα τόν έπιμνημόσυνο 
λόγο έκφώνησε ό Βορειοηπειρώτης βουλευτής καί δημοσιογράφος Κ. Σκεν- 
δέρης, εκδότης τού Πελασγού, μιά αποστροφή τοΰ λόγου του ήταν προφη
τική. Έφραίμ Γκίνη! είπε. Α πό σήμερον εισέρχεσαι εις τό Πάνθεον τών 
ηρώων τής Πατρίδος. Είπέ εις τήν χορείαν τών έθνομαρτύρων ότι στενάζει 
εισέτι ό υπόδουλος Ελληνισμός, άσφυκτιά ή Β. Ήπειρος. Είπέ εις αυτούς 
να έτοιμάσωσι χώρον διά τούς νέους μάρτυρας, οιτινες θά πέσουν άκόμα 
υπέρ αυτής τής 'Ιδέας' διότι θά χυθή πολύ άκόμη αίμα, μέχρις οϋ οί τε
λευταίοι ήρωες Σάς άναγγείλουν τήν έλευθερίαν τής Πατρίδος!

Στό Παρίσι ό Βενιζέλος άγωνιζόταν νά κάμψει τήν άντίδραση τών 
Ιταλών στό θέμα τής Β. ’Ηπείρου, στόν κατάλογο δμως τών εθνικών προ

τεραιοτήτων είχε μπει τώρα ή Σμύρνη καί ή ’Ιωνία. Οί Αμερικανικές άντιρ- 
ρησεις είχαν άρθεϊ καί οί Μεγάλοι συναίνεσαν τελικά νά δοθεί έντολή στήν 
Ελλάδα νά καταλάβει τή Σμύρνη καί τήν περιοχή της. Παρά τούς διστα

γμούς μερικών πού υποστήριζαν πώς ή Ελλάδα έμπαινε σέ μιά επικίνδυνη
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περιπέτεια, ό ελληνικός λαός στό σύνολό του, γιόρτασε τή διπλωματική 
αύτή επιτυχία τού Βενιζέλου, ώς εθνικό θρίαμβο. Στή λαϊκή φαντασία ό 
Βενιζέλος γινόταν ό ένσαρκωτής τής Μεγάλης Ιδέας, κάτι πού δέν τό είχε 
πετύχει ό Κωνσταντίνος. Οί Ήπειρώτες, πού πάλευαν άκόμα γιά νά

άπαλλάξουν τήν ενιαία Ή 
πειρο άπό τή δουλεία, δέχτη
καν μέ άνεκλάλητη χαρά τήν 
είδηση τής άπόβασης, στίς 2 
Μαΐου. τοΰ ελληνικού στρα- 
τοΰ στή Σμύρνη, καί άγανά- 
χτησαν γιά τις συγκρούσεις 
τών πρώτων ημερών, τών ο
ποίων ύποκινητές ήταν καί 
πάλι οί ’Ιταλοί, πού είχαν ά- 
ποβιβαστεΐ κι αυτοί στή Μι
κρά Άσία, ή Ελλάδα θά τούς 
έβρισκε μπροστά τους, αντίπα
λους σέ κάθε έθνική της εξόρ
μηση.

Ά π ’ δλους τούς γνωστούς 
καί φίλους του, ό Βενιζέλος 
διάλεξε τόν Γενικό διοικητή 
Ηπείρου Αριστείδη Στεργιά- 
δη, γιά νά τού άναθέσει τήν 
ύψιστη άποστολή τής πολιτι
κής διοίκησης, άλλά μέ εύρύ- 
τατες δικαιοδοσίες, τής Σμύρ
νης καί τής ’Ιωνίας πού κατέ
λαβε ό ελληνικός στρατός. 
Ώ ς Γενικός διοικητής Η π εί
ρου είχε δώσει εξετάσεις καί 

είχε πετύχει. Κατασίγασε σέ σημαντικό βαθμό τά πάθη, χωρίς νά τά εξαλεί
ψει, άντιμετώπισε μ’ έπιτυχία τό επισιτιστικό, έλυσε πολλά προβλήματα, 
ήταν μιά προσωπικότητα, τήν άξια τής όποιας άναγνώριζαν καί οί άντίπα- 
λοι. Ή  άντιπολιτευόμενη "Ηπειρος π.χ. κατ’ έπανάληψη είχε άσχοληθεΐ μέ 
τό έργο του κι δταν άναχώρησε γιά τή Σμύρνη, γιά ν ’ άναλάβει τήν Ύπατη 
Αρμοστεία, παρά τις άντιδράσεις σημαινόντων στελεχών τών φιλελευθέ
ρων, πού ό Βενιζέλος δέν τις έλαβε ύπόψη του, ό Χατζής τοΰ έπλεξε τό 
έγκώμιο καί έξέφρασε τήν πίστη δτι θά πετύχαινε στήν άποστολή του. Οί 
έντολές τοΰ Βενιζέλου ώς πρός τό θέμα τής δικαιοδοσίας τοϋ Ύ πατου 
Άρμοστοΰ, ήταν σαφείς: Ό  Στεργιάδης θ’ άποτελοΰσε τήν υπέρτατη άρχή, 
άπό τήν όποια δλοι, πολιτικοί καί στρατιωτικοί, θά έπαιρναν έντολές. Πρώ

Νέστωρ Γεωργιτσης 
(στό σαλόνι τοΰ σπιτιού του)
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τιστο σκοπό πού είχε θέσει ό Στεργιάδης -καί ένέκρινε ό Βενιζέλος- ήταν 
νά κερδίσει τήν εμπιστοσύνη τών μή ελληνικής καταγωγής πληθυσμών τής 
Μ Άσίας. Ή  έπιτυχία του προϋπέθετε συνεργάτες ικανούς καί δοκιμασμέ
νους καί τέτοιους ό Στεργιάδης δέ θάβρισκε καλύτερους άπό τόν κύκλο 
τών άνώτερων ύπαλλήλων πού τόν περιέβαλλαν ώς Γενικό διοικητή Η πεί
ρου. Έ τσι, μαζί μέ τό Στεργιάδη, έφυγαν γιά τή Σμύρνη, τήν ημέρα τής 
άναχώρησής του καί τίς άμέσως έπόμενες έπίλεκτα στελέχη τής Γενικής δι
οίκησης, στά όποια είχε άπόλυτη έμπιστοσύνη.

Τά Γιάννινα, στό μεταξύ, προσπαθούσαν νά έπιλύσουν, τά μεγάλα καί μικρά τους 
προβλήματα. ’Από τά βασικότερα, ήταν εκείνο τών δασικών εκτάσεων. Τό δημόσιο, 
μετά τήν άπελευθέρωση, χαρακτήρισε δλα τά δάση ώς κρατικά και εμπόδιζε τούς κα
τοίκους τών χωριών τήν καλλιέργεια καί τήν υλοτόμηση, όπως γινόταν έπ'ι τουρκο
κρατίας. Ή  κατάσταση ήταν δύσκολη γιά τούς χωρικούς, γιατί δέν είχαν στά χέρια 
τους τίτλους ιδιοκτησίας. Οί υπάλληλοι τών δασικών ύπηρεσιών. γιά νά κατοχυρώσουν 
τά συμφέροντα τού δημοσίου, έκαναν συνεχώς μηνύσεις εναντίον δσων νόμιζαν δτι 
ήταν παραβάτες καί τά δικαστήρια δέν είχαν άλλη δουλειά νά κάνουν, παρά νά 
έκδικάζουν μηνύσεις γιά δασικές υποθέσεις. Σέ μιά μόνο μέρα στό ειρηνοδικείο Μπό
γιας (Κήπων), είχαν έγγραφε! στό πινάκιο γιά νά έκδικαστούν 150 υποθέσεις. Γιά ν’ 
άποσυμφορήσει τά δικαστήρια άπό τέτοιες ύποθέσεις ή Γενική διοίκηση συγκρότησε 
έπιτροπή, στήν δποία άνατέθηκε ή έπίλυση τών διαφορών καί τών συγκρούσεων τών 
Ιδιωτών μέ τό δημόσιο.- "Εκκληση γινόταν άπό τόν τύπο νά ψηφιστεί νόμος γιά τήν 
προστασία τών «ώφελίμων πτηνών». Χωρίς νά ξέρουν τί ζημιά έκαναν στό οικολογικό 
σύστημα -μήπως σήμερα ξέρουν;- καταδίωκαν τούς πελαργούς καί τά χελιδόνια, πτηνά 
πού οί Τούρκοι τά προστάτευαν.- Τά ποδήλατα είχαν γίνει δημόσιος κίνδυνος γιά τούς 
κεντρικούς δρόμους. Οί περισσότεροι πού τά νοίκιαζαν ήταν άξεστοι νεανίαι κι έτρεχαν 
μέ ύπερβολική ταχύτητα, άδιαφορώντας γιά τά δυστυχήματα πού προξενούσαν. Οί 
έφημερίδες ζητούσαν τήν επέμβαση τής άστυνομίας, γιά τήν άπαγόρευση τής κυκλοφο
ρίας τους σέ πολυσύχναστους δρόμους.- Τό πολυπόθητο πετρέλαιο είχε πιά φτάσει 
καί στά Γιάννινα: ή νομαρχία άνακοίνωσε πώς τό γραφείο έπισιτισμού διέθετε πετρέ
λαιο γιά άτομική χρήση, σ ’ δσους επιθυμούσαν νά τό προμηθευτούν, δχι δμως γιά 
έμπορία. Χαρακτηριζόταν ώς άδικαιολόγητη ή επιμονή πού έδειχναν κάποιοι ιδιώτες 
καί παντοπώλες, νά συγκεντρώνουν τά δελτία πετρελαίου άπό τούς κατοίκους.

p  υρίζοντας άπό τήν ’Αθήνα ό Χατζής βρέθηκε άντιμέτωπος μέ μιά κα
τάσταση πού ποτέ δέ μποροΰσε νά φανταστεί. Τόν καλοΰσαν οί δικα

στικές άρχές ν ’ άπολογηθεϊ, γιατί -κατά τό κλητήριο θέσπισμα- είχε ύπογρά- 
ψει άναφορά, μαζί μ’ άλλους, μέ τήν όποια καλοΰσε τούς ’Ιταλούς, νά κα
ταλάβουν τά Γιάννινα! Καλοϋσε τούς ’Ιταλούς! Ποιός; Ό  πιό σφοδρός τους 
πολέμιος, ό Χατζής! Τόση ήταν ή οργή του πού λησμόνησε στρατιωτικούς 
νόμους, λογοκρισίες, κίνδυνο διακοπής τής έκδοσης τής έφημερίδας του, 
δλα, ντύθηκε τήν παλιά άγωνιστική στολή του καί ξέσπασε έναντίον τοϋ 
κράτους πού τίς υίοθετοΰσε καί τοΰ έστελνε κλήσεις μέσω τής δικαιοσύνης, 
ν ’ άπολογηθεϊ. Έγραψε ένα άπό τά πιό καυστικά άρθρα του έναντίον τοΰ 
παρακράτους, δπως θά λέγαμε σήμερα καί περίμενε τίς άντιδράσεις, πού 
φυσικά, επειδή είχε δίκιο, δέν εκδηλώθηκαν άπό καμιά πλευρά. Τίτλος τοΰ
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άρθρου: *Αδικον . στυγερόν καί άνόσιον (16-5-1919). Στήν άρχή ζητούσε 
άπάντηση στά ερωτήματα: Υπήρχε κανένας στά Γιάννινα καί στήν Ή πειρο 
πού νά μή γνώριζε τις δεκάχρονες συνεχείς προσπάθειές του γιά τήν Ή π ει
ρο; Υπήρχε κανένας πού νά μή γνώριζε τούς άγώνες του εναντίον τής 
ιταλικής επέκτασης, ιδιαίτερα εκείνους τοϋ 1916 καί 1917, ώς τήν ημέρα 
πού οί ’Ιταλοί έμπαιναν στά Γιάννινα; 'Υπήρχε κανένας πού νά μή γνώριζε 
δτι στίς 24 Μάΐου άκόμα, δυό μέρες πρίν μπούν οί ’Ιταλοί στά Γιάννινα, 
ή Ή πειρος έξεσφενδόνιζε τόν κεραυνόν τής έκδοσης τής «Ηπειρωτικής 
Μαύρης Βίβλου», γιά ν’ άποτυπωθούν σ’ αύτή τά επεκτατικά σχέδια τών 
’Ιταλών; Υπήρχε άκόμα κανένας πού νά μή γνώριζε δτι κάθε συλλαλητήριο, 
κάθε ψήφισμα, κάθε υπόμνημα, κάθε άντιϊταλική συγκέντρωση πού έγινε 
στά Γιάννινα, έγινε ύστερα άπό πρωτοβουλία καί συσκέψεις στά γραφεία 
τής Ηπείρου; 'Υπήρχε κανένας πού ν’ άγνοούσε δτι ή θέση τοΰ Γ. Χατζή 
άπέναντι στούς ’Ιταλούς πού έρχονταν είχε γίνει δύσκολη καί έπικίνδυνη, 
ύστερα άπό τέτοιο λυσσαλέο καί πολύχρονο άγώνα έναντίον τους, ώστε 
άναγκάστηκε νά αύτοεξοριστεΐ μέ δλη του τήν οικογένεια στήν ’Άρτα; 
Υπήρχε, λοιπόν, κανείς άγνοών όλα αυτά; Α λ λ ’ άν ϋπάρχη θά η το κωφός 
ή τυφλός ή άγράμματος επί δέκα συνεχή έτη καί έως προχθές καί σήμερον 
άκόμη. Καί συνέχιζε μετατρέποντας τό ερωτηματολόγιο σέ κατηγορητήριο: 
Καί όμως, κλητήρω ν θέσπισμα μάς καλεί νά άπολογηθώμεν ΗΜ ΕΙΣ - 
ΗΜΕΙΣ! -διότι ύπεγράχραμεν, λέει, άναφοράν καλούντες τούς ’Ιταλούς 
ενταύθα! Πρό τοιαύτης βδελυράς, στυγερός καί άποτροπαίου κατηγορίας, 
γεννήματος τών συκοφαντικών εισηγήσεων καί πεπωρωμένων μαρτυριών 
τις οϊδε τίνων βδελυρών έγκεφάλων-συκοφαντικών μαρτυριών, ύβριζουσών 
τήν Η πειρωτικήν ψυχήν, αί όποϊαι άν καί διά κάθε άλλον Έ λληνα καί 
Ήπειρώτην θά ησαν βδελυραί, δι ’ ημάς, ιδιαιτέρως, καταντώσιν άσυνείδη- 
τοι, άποτρόπαιαι καί μυσαραί-πρό τοιαύτης βδελυράς συκοφαντίας άπο- 
στρέφομεν μετά φρίκης τό πρόσωπον καί στοχαζόμεθα άν άπέμεινε πλέον 
ιερόν τι, όσιον, ηθικόν εις μερικός συνειδήσεις, δταν οϋτως οίκτρώς, οϋτω 
στυγερώς, οϋτως άσυνειδήτως, εύρίσκονται άτομα άξιοϋντα τίτλον ηθικού 
καί διανοητικού άνθρώπου, άλλά μή διστάζοντα νά δίδωσι μαρτυρίας καί 
έπιρρίπτωσιν εις ΗΜ ΑΣ τοιαύτας μυσαράς συκοφαντίας-δταν ΗΜΕΙΣ 
ΜΟΝΟΙ, έν όνόματι τής Ηπειρωτικής τιμής καί συνειδήσεως έκραυγάζο- 
μεν άπό τόν ’Οκτώβριον τοϋ 1916 εις επίσημον συνεδρίασιν τοϋ Αημοτικοϋ 
συμβουλίου: «Ήπειρώται! Έ ν όνόματι τής τιμής καί τής ελευθερίας σας, 
χτυπάτε τούς επιδρομείς! Ακόμη άν πρόκειται νά γίνη στάχτη ή Ήπειρος, 
χτυπάτε καί άμυνθήτε, χάριν αυτής ταύτης τουλάχιστον τής τιμής». 
Έρωτώμεν (λοιπόν), μέ τό μέτωπον ύψωμένον καί μέ τήν καρδίαν γεμάτην 
άπό βδελυγμίαν, άπό τών στηλών τούτων σήμερον, έπιφυλασσόμενοι αϋριον 
νά σάς έρωτήσωμεν μέ παν νόμιμον καί μέ πάν ένδικον μέσον. Είναι 
άλήθεια αύτά πού λέτε περί ημών ή είναι ψέμματα;

Κανένας σχεδόν δέν άπάντησε, εξάλλου καί τί νά πει; Τά πράγματα



μαρτυρούσαν μόνα τους. Ή  άντιιταλική άρθρογραφία τοϋ Χατζή καί τοΰ 
Γεωργίτση ήταν άποτυπωμένη στά φύλλα τής Ηπείρου, ποιός θά τήν 
άμφισβητοΰσε;

Παίρνοντας άφορμή άπό τήν άδικη επίθεση εναντίον του ό Χατζής 
επαινούσε τήν κίνηση πού είχε άρχίσει άπό τήν ’Αθήνα γιά τήν άνάγκη 
εθνικής συμφιλίωσης, πού βέβαια προϋπέθετε τή χορήγηση γενικής άμνη- 
στείας. Τήν κατάσταση -έλεγε- τήν εκμεταλλεύονταν μόνον οί επιτήδειοι, 
γ ι’ αύτούς άποτελοΰσε πρόσφορο έδαφος γιά νά δημιουργούν οντότητα, 
μερικοί καί περιουσίες. Σέ κάποιες μάλιστα υποθέσεις έβλεπε κανείς ώς 
κατηγόρους ή ώς μάρτυρας καί άνθρώπους μέ έκκρεμείς κατηγορίες γιά 
άνθρωποκτονίες, νά εμφανίζονται κέρβεροι άνωτέρων ιδανικών, καί άνω- 
τέρων ηθικών σφαιρών!

Παρόλα αύτά βρέθηκε κάποιος πού δέν τόλμησε βέβαια ν ’ άμφισβητήσει 
τήν άγωνιστική άρθρογραφία τοΰ Χατζή κατά τής επεκτατικής πολιτικής τής 
’Ιταλίας, τοΰ καταλόγησε δμως θρασύτητα στήν έκφραση τών άπόψεών του. 
Ή ταν τό Βέλος τοΰ Δ. Πανίδη. Καί άναγνωρίζομεν μέν -έγραφε- δτι η 
«’Ήπειρος» προσέφερεν υπηρεσίας εις τό παρελθόν, άλλ ’ ή θρασύ της μέ 
τήν όποιαν παρουσιάζεται προχθές νά τάς άναφέρη... καί συνέχιζε τήν 
κριτική καταφερόμενο εναντίον τοΰ Χατζή. Άκουσε, δσα δέ θάθελε ποτέ ν ’ 
άκούσει. "Ωστε λοιπόν, άπαντοΰσε ό Χατζής, εις τήν μακαρίαν αυτήν πόλιν.., 
άνθρωποι μέν έχοντες οίανδήποτε άξίαν καί παρασχόντες κατά καιρούς 
καί έν συνεχείς κοινωνικάς καί έθνικάς υπηρεσίας, είναι θρασύ της δταν  
ύβρίζωνται καί τσαλαπατίζωνται άνιέρως, έν τφ  ίερφ δικαιώματι τής άμύνης 
των, ύπερασπιζόμενοι νά όμιλώσι περί τούτων. Όντίδια δέ καί άνθρωπίδια 
διάφορα -κοινωνικοί μήκυτες καί εύρώς (μούχλα) κοινωνικός, βλάστημα 
πάσης άνωμάλου καταστάσεως- άνθρωπάρια, μερικά μέν κατωτάτης δια
νοητικής άναπτύξεως, άλλα κατωτάτης ηθικής υποστάθμης, ενίοτε δέ καί 
αύτόχρημα έστιγματισμένου έθνικού ή κοινωνικού παρελθόντος, δέν είναι 
καθόλου θρασύ της νά ποζάρουν εις μίαν κοινωνίαν, είτε ένδεδυμένα τήν 
λεοντήν όψιμων καί υπόπτων πατριωτισμών, είτε περιβεβλημένα τήβεννον 
εισαγγελέων, άείποτε κατηγόρων, εϊτε τήν σοβαράν στολήν διδασκάλων τής 
κοινωνίας - όταν οϋτε πιστοποιητικόν κάν διδασκάλου δέν έχουσιν ότι 
έδιδάχθησαν ποτέ τό άλφάβητον τουλάχιστον... Τό σχόλιο συνεχιζόταν μέ 
προσωπική επίθεση κατά τοΰ διευθυντή τού Βέλους, σέ δρισμένα σημεία 
άγγιζε τά δρια τοΰ λιβέλλου, μέ τήν έννοια πού πήρε τό περιεχόμενό του 
στή νεότερη έποχή. Ή ταν τόση ή άγανάκτηση τοΰ Χατζή γιά τή σκευωρία 
πού ύφάνθηκε σέ βάρος του, πού συχνά, όντας έκτος έαυτοΰ, χρησιμοποιεί 
εκφραστικά μέσα, δμοια μ’ εκείνα γιά τά όποια κατηγορούσε τούς άντιπάλους 
του.

’Από πληροφορίες πού κατόρθωσε νά συγκεντρώσει, κατέληξε στό συ
μπέρασμα, δτι δέν ήταν Γιαννιώτες αύτοί πού τόν κατηγόρησαν γιά φιλοϊ- 
ταλισμό, άλλά ύπάλληλοι, ίσως κι άπό τό χώρο τής δικαιοσύνης, περα



στικοί άπό τά Γιάννινα, γιαυτό μέ άλλο σχόλιό του έπιτίθεται μέ οξύτητα 
έναντίον τους καί δίνει δρκο πώς θά τούς αποκαλύψει καί θά τούς 
ύποχρεώσει ν ’ άνακαλέσουν. Μέ τό προχθεσινόν άρθρον μας, έγραφε, 
ιδιαιτέρως ήθέλαμεν νά έλέγξωμεν καί νά ξετινάξωμεν δημοσίςι τό άμελέ- 
τητον, άσοβάρεντον, καθόλου νοήμον καί άκριβολογικώς μή ενσυνείδητον, 
άπό πάσης δέ έθνικής άπόψεως άστοχον μιάς σαθρός πληροφορίας καί 
αυτόχρημα έστερημένης καί τής έλαχίστης καν στοιχειώδους έθνικής 
ΕΥΦ ΥΪΑΣ, έξ ής έξεπορεύθη ή άνάγκη άνακρίσεως, έπί μιας βδελυρός 
συκοφαντίας -καί τοϋτο μόνον ΐνα φθάσωμεν άπαξ έτι, δημοσίρ, είς τό 
συμπέρασμα δτι είς τήν χώραν αυτήν, δυστυχώς, κατά καιρούς διαβατικοί 
μπόν βιβάν, πολλοί καί άδιάφοροι, μέ κιλόταν ή άνευ κιλότας, διέρχονται 
κηδεμόνες τών συμφερόντων τής τιμής ή τής άξιοπρεπείας τής Ηπείρου, 
άνθρωποι φίφτυ-τοϋ, κατάλληλοι διά τό κορτάρισμα τής οίασδήποτε νοσο
κόμου δημοσίου ή ιδιωτικού νοσοκομείου -εύαίσθητοι υπερβολικά είς τήν 
θέαν καί τήν προσέγγισιν τοϋ οίουδήποτε θηλυκού- έλάχιστα δμως κατάλ
ληλοι διό βαθυτέρας, νοημονεστέρας καί όξυδερκεστέρας σκέψεις καί με- 
λέτας καί ένεργείας. Στοχαζόμενοι, δμως, ημείς, οί άνευ ούδενός έπισήμου 
δημοσίου υπουργήματος, άλλ ’ έξ ’Ηπειρωτικής έθνικής φιλοτιμίας καί κα
θήκοντος, τεταγμένοι έργάται τοϋ έθνικοϋ Ηπειρωτικού συμφέροντος, στο- 
χαζόμενοι πολιτικώτερον, σωφρονέστερον καί βαθύτερον καί διαισθανόμενοι 
τό άστοχον περισσοτέρου θορύβου, έστω καί ώς άμύνης όπλου, σιωπώμεν 
έπί τοϋ παρόντος. Α λλά  μέ τήν ΑΓΡΙΑΝ ΑΙΑΒΕΒΑΙΩΣΙΝ δτι έν όνόματι 
τής Ηπειρωτικής τιμής καί τής άτομικής μας, έν δσω ζώμεν καί «οίοί τ ’ 
ώμεν», καί έ φ ’ δσον ένας ούρανός καί μία γή υπάρχει διά νά μάς κρατή 
καί νά μάς στεγάζη δλους, τόν κατασκευαστήν μιάς ήλιθίας ύβρεως κατά 
τής ’Ηπείρου καί ημών δέν θά τόν άφήσωμεν κατοπίσω, έως δ του τόν πεί- 
σωμεν καί τόν ίδιον νά όμολογήση καί παραδεχθή είς ποιον στυγερόν συ
μπέρασμα ή έπιπολαιότης τόν ώδήγησεν.

y  ή φροντίδα τής οικογένειας Κωστίδη, μετά τήν άναχώρηση τοϋ Πέτρου 
καί Βασίλη γιά τό Παρίσι, τήν είχε άναλάβει ό Δημήτρης. Ό  γιατρός 

ένοιωθε πώς είχε έπωμιστεί σοβαρές εύθύνες, ήταν ό άρχηγός τής οικογέ
νειας καί κάθε λόγος ή πράξη του άντανακλούσε σ’ αύτή. Τά γράμματα 
άπό τό Παρίσι σ’ αύτόν έρχονταν, συστημένα πάντοτε, γράμματα αισιόδοξα 
στό σύνολό τους, πίσω δμως άπό τίς γραμμές τους ό Δημήτρης συναισθα
νόταν πώς κάτι κρυβόταν, πού ό πατέρας, αύτός κυρίως έγραφε, δέν ήθελε 
άκόμα νά τό πει. Αύτό τό κρυμμένο μυστικό πού ούτε ό ίδιος τό ήξερε, 
άλλαζε τή διάθεσή του, δλοι τό άντιλαμβάνονταν στό σπίτι, προπαντός οί 
γυναίκες, μέ τήν όξύτατη διαίσθηση πού έχουν, ρωτοϋσαν έπίμονα νά μά
θουν, τί νά τούς άπαντήσει, άφοϋ κι ό ίδιος δέν ήξερε; Πολλές φορές κα
νένας δέν τοϋ μιλούσε, τόν κοίταζαν μόνο έταστικά καί λυπημένα, τότε 
ήταν πού ό Δημήτρης γινόταν συντρίμια, βούρκωναν τά μάτια του κι έτρεχε
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νά κλειστεί στό δωμάτιό του, μεγαλώνοντας τήν άνησυχία τών άλλων. Ή  
στάση τοϋ Δημήτρη τούς φαινόταν παράξενη γιατί διάβαζαν όλοι τά γράμ
ματα, ό Πέτρος έγραφε πώς ή υγεία τοΰ Βασίλη βελτιωνόταν καθημερινά, 
τί ήταν εκείνο που στενοχωροΰσε τό γιατρό, κι έκανε καί τούς άλλους νά 
χάνουν τήν αισιοδοξία τους; Κάποια μέρα ή Κατερίνα τόλμησε μιά εξήγηση: 
—Είναι αναστατωμένος, είπε, μέ τίς άνακρίσεις πού γίνονται στό στρατιω
τικό νοσοκομείο γιά τά σκάνδαλα, ό Δημήτρης δέν έχει καμιά ευθύνη, δλη 
δμως αύτή ή ιστορία τόν έπηρέασε, θά πάει, μοϋ είπε, στό Χατζή νά τό 
κουβεντιάσει. Ή  εξήγηση φάνηκε πώς ήταν σωστή, ό Δημήτρης, πήρε άδεια 
άπουσίας δυό ωρών άπό τό νοσοκομείο γιά νά δει τό Χατζή, χωρίς βέβαια 
νά κάνει λόγο γιαυτό στούς προϊσταμένους του. Ό  Χατζής χάρηκε πολύ 
πού τόν είδε, είχε μάθει δλη τήν περιπέτεια τοΰ Βασίλη, ένοιωθε τήν οικογέ
νεια Κωστίδη σά δική του, συμμεριζόταν τόν πόνο της. —Δέν ήρθα σήμερα 
γιά τό Βασίλη, κύρ Γιώργη, απάντησε ό Δημήτρης, εύχαριστώντας γιά τά 
αίσθήματά του. ’Ελπίζω νά πάνε δλα καλά, άν καί κάτι μοϋ λέει πώς ή 
περιπέτειά του δέ θά τελειώσει σύμφωνα μέ τίς ευχές δλων μας. — Έ χεις 
καμιά ένδειξη γιαυτό; τόν ρώτησε άνήσυχος ό Χατζής. —Τίποτα, μόνο κάτι 
λέξεις στά γράμματα τοϋ πατέρα, μέ κάνουν νά σκέπτομαι. Νά δώσει ό 
Θεός νά έχω άδικο, κι ό Βασίλης νά γυρίσει έντελώς καλά. Άλλά, δπως 
σοϋ είπα, δέν ήρθα γιά τό Βασίλη... — Τί είναι αύτό πού σέ άνησυχεϊ παιδί 
μου; τόν ρώτησε πατρικά ό Χατζής. — Τό νοσοκομείο, κύρ Γιώργη, έκεϊ φαί
νεται πώς έγιναν σοβαρά πράγματα, κι ένώ έχω γιά δλα άγνοια, φοβάμαι 
μή μέ μπλέξουν. Είναι καί ή πολιτική μου τοποθέτηση πού κάνει ευαίσθητη 
τή θέση μου. Ανησυχώ κι ήρθα νά μοϋ πεις τή γνώμη σου. Ό  Χατζής γιά 
λίγο δέ μίλησε. 'Ύστερα σηκώθηκε όρθιος, σάν κάτι νά τόν είχε ερεθίσει: 
—Δέν είναι άπλά σοβαρά, έκεϊ κάτω έγιναν φοβερά πράγματα Δημήτρη, 
θά γράψω ένα σχόλιο, μέσα στά πλαίσια πού μοϋ έπιτρέπει ή λογοκρισία, 
έγιναν άπίστευτα πράγματα. Καί λυπάμαι πολύ πού στήν άρχή δέν κατα
λάβαμε τί γινόταν, έλειπα κι έγώ στήν ’Αθήνα κι ό Νέστορας (Γεωργίτσης), 
φρόνιμος καί συνετός, δπως πάντα, τάβαλε μέ όσους άποκάλυψαν τήν κα
τάσταση, πρ ιν  άκόμα ή άνάκριση άρχίσει. Αύτά πού θά μάθεις θά τά δια
βάσεις Ισως αύριο, είναι άνατριχιαστικά. ’Εσύ δέν έχεις καμιά ευθύνη, 
έγιναν προτού έπιστρατευθεϊς, ένέχονται πολλοί, καί πρώτος ά π ’ δλους ό 
διευθυντής τοϋ νοσοκομείου. Κρατήσου μακριά άπό συζητήσεις καί σχόλια 
καταδικαστικά ή ευνοϊκά γιά τίς πράξεις τους, ή άνάκριση προχωρεί καί 
θά βγάλει δλα τ ’ άπλυτα, ή κοινωνία τών Γιαννίνων είναι άνάστατη καί 
χρειάζεται νά πάρει θέση ό ίδιος ό πρωθυπουργός γιά νά τήν καθησυχάσει. 
Θά τό κάμει; Δέν ξέρω. Ά λλ  ’ δταν γίνουν γνωστές όλες οί λεπτομέρειες, 
θ ’ άνησυχήσει... —Μ ά τόσα πολλά έγιναν στό νοσοκομείο; ρώτησε μ’ έκπληξη 
ό Δημήτρης. —Τόσα, όσα δέ φαντάζεσαι, δέ σοϋ λέω τίποτα τώρα, θά τά 
διαβάσεις. ’Εξάλλου μερικά δημοσίευσαν οί έφημερίδες τής συμπολίτευσης, 
βλέπεις μάς πρόκαναν. Δέν ήθελε ν ’ άκούσει άλλα ό Δημήτρης, χαιρέτησε
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μ’ εγκαρδιότητα τό Χατζή, αυτός τόν παρακάλεσε νά τόν επισκέπτεται συ
χνότερα, έχουμε τόση άνάγκη ό ένας τόν άλλο, σ ’ αυτές τις δύσκολες 
στιγμές, νά έρχεσαι Λημήτρη, μοϋ κάνει καλό ή κουβέντα σου, νά γράψεις 
τις εύχές μου στόν πατέρα σου καί τό Βασίλη, νά γυρίσουν γρήγορα κοντά 
μας, μέ τήν άπουσία τού Πέτρου μοϋ φαίνεται πώς αδέιασαν τά Γιάννινα, 
έτσι τουλάχιστο νοιώθω εγώ. Ό  γιατρός τόν ευχαρίστησε γιά μιά άκόμα 
φορά καί πήρε τό δρόμο γιά τό Κάστρο, εκεί ήταν τό νοσοκομείο, ή δίωρη 
άδεια είχε περάσει.

Ύστερα άπό δυό μέρες ή οικογένεια τοΰ Δημήτρη διάβαζε στήν Ήπειρο 
γιά τά σκάνδαλα τοΰ νοσοκομείου καί δέν πίστευε στά μάτια της. —Μά

είναι δυνατόν νά έγιναν δλα αυτά σέ βάρος 
άνθρώπων καί μάλιστα άρρωστων; φώναξε 
άγανακτισμένη ή Λευκή. Ό  νοΰς της είχε πάει 
στό Βασίλη πού νοσηλεύτηκε σέ στρατιωτικό 
νοσοκομείο, ένα ρίγος πέρασε στή ραχοκοκαλιά 
της, τόση άπανθρωπιά, γιαυτούς πού έχυσαν 
τό αίμα τους γιά τήν πατρίδα, είναι δυνατόν; 
μουρμούριζε μόνη της. Νά τί έγραφε ή Ή π ει
ρος στίς 20-5-1919: Έμπνέουσι φρίκην όσα, έν 
συνεχείς, ήδη, άλλά κρυφά καί άγνωστα καί 
έπιμελώς σκεπαζόμενα τέως, υπό άλύσεως 
Ισως ενόχων καί συνενόχων, καί εις τά κα
φενεία καί εις τούς δρόμους καί πανταχοϋ  
εκτίθενται, αποκαλύπτονται καί ζωγραφίζο
νται, σχετικώς μέ τά σκάνδαλα τοϋ Στρατιω
τικού Νοσοκομείου. Καί αί μέν καταχρήσεις 
καί τά στελλόμενα έκ τών νοσοκομειακών ειδών 
εις εύνοουμένας νεαράς καί εύνοουμένας γραί

ας, φαβορίτας τών νεαρών, καί τά περί τιμής γάλακτος καί άλλα τοιαϋτα  
-κολοσσιαίοι καταχρήσεις, ώς ζωγραφίζωσι τώρα οί τέως σιωπώντες 
έπιμελώς κατήγοροι καί μερικοί συνάδελφοι τοϋ διευθυντοϋ- όλα ταϋτα, 
επί τέλους, φέρουσι τήν λυπηράν σκέψιν άγριας καί άσυνειδήτου κλοπής 
κατά τοϋ δημοσίου. Ά λλ  ’ αί μυσαρότητες τής βδελυράς άσυνειδησίας διά 
τήν ζωήν τών άνθρώπων; Οί νεκροί, οί άνευ φερέτρων, οί νεκροί, οί θα
πτόμενοι γυμνοί -δπως λέγουσιν- ϊνα σκυλεύονται τά ρούχα των καί πω- 
λοϋνται-, οί άνευ έπιτηρήσεως ούδεμιάς πυρέσσοντες καί ριπτόμενοι έκ τών 
παραθύρων έν παροξυσμφ-ώς λέγεται τουλάχιστον περί τίνος δυστυχούς 
Αευκαδίου Κατωπόδη, περί οϋ είτα, πάντοτε ώς λέγουσιν ευρύτατα έξω, 
έγένετο έκθεσις ότι άπέθανεν έκ βρογχοπνευμονίας-όλα αυτά τί είναι; Πώς 
συνέβαινον; Ύπήρχεν υπηρεσία; Υπήρχαν άλλοι άνώτεροι; Ά λλά  φαίνεται 
ότι τό αίμα τών 800 άτυχων, τών ούχί άποθανόντων έκ τής γρίππης μόνον, 
άλλά αυτόχρημα θυσιασθέντων άπό τήν άμέλειαν καί τήν άστοργίαν τών

Δρόμος στό Κάστρο
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υγειονομικών, οΐτινες, ένφ οί θάλαμοι τών στρατώνων αίματώνοντο άπό 
τάς αιματεμέσεις, μερικοί έξ αυτών ήγόραζον άγρούς είς τάς εύνοουμένας, 
χωρίς νά φανή σκιά ποτέ υγειονομικού είς τούς θαλάμους, ΐνα ΐδη τό θα
νατικόν, πού έδερνε δυστυχείς οίκογενειάρχας, βοζα τιμωρίαν σήμερον.

01 διοικητικές ανακρίσεις γιά τά σκάνδαλα τοϋ νοσοκομείου είχαν τε
λειώσει, ό διευθυντής κι ό διαχειριστής είχαν συλληφθεΐ, παρόλα αυτά ή 
δικογραφία δέν είχε σταλεί στό στρατοδικείο, μόνο άρμόδιο νά έκδικάσει 
τήν υπόθεση. Έ τσ ι οί φήμες γιγαντώνονταν, κάθε μέρα καί νέες έρχονταν 
νά προστεθοϋν στις παλιές. —Πρός Θεού! διαμαρτύρονταν οί έφημερίδες, 
στείλτε τήν υπόθεση στό Στρατοδικείο, ν ’ άρχίσει ή τακτική άνάκριση, νά 
ξεκαθαρίσουν τά πράγματα, ν ’ άναπνεύσει, έπί τέλους ή κοινωνία ά π ’ 
αύτό τό μεγάλο έφιάλτη. Είχαν δίκιο. Τά μισά άπ’ όσα κυκλοφορούσαν 
ώς διαδόσεις νά ήταν άλήθεια, τότε οί άνθρωποι πού άναμίχτηκαν στά 
σκάνδαλα ήταν ειδεχθείς έγκληματίες.

Μετά τήν άπελευθέρωση τής πόλης, πολλοί Τουρκογιαννιώτες, άπό τό φόβο 
αντιποίνων έκ μέρους τοϋ στρατοϋ καί τών Ελλήνων, έφυγαν γιά τήν Κωνσταντινού
πολη. Ή  έμπλοκή τής Τουρκίας στόν πόλεμο, ή άνώμαλη πολιτική κατάσταση πού 
επικρατούσε έκεΐ, ό άποκλεισμός καί οί επισιτιστικές δυσχέρειες, υποχρέωσαν τούς πε
ρισσότερους νά ξαναγυρίσουν, αύτή τήν έποχή, στά Γιάννινα. Οί Γιαννιώτες. μέσω τών 
εφημερίδων, καλωσόριζαν τόν ερχομό τους. Ή ταν βέβαιοι πώς καί οί ίδιοι είχαν 
πειστεί δτι πλέον έλευθέρα, πλέον ασφαλής, πλέον μητρική όέν υπάρχει άλλη άπό τήν 
φιλόξενον καί έλευθέραν καί άνεξίθρησκον καί άνεξίκακον έλληνίδα γην.- Πυρκαϊά 
πού εκδηλώθηκε στις 13 Μαΐου, άπέναντι άπό τό (παλιό) δημαρχείο, στή συνοικία τής 
'Αγίας Μαρίνας, μέρα μεσημέρι, άποτέφρωσε τό σπίτι τοϋ Α. Βενέτη. Κινδύνεψαν καί 
τά γειτονικά, καθώς καί τό δημαρχείο. Αίτία ή έλλειψη κατάλληλων πυροσβεστικών 
μηχανημάτων. Ό  δήμαρχος, δλο έλεγε πώς κάτι θά κάνει, άλλά δέν έκανε. Ή  πόλη 
όλόκληρη βρισκόταν στό έλεος τής φωτιάς καί τής διάθεσης τών άνέμων.- Τά Γιάννινα 
καί ή ύπαιθρος ήταν άπό τίς περιοχές τής Ελλάδας πού πείνασαν περισσότερο. Μετά 
τήν ένοποίηση τοΰ κράτους καί τό τέλος τοΰ πολέμου, παρά τίς προσπάθειες πού κα
ταβλήθηκαν, οί κάτοικοι τής πόλης έξακολουθοΰσαν νά στερούνται πολλών άγαθών, 
άλλά καί τά παραγόμενα ήταν κακής ποιότητας. Πανταχοϋ -έγραφαν οί έφημερίδες- 
είς δλα τά μέρη τής Ελλάδος δλοι οί φούρνοι είναι γεμάτοι άσπρο, φραντζολάτο, 
εύθυνόν ψωμί. Κ αί γεμάτοι άπό σιταρένιον ώραϊο ψωμί είς τό τίμιου τής τιμής. 'Εδώ 
πωλείται μία λάσπη βρωμερά καί δζουσα άκόμη άπό τόν εύρώτα τών σάκκων τήν όσμήν, 
πού ό άποκλεισμός καί αί στερήσεις μόνον έδικαιολόγουν. Διατί; Πανταχοϋ είς δλας 
τάς πόλεις καί τάς κωμοπόλεις τής άλλης Ελλάδος, είς τά παντοπωλεία, μακαρόνια, 
φαρίνες, ζυμαρικά πρώτης ποιότητος πρός 2,80 ή 3 δρχ. τήν όκάν. είς οίανδήποτε 
άφθονίαν. Εδώ οϋτε μακαρόνια, ούτε δράμι ζυμαρικών. Διατί; Διατί; Διατί; Σάν νά 
μήν έφθαναν αυτά, είχε άρχίσει πριν άπό δυό μήνες, άπό τίς άρχές ’Απριλίου, μιά 
άδικαιολόγητη άνατίμηση βασικών ειδών διατροφής, πού μόνο στά Γιάννινα σημειω
νόταν. Τό κρέας, τά ψάρια, τό βούτυρο, ό καφές, τά είδη ζαχαροπλαστείου καί πολλά 
αλλα τρόφιμα, άκόμα καί τά ξύλα είχαν υπερτιμηθεί καί οί δημοσιογράφοι ερευνούσαν 
ν ’ άνακαλύψουν τά αίτια τοϋ φαινομένου. "Ορεξις μόνον στιγμιαίου κέρδους-κεκτη- 
μένη κακή έξις καί κεκτημένη ταχύτης άκόπου πλούτου διά μιάς συνέχει δλους, πα
ρατηρούσε κάποιος. Ίσως νά είχε δίκιο, γιατί οί ύπερτιμήσεις είχαν γίνει μόνο στά 
Γιάννινα καί τόν περίγυρό τους, δχι στήν άλλη Ελλάδα.- Στό γάλλο πρόξενο τών 
Γιαννίνων Έδ. Ντυσσάπ. άπονεμήθηκε ό Σταυρός τών Ταξιαρχών τοϋ βασιλικού τά
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γματος Γεωργίου τοϋ Β ' , ό Χατζής, παλιός φίλος τοΰ πρόξενου, τόν συγχάρηκε 
εγκάρδια.- Γνωστοτάτη καί άγαθή φυσιογνωμία τής πόλεως έξέλιπε (τέλη τοΰ β' δε
καημέρου τοϋ Μάΐου) μέ τόν θάνατον τοϋ Γιαγιά βέη Μπονρίκα, πού είχε διατελέσει 
δήμαρχος Ίωαννίνων, πριν και μετά τήν άπελευθέρωση. Ό  Γιαγιάμπεης, ετσι τόν 
άποκαλοΰσαν οί συμπολίτες του, ΰπερηφανευόταν πάντοτε γιά τό δτι ή ελληνική κυ
βέρνηση τόν τίμησε μέ τό δημαρχιακό αξίωμα, γιά πολλά χρόνια.- Κάποια έφημερίδα 
των Γιαννίνων. νομίζοντας πώς μέ δσα δημοσίευε ύβριζε τόν Χατζή, χωρίς νά τό θέλει 
έπλεκε τό εγκώμιό του. Έγραφε: Ό  Χατζής ό αιώνιος... Παρ' δλα τά ταξίδια καί τήν 
άλλαγήν τοΰ άέρος (τήν εξορία δηλαδή), π α ρ’ δλας τάς περιπετείας μας γυρίζει πάντοτε 
μέ τήν αίωνίαν φρεσκάδα του... —Μά τούς Α γίους Πάντας, στεκόμεθα εις προσοχήν, 
χαιρετίζομεν καί εΰχαριστοϋμεν, απαντούσε δ Χατζής.- Ά πό τήν έπανέκδοσή της ή 
Ήπειρος, δημοσίευε καθημερινά σχεδόν, ποιήματα τοΰ Γ. Χατζή-Πελλερέν. γραμμένα 
στή Λευκάδα, δταν ζοΰσε έκεϊ ώς εξόριστος, περιέχονται στή συλλογή του Η φαίστεια . - 
Ά πό τά τέλη Μαΐου σημειώνεται νέα άπουσία, πολύμηνη μάλιστα, τοΰ Χατζή άπό τά 
Γιάννινα, άγνωστο γιά ποιούς λόγους. Τόν άντικατέστησε πάλι στήν άρθρογραφία καί 
τό σχολιασμό δ Σίμων ’Ιωνάς (Γεωργίτσης).

0  Δημήτρης ένοιωθε άσχημα τόν τελευταίο καιρό' οί έγνοιες τόν τυραν- 
νοΰσαν βασανιστικά, οί ευθύνες πού είχε άναλάβει ήταν πολλές. Ή ταν 

ό αρχηγός τής οικογένειας κι αύτός έπρεπε ν ’ άναλάβει πρωτοβουλία γιά 
δλα τά προβλήματα πού παρουσιάζονταν. Τό μαγαζί ήταν άνοιχτό, άλλά 
δσο φιλότιμα κι άν δούλευαν οί ύπάλληλοί του, δέ μπορούσαν ν ’ άναπλη- 
ρώσουν τήν πνοή πού έδινε ό Πέτρος στή λειτουργία του. Είχε ξαναβρεΐ 
τόν κανονικό ρυθμό εργασίας, δέν είχε φτάσει δμως στά επίπεδα συναλ
λαγών, πού είχε άναπτύξει ό Πέτρος, πριν άποφασίσει -δταν ό άποκλεισμός 
είχε στενέψει πολύ- νά τό κλείσει. Είχε εμπιστοσύνη στόν επικεφαλής ό 
Δημήτρης, ήξερε τί έκανε ό Πέτρος δταν τόν διόριζε, δμως ό πατέρας έπρε
πε νά γυρίσει, ό άνταγωνισμός ήταν μεγάλος καί τό μαγαζί είχε άνάγκη 
άπό στιβαρό χέρι. Ό  Νίκος, μαθητής τής Ζωσιμαίας άκόμα, τέλειωσε τήν 
τρίτη τάξη καί πήγαινε στήν τελευταία- μετά τόν τραυματισμό τού Βασίλη, 
κλείστηκε περισσότερο στόν έαυτό του, μελετούσε έξαντλητικά, άπομονωμέ- 
νος στό δωμάτιό του, σπάνια επικοινωνούσε μέ τούς άλλους- δταν δέ βρι
σκόταν στό σπίτι έκανε μοναχικούς περιπάτους, πολύωρους, γύΓρω άπό τή 
λίμνη, κάποτε πεταγόταν καί στό Νησί ή τή Ντραμπάτοβα, δέν έλεγε τίποτε 
στούς δικούς του, άκόμα καί στό τραπέζι ήταν λιγόλογος στις άπαντήσεις 
του. Ό  Δημήτρης τόν παρακολουθούσε προσεχτικά, σάν άδερφός καί για
τρός, τόν άνησυχούσε ή συμπεριφορά του, δυό-τρεις φορές πού προσπάθησε 
νά τόν πείσει ν ’ άνοίξει τήν καρδιά του, άπέτυχε. — Ό τα ν  θάρθει ή ώρα, 
θά σοϋ πώ, Δημήτρη, ήταν ή άπάντησή του. Νά τοϋ πει... τί νά τοϋ πει; 
συλλογιζόταν ό Δημήτρης, τί έκρυβε αύτό τό παιδί καί δέν ήθελε νά τό 
φανερώσει στούς άλλους; Εύτυχώς πού οί πρώτες άνακρίσεις γιά τά σκάν
δαλα τοΰ στρατιωτικού νοσοκομείου είχαν τελειώσει, θαρχόταν τώρα ό 
άνακριτής τοΰ στρατοδικείου, τό μεγαλύτερο μέρος τής άλήθειας είχε 
άποκαλυφτεΐ. Ό  Δημήτρης δέν είχε καμιά σχέση μέ τά σκάνδαλα, παρόλα
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αυτά ή βαρειά άτμόσφαιρα πού επικρατούσε εκεί τόν επηρέασε πολύ. ’Αγα
νακτούσε μέ τή συμπεριφορά συναδέλφων καί ύπαλλήλων πού είχαν θυ
σιάσει τή συνείδησή τους καί τήν άνθρωπιά τους, μπρός στήν άπληστία 
τοϋ χρήματος, χωρίς νά σκέφτονται πώς έτσι οδηγούσαν στό θάνατο εκατον
τάδες συνανθρώπους τους. Κατά βάθος ό Δημήτρης τούς λυπόταν, συγχώ
ρηση δμως δέ μπορούσε νά τούς δώσει. Τά γράμματα άπό τό Παρίσι δη
μιουργούσαν πάντα έλπίδες, παρόλα αύτά ό Δημήτρης εξακολουθούσε νά 
βασανίζεται άπό κάποιες άμφιβολίες, καθώς μερικές λέξεις τοΰ πατέρα του 
άφηναν νά διαχέονται ύποψίες φόβου... Είχε φορτιστεί συναισθηματικά σέ 
μεγάλο βαθμό, σέ κάποιον ήθελε ν ’ άνοίξει τήν καρδιά του, ό κύρ Γιώργης 
δέν ήταν κατάλληλος ν ’ άκούσει τήν εξομολόγησή του, είχε τις δικές του 
έγνοιες, εξάλλου είχε φύγει πάλι γιά τήν ’Αθήνα, άγνωστο πότε θά γύριζε. 
Τότε θυμήθηκε τόν ’Αβραάμ, τό φίλο τοΰ πατέρα του, τοΰ είχε μιλήσει 
πολλές φορές ό Πέτρος γιαυτόν, δέν είχαν συναντηθεί ποτέ, άποφάσισε νά 
τόν δει. Διαισθανόταν πώς θά τόν άνακούφιζε ή συζήτηση πού θάχε μαζί 
του. Έστειλε άνθρωπο στό σπίτι του, νά ορίσει ώρα συνάντησης, τόν πλη
ροφόρησαν πώς ό ’Αβραάμ βρισκόταν στό εξωτερικό, είχε πάει στό Παρίσι, 
εκεί μαζεύονταν τότε οί έκπρόσωποι τών λαών, άκόμα καί τών ολιγάριθμων 
μειονοτήτων, δλοι ζητούσαν άπό τό Συνέδριο τής Ειρήνης, Ά ρειο  Πάγο 
τών Εθνώ ν  τό άποκαλοϋσε ό Ν. Γεωργίτσης στήν άρθρογραφία του, τήν 
έξασφάλιση μιάς πατρίδας, ή τήν ένωση μέ τούς ομοεθνείς τους. Τό άντίθετο 
έγινε. Σχεδιάστηκαν στούς χάρτες κράτη τεχνητά, άπό λαούς διάφορους 
καί πλήθος μειονότητες, μέ τήν έντολή νά έπιζήσουν. Έ τσ ι δημιουργήθηκε 
τότε ή Γιουγκοσλαβία, κι άποροΰμε σήμερα μέ τή διάλυσή της. Ό  ’Αβραάμ, 
έπίλεκτο τέκνο τής εβραϊκής φυλής, είχε πάει στό Παρίσι γιά νά συμβάλει 
κι αύτός μέ τό κύρος καί τις γνωριμίες του, στήν ίδρυση εβραϊκού κράτους 
στήν Παλαιστίνη. Σέ λίγες μέρες γύριζε στά Γιάννινα, άπό τό σπίτι θά 
είδοποιοΰσαν τόν Δημήτρη, πότε θά μττοροϋσε νά τόν έπισκεφτεΐ.

Στό Παρίσι, ή βουλημία τών ’Ιταλών γιά άρπαγή εδαφών πού πίστευαν 
δτι είχαν δικαίωμα νά τά καταλάβουν -άποτελοΰσαν, έλεγαν, τό ζωτικό 
χώρο τους- ήταν άχόρταγη. Οί εύρωπαΐοι συνεταίροι τους είχαν άηδιάσει 
μέ τις άπαιτήσεις τους, ψήφισαν έναντίον τους σέ πολλά θέματα. Οί ’Ιταλοί 
εξέφραζαν τήν άγανάκτησή τους γιά χώρες πού δέν τούς έφταιγαν, δπως 
ή Ελλάδα, ό Βενιζέλος άγωνιζόταν γιά τήν ένωση τής Β. ’Ηπείρου, αύτοί 
άντιδροΰσαν, δέν ήθελαν ούτε τό τρίγωνο πού κρατούσαν άκόμα, στήν 
περιοχή Πωγωνίου-Κόνιτσας νά έγκαταλείψουν. Κάποια έφημερίδα τών 
Γιαννίνων έγραψε μιά μέρα πώς άρχισαν νά έκκενώνουν τό τρίγωνο, τήν 
επόμενη άναγκάστηκε νά τό διαψεύσει. Πάντως οί μέρες τους ήταν λίγες. 
Τό Συνέδριο τής Ειρήνης είχε άποφασίσει νά φύγουν. Οί Ιτα λο ί θά φύγουν, 
έγραφε μέ πείσμα ή Ή πειρος, παρά τήν επιμονή τους νά μείνουν. Ό  
Ά ρ ε ιο ς  Π άγος τών Εθνών άπεφάνθη.

Στήν πρώτη σειρά τοΰ ενδιαφέροντος τοΰ λαοΰ, τοϋ τύπου καί τής έλλη-
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νικής διπλωματίας ήταν πάλι ή Β. Ή πειρος. Οί ’Ιταλοί έπέμειναν πεισμα
τικά στήν κατοχή της κι είχαν προσεταιριστεί, δπως σημειώθηκε, έναν πα
ράγοντα τής περιοχής, τό δημοσιογράφο Ν. Ντίλιο, άλλοτε εκδότη τής 
Ηπειρωτικής άμύνης τοΰ Άργυροκάστρου καί τώρα διευθυντή τής 
Concordia -οργάνου τής ιταλικής διοίκησης- πού ισχυριζόταν ότι Βορειο- 
ηπειρωτικό ζήτημα δέν υπήρχε πιά, γιατί είχε λυθεί οριστικά μέ τό Πρω
τόκολλο τής Φλωρεντίας. Ό  Σίμων Ιω νάς  μέ δριμύτητα καταφέρθηκε έναν- 
τίον τοΰ Ντίλιου, μισθωτό τόν χαρακτήριζε, γιά τήν άνθελληνική στάση 
του, συνιστοΰσε δμως νά μήν άσχολειται πολύ ό εγχώριος τύπος μέ τίς 
δραστηριότητες καί τά γραφόμενά του γιατί δέν τό άξιζε, άς μή γίνεται 
θόρυβος γιά τό τίποτα, κατέληγε.

Οί Μεγάλοι είχαν άποφασίσει νά φύγουν οί ’Ιταλοί άπό τό τρίγωνο τοΰ 
Πωγωνίου, αύτοί έξακολουθοΰσαν νά παραμένουν μέ διάφορα προσχήματα. 
"Επρεπε νά περάσουν άρκετοί μήνες, τό Νοέμβριο τοΰ 1919, γιά ν ’ άποχω- 
ρήσουν. Στό διάστημα αύτό, τό καλοκαίρι, σημειώθηκε ένα γεγονός πού θά 
ήταν αποφασιστικής σημασίας γιά τήν τύχη τής Β. Ηπείρου, άν οί ’Ιταλοί 
ήταν ειλικρινείς στις προθέσεις τους. Κατά τίς συζητήσεις γιά τό Βορειο- 
ηπειρωτικό στό Συνέδριο τής Ειρήνης, έγιναν πολλές προτάσεις γιά τή 
λύση του. Ή  Ιταλία έπέμενε στήν εφαρμογή τοΰ Πρωτοκόλλου τής Φλω
ρεντίας, οί Γάλλοι καί οί Ά γγλοι συμφωνούσαν γιά τήν παραχώρηση μέ
ρους μόνο τής περιοχής στήν Ελλάδα. Ό  Βενιζέλος ύποστήριζε τίς άρχικές 
θέσεις γιά τή Β. "Ηπειρο, δπως αύτές είχαν διατυπωθεί άπό τούς Βαλκα
νικούς πολέμους άκόμα. Ή  Αμερική, μέ τήν άκατατόπιστη διπλωματία της, 
συμφωνούσε μάλλον μέ τούς Άγγλογάλλους καί ύποστήριζε μέ επιμονή τίς 
Ιταλικές διεκδικήσεις στήν Αλβανία, λύση δέ φαινόταν νά βρίσκεται. Τότε 
ό Βενιζέλος άποφάσισε νά συνεννοηθει άπ’ εύθείας μέ τόν ίταλό ύπουργό 
τών Εξωτερικών Τιττόνι, πού ήταν καί έπικεφαλής τής ιταλικής άντιπρο- 
σωπείας στό Συνέδριο, καί πέτυχε, ύστερα άπό σοβαρές παραχωρήσεις τής 
Ελλάδας, τήν υπογραφή τής συμφωνίας Βενιζέλου-Τιττόνι, στό Παρίσι, 
στις 16/29 ’Ιουλίου 1919. Μέ τή συμφωνία αύτή ή Ελλάδα θά ύποστήριζε 
τήν προσάρτηση τής Αύλώνας στήν ’Ιταλία καί τή δημιουργία ίταλικοΰ προ
τεκτοράτου στήν Αλβανία, θά ούδετεροποιοΰσε τά στενά τής Κέρκυρας, 
άποστρατικοποιώντας άκόμα τήν ’Ηπειρωτική άκτή τών στενών σέ βάθος 
25 χλμ., ενώ ή ’Ιταλία θά ύποστήριζε τίς ελληνικές διεκδικήσεις στή Β. 
"Ηπειρο, μέ τήν Κορυτσά μαζί, καί θά παραιτούνταν άπό τά κυριαρχικά 
της δικαιώματα στά Δωδεκάνησα, έκτος άπό τή Ρόδο, πού θά τήν απέδιδε 
στήν 'Ελλάδα, άν ή Αγγλία παραχωρούσε τήν Κύπρο.

Ό μως, άπό τήν ίδια μέρα πού οί ’Ιταλοί ύπέγραψαν τή συμφωνία άρχι
σαν νά τήν άθετοΰν. Δέν ήταν τίποτα άλλο παρά διπλωματικός ελιγμός 
γιά νά πετύχουν άλλες διεκδικήσεις τους (στό Φιοΰμε κι άλλοΰ). Ή  συ
μπεριφορά τους στή Β. "Ηπειρο έξακολουθοΰσε νά είναι ή ίδια άπέναντι 
στούς κατοίκους, καταπιεστική κατά κύριο λόγο, γιά νά εξαναγκάσουν τόν
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κόσμο νά φεύγει καί νά μείνουν κυρίαρχοι οί ’Αλβανοί. Ά πό τό τρίγωνο 
Πωγωνίου δέν έλεγαν νά φύγουν, άν καί ή συμφωνία τό προέβλεπε, παρά 
τις διαμαρτυρίες τού Βενιζέλου. Δέχτηκαν μεγάλη πίεση άπό τούς συνέ
δρους γιά νά τό άποφασίσουν (2/15 Νοεμβρίου 1919). "Ενα χρόνο άργότερα, 
στίς 9/22 ’Ιουλίου 1920, οί ’Ιταλοί κατήγγειλαν μονομερώς τή συμφωνία 
Βενιζέλου-Τιττόνι, τήν όποια ποτέ δέν τήρησαν. Τώρα δέν τή χρειάζονταν 
πιά. Ξαναγύρισαν στίς άδιάλλακτες θέσεις τους, τις ιμπεριαλιστικές, τής 
έποχής τών Βαλκανικών πολέμων καί τοΰ 1916, δταν είχαν άλλάξει στρα
τόπεδο καί προσχώρησαν, μέ πολλά άνταλλάγματα, στήν Entente.

Δέν ήταν, λοιπόν, θόρυβος γιά τό τίποτε, όσα έγραφε ό Ντίλιος στήν 
Concordia. Ζητούσε τήν εφαρμογή τοΰ Πρωτοκόλλου τής Φλωρεντίας, γιατί 
αύτό ήθελαν οί ’Ιταλοί. "Ολες οί γιαννιώτικες έφημερίδες άντιδρούσαν, μέ 
πρώτη τήν ”Ηπειρο, διατηρούσαν δμως ελπίδες πώς θά ύπερίσχυε τό Δίκαιο. 
Ποιό Δίκαιο; Συναλλαγή γινόταν καί στό Συνέδριο τής Ειρήνης δπως σ’ 
δλα τά συνέδρια. Ά ν  κατόρθωνες νά εξασφαλίσεις τήν ύποστήριξη κάποιων 
Μεγάλων, κάτι κέρδιζες. Άλλοιώς τό Δίκαιο  θά πήγαινε μέ τό μέρος εκείνων 
πού είχαν τή μεγαλύτερη επιρροή. Έ τσ ι χάθηκε ή Β. Ή πειρος, έτσι χάθηκε 
καί ή Σμύρνη καί ό Πόντος, καί έμειναν άδικαίωτα εθνικά όνειρα γενεών 
ολόκληρων...

Τά Γιάννινα τήν εποχή αύτή ζοΰσαν μέ τήν άναμονή εκπλήρωσης μεγάλων εθνικών 
προσδοκιών. Τό Βορειοηπειρωτικό δέν είχε ρυθμιστεί άκόμα, υπήρχαν ελπίδες καί γιά 
τήν άπόδοση τής Θράκης άπό τούς Βουλγάρους, έκει δμως πού τώρα ήταν έντονα 
στραμμένη ή προσοχή τοϋ Ελληνισμού, ήταν ή Σμύρνη καί ή Μικρά Άσία. Κάθε νέα 
νίκη τών Ελλήνων, πού συνέτριβε τήν άντίσταση τών Τούρκων, χαιρετιζόταν μέ μεγάλη 
χαρά καί πανηγυρισμούς. Μέ ανάλογες εκδηλώσεις γιορτάστηκε καί ή ύπογραφή τής 
ειρήνης μέ τή Γερμανία (18 ’Ιουνίου).- Ή  ζωή, βέβαια εξακολουθούσε νά έχει τά δικά 
της προβλήματα κι ήταν πολλά καί μεγάλα. Ή  ακρίβεια φούντωνε κι ένώ τό έμπόριο 
πολλών ειδών είχε άπελευθερωθεΐ αύτό λειτούργησε σέ βάρος τών καταναλωτών. Ό  
άνταγωνισμός έπρεπε νά προκαλέσει πτώση τών τιμών, συνέβη τό άντίθετο. - Ή  
άστυνομική διάταξη, πού είχε άρθεϊ γιά ένα διάστημα καί έπανηλθε πάλι σέ Ισχύ, νά 
μή γίνεται δηλαδή ταφή νεκρού, χωρίς τήν αδεια τής άστυνομικής άρχης· ένώ ήταν 
χρήσιμη γιά τις πόλεις, γιατί έλέγχονταν τυχόν άδικήματα, γιά τά χωριά πού βρίσκονταν 
σέ μεγάλες άποστάσεις άπό άστυνομικούς σταθμούς ήταν καταθλιπτική, κάποτε κατα
ντούσε αποτρόπαια. Στήν Άρτσίστα τοϋ Ζαγοριοϋ πέθανε μιά φτωχή γυναίκα καί ό 
μοναχογυιός της, μή έχοντας χρήματα νά πληρώσει άνθρωπο, νά πάει στή Μπάγια γιά 
νά πάρει τήν αδεια άπό τό σταθμάρχη, έκλεισε τήν νεκρή μάνα του στό σπίτι, πήγε 
μόνος του, άλλά δσο νά βρει τό σταθμάρχη, νά πάρει τήν άδεια καί νά γυρίσει, έκανε 
τρεις μέρες, άρχισε ή άποσύνθεση τοϋ πτώματος. Γά υπόλοιπα άς τά συμπληρώσουν 
οί άναγνώστες μας, σημείωνε ό χρονικογράφος. - Ή  κατάσταση τοϋ Διοικητηρίου, στό 
όποιο ήταν συγκεντρωμένες δλες σχεδόν οί ύπηρεσίες, είχε φτάσει στά δρια τής κα
τάρρευσης. Οί Τοϋρκοι, φεύγοντας, τό άφησαν εύπρεπές καί έπιπλωμένο, οί "Ελληνες 
τό έγκατέλειψαν στήν τύχη του. Ή ρχισεν ήδη νά καταρρέη πανταχόθεν, τών δοκών καί 
δονάκων ΰπό αητών (σκώρων) κατατρατγομένων, έγραφαν οί έφημερίδες. Ά ν  όέν φτά
νουν -συμπλήρωναν ειρωνικά- οί 13 μηχανικοί τοϋ νομοϋ γιά τήν επισκευή του, άς λά 
βουν πρόνοια οί αρμόδιοι νά εξασφαλίσουν καί άλλους. - Ή  πρώτη φροντίδα γιά τή 
βελτίωση τής κατάστασης τών δημοσίων υπαλλήλων εκδηλώθηκε καί στήν πόλη μας,
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σημειωνόταν άλλοι). Ό  δημόσιος κήρυξ Θωμάς διελάλησεν άπό προχθές, ΐνα τά μπα
κάλικα καί τά ζαρζαβατζίδικα κλείνουν άπό 12 μέχρι 3 μ.μ. - Τήν 1/13 ’Ιουλίου τά 
Γιάννινα γιόρτασαν τήν εθνική επέτειο τών Γάλλων, μέ τήν όργάνωση, έκτός τών άλλων, 
καί ένετικής εορτής, στόν παραλίμνιο χώρο. άπό τό Δήμο. - Έγινε, τελικά, άποδεκτό 
τό αίτημα τών καταναλωτών γιά διανομή τοΰ πετρελαίου άπό τά παντοπωλεία, κι όχι 
άπό τόν όργανισμό Έπισιτισμοΰ. δπως γινόταν ώς τότε μέ τίς πολλές γραφειοκρατικές 
διατυπώσεις. - Πολλές διαμαρτυρίες διατυπώνονταν γιά τήν άστυνομική διάταξη, σύμ
φωνα μέ τήν όποία στις 10 μ.μ. έκλειναν τά ξενοδοχεία καί τά έστιατόρια.

Άπόφα:ση τοΰ ΰπουργείου Γεωργίας άφαιροΰσε άπό τή Γενική διοίκηση τό δικαίωμα 
νά έκδίδει άδειες εκμετάλλευσης δασών. Τό δικαίωμα είχε εξασφαλίσει ό πρώην γενικός 
Διοικητής Α. Στεργιάδης, ένθερμος ύποστηρικτής τοϋ θεσμοΰ τής άποκέντρωσης. Μέ 
τήν άναχώρησή του γιά τή Σμύρνη, οί γραφειοκράτες τοΰ κέντρου, έσπευσαν ν' 
άναστείλουν τό δικαίωμα αύτό, πού έξυπηρετοΰσε πολύ τίς δασοκτήμονες κοινότητες 
καί τούς κατοίκους, γιατί τούς άπάλλασε άπό τήν δαπανηρή και χρονοβόρα υποχρέωση 
νά τρέχουν στήν ’Αθήνα γιά νά έξασφαλίσουν τίς άδειες. ’Εξάλλου, δέν ήταν βέβαιο 
πώς ή έκεϊ μετάβασή τους θά όδηγοΰσε καί στήν ικανοποίηση τών αιτημάτων τους. 
Στό υπουργείο, έγραφαν οί Γιαννιώτικες εφημερίδες, έπικρατοΰσαν δημευτικοί τάσεις, 
οί υπάλληλοί του άπανταχοϋ διέβλεπον περιουσίαν τοϋ δημοσίου καί κατελάμβανον 
τά δάση τών κοινοτήτων, χωρίς νά υπολογίζουν οϋτε τήν πολυχρόνιο κατοχή, οΰτε τήν 
χρησικτησία, οΰτε τίς άποδείξεις πληρωμής τοϋ κτηματικοΰ φόρου στό τουρκικό δη
μόσιο. Τό υπουργείο ζητοΰσε άπό τίς κοινότητες τίτλους, ένώ γνώριζε δτι ή τουρκική 
νομοθεσία δέν άναγνώριζε τίς κοινότητες ώς νομικά πρόσωπα καί δέν χορηγοΰσε τίτ
λους. Κι άφοϋ τίτλοι δέν ύπήρχαν τά δάση περιέρχονταν στό δημόσιο. Οί κοινότητες 
άπέφευγαν τούς δικαστικούς άγώνες. παραιτούνταν σιωπηρώς άπό κάθε δικαίωμα καί 
τά δάση δημεύονταν. Αύτή ή κατάσταση εξακολουθεί νά υπάρχει ώς τίς μέρες μας. 
’Αγώνες σθεναρούς, γιά νά άποδοθοϋν τά δάση στις κοινότητες καί στούς δικαιούχους 
ιδιώτες, εκανε, μιά ζωή όλόκληρη ό Βασίλης ό Φανίτσιος άπό τό Λιασκοβέτσι. 
Έσκουζε, δ έρμος χρόνια όλόκληρα μέσα άπό τίς εφημερίδες καί τά βιβλία πού τύπωνε 
στή Ζαγορίσια διάλεκτο, στά χαμένα, κανένας δέν τόν ακουγε. ’Από κοντά κι ό Κώστας 
Λαζαρίδης, άπό τό Κουκούλι, άγώνα παράλληλο, έκανε, χωρίς άποτέλεσμα. Τά δάση 
τά ζάπωσε τό κράτος, χάθηκαν άπό τίς κοινότητες, μπορούσαν νά κρατήσουν κόσμο 
στά χωριά μας, στενοκεφαλιά τοΰ κράτους ήταν μιά άπό τίς αιτίες πού ρήμαξαν...

J J  αίτία της δεύτερης και πολύμηνης απουσίας τοΰ Γ. Χατζή στήν ’Αθήνα, 
εξιχνιάστηκε άπό τά κείμενα καί τίς διαφημίσεις τής εφημερίδας του. 

Στις 13 Ιουλίου δημοσιευόταν ή είδηση γιά τή σύσταση μεγάλης άγγλο- 
αμερικανικής εταιρείας, ένας άπό τούς σκοπούς ήταν ή εκμετάλλευση τής 
παρθένου Η πειρωτικής χώρας. Οί Ήπειρώτες, έλεγε ή είδηση, χαιρετίζουν 
μέ άνυπόκριτη χαρά τή σύσταση τής εταιρείας, γιατί μποροΰσε, μέ τήν 
έκμετάλλευση τών δασών, τών ποταμών καί τοΰ πλούσιου ύπεδάφους, νά 
φέρει τήν εύτυχία στήν ’Ήπειρο. Ή  εταιρεία είχε έδρα στό Λονδίνο καί τή 
Νέα Ύόρκη καί διατυπώνονταν εύχές γιά ίδρυση ύποκαταστημάτων καί 
στήν Ή πειρο καί γρήγορη έναρξη τών έργασιών. Ή  έταιρεία ήταν ή 
BAYLLIS COMPANY L.T.D. καί άντιπρόσωπός της, άνέλαβε γιά δλη τήν 
Ή πειρο ό Γ. Χατζής (τά γραφεία της έγκαταστάθηκαν στά γραφεία τής 
έφημερίδας του, οδός Σουλίου). Παράλληλα ή έταιρεία ίδρυσε γραφεία καί 
στήν ’Αθήνα καί ή παραμονή τοΰ Χατζή στήν πρωτεύουσα συνδεόταν μέ
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τή λειτουργία τών γραφείων αυτών. Πέραν άπό τήν εκμετάλλευση τής Η πεί
ρου στούς τομείς πού άναφέρθηκαν, ή εταιρεία άναλάμβανε κάθε είδους 
εργασίες: εμπορίου, βιομηχανίας, εγκατάστασης μηχανοστασίων, προμήθει
ας μηχανών, μελέτης καί κατασκευής εργοστασίων, συγκοινωνίας κ.ά.). Οί 
νέες ενασχολήσεις τοΰ Χατζή είχαν δυό σοβαρές επιπτώσεις: α) Ή  έκδοση 
τής Ηπείρου  εμφάνισε μεγάλες άνωμαλίες. Σέ διάστημα 4 μηνών (άπό άρχές 
Ιουλίου μέχρι τέλους ’Οκτωβρίου) έκδόθηκαν μόνο 9 φύλλα, χωρίς καί νά 
δικαιολογοΰνται αύτές οί καθυστερήσεις. Μόνο στό φύλλο τής 28-10-1919 
δίνεται μιά γενικόλογη εξήγηση: Έ νεκα τεχνικών δυσκολιών, τάς όποιας 
ή οίαδήποτε προθυμία καί εύγενής θέλησις τοϋ άναλαβόντος κατά τό διά
στημα τής άπουσίας τοϋ ήμετέρου διευθυντοϋ τήν διεύθυνσιν τής «Ηπείρου» 
κ. Ν. Γεωργίτση δέν ήδύνατο ν ' άναπληρώση, διότι ησαν έντελώς τεχνικής 
φύσεως, ή «"Ηπειρος», τώρα 'εσχάτως έξεδόθη λ ίαν άτάκτως. Συστηματο
ποιημένη ήδη καί άναρρωνύουσα έκ βαθυτάτων πληγών, τάς όποιας 
μακρυναί καί όδυνηραί περιπέτειαι τής έδωσαν μέχρι κινδύνου θανάτου, 
άν ό διευθυντής της δ ι ’ άγωνιωδών προσπαθειών δέν διετήρει τήν ζωήν 
καί τήν φυσιογνωμίαν της, εις τρόπον ώστε τό άμέσως προσεχές μέλλον 
της νά τήν εύρη καί πάλιν  έπανθίζουσαν, ώς καί εις τάς καλλιτέρας πλέον 
σφριγηλός ημέρας τής ζωής της -ή «’Ή πειρος» ήδη θά έκδίδηται τήν Δευ
τέραν καί Πέμπτην, έπί τού παρόντος τουλάχιστον, έναλλάξ δισέλιδος καί 
τετρασέλιδος. Τό σημείωμα άναφέρεται στό παρελθόν μέ άοριστίες, χωρίς 
νά δίνει σαφείς άπαντήσεις στά αίτια τής άπουσίας τοΰ Χατζή, πού σχε
τίζονταν άσφαλώς μέ τήν εταιρεία πού άντιπροσώπευε καί τήν όποια 
έξακολουθοΰσε νά έκπροσωπεΐ μέ τήν έπιστροφή του στά Γιάννινα. ’Ίσως 
άπό τή συνεργασία αύτή νά έξασφάλισε πόρους γιά τήν τακτική έκδοση 
τής έφημερίδας. β) Κατά τήν παραμονή του στήν ’Αθήνα άνέπτυξε φιλικές 
σχέσεις μέ βασικά στελέχη τής βενιζελικής κυβέρνησης, ιδιαίτερα μέ τόν 
Ήπειρώτη ύπουργό Σ. Σιμό, είχε επαφές καί μέ τό στρατηγό Π. Δαγκλή, 
άπό τόν όποιο πήρε καί συνέντευξη, δημοσιευμένη στήν εφημερίδα του στις 
23-9-1919. Οί συνομιλίες του μέ κυβερνητικά στελέχη, ιδιαίτερα μέ τό ΣΧμο, 
έγιναν άντικείμενο σχολίων άπό τίς βενιζελικές έφημερίδες τών Γιαννίνων. 
στις όποιες ό Χατζής άπάντησε μέ σημειώματα, έξηγώντας πώς οί επαφές 
τών δύο άνδρών, έγιναν λόγω τοΰ κοινοΰ ενδιαφέροντος γιά τήν έπίλυση 
χών προβλημάτων τής ’Ηπείρου, καί προπαντός τοΰ συγκοινωνιακού, τοΰ 
ύπ’ άριθμ. 1 προβλήματος.

Τή συνέντευξη πήρε ό Χατζής στό σπίτι τοΰ Δαγκλή, μόλις είχε γυρίσει 
άπό τά ταξίδια του στή Ρώμη, στό Παρίσι καί τό Λονδίνο. (Κατά τήν άφιξή 
του στό Παρίσι, 24 Μαρτίου 1919, τόν περίμενε ή εύχάριστη είδηση τής 
γέννησης τοΰ έγγονοΰ του Γεωργίου Άλ. Μυλωνά, τοΰ κατοπινοΰ ύπουργοΰ, 
σε κλινική τής πόλης). Τά ερωτήματα περιστράφηκαν γύρω άπό τά έθνικά 
θέματα, πού βρίσκονταν σέ εξέλιξη στό Συνέδριο τής ειρήνης, καί τήν 
εσωτερική κατάσταση. Ό  Δαγκλής είχε τή γνώμη πώς γιά τά πρώτα δέν ύ-
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πήρχαν άκόμα τελικά άποτελέσματα, ώστε νά εκφέρει γνώμη. Παρουσιάζο
νταν πολλές δυσκολίες, τόνισε, είχε έλπίδες όμως ότι θά ύπερίσχυε τό Δί
καιο, ήταν μάλλον αισιόδοξος. Πίστευε έπίσης πώς οί προβαλλόμενες άν- 
τιρρήσεις εκ μέρους τών Συμμάχων δέν προέρχονταν άπό κακή προαίρεση, 
άλλά γιατί δέν είχαν γίνει έγκαιρα άπό τήν έλληνική διπλωματία οί κα
τάλληλες ένέργειες. Χρειάστηκε ν ’ άπασχοληθεΐ προσωπικά ό Βενιζέλος γιά 
νά συγκεντρωθούν τά στοιχεία, τά όποια ήταν άπαραίτητα γιά τήν υποστή
ριξη τών ελληνικών άξιώσεων.

’Απαντώντας σ’ έρώτηση γιά τό πώς έκρινε τίς έλληνοϊταλικές συνομι
λίες (Βενιζέλου-Τιτόνι), παρότι δέν είχαν γίνει άκόμα γνωστά τά άποτελέ
σματα, ήλπιζε πώς σέ πολλά θέματα οί Ιταλοί θά μάς υποστήριζαν θά 
μάς έπέστρεφαν π.χ. τά Δωδεκάνησα, γιατί είχαν πάρει υποσχέσεις ευρύ
τερων παραχωρήσεων στή Μ. ’Ασία. Ή  γνώμη του γιά τό Βορειοηπειρωτικό 
ήταν πώς είχε καθυστερήσει περισσότερο άπ’ όλα τ ’ άλλα θέματα. Οί πλη
ροφορίες έλεγαν πώς οί ’Αμερικανοί πρόβαλαν άκόμα άντιρρήσεις γιά τήν 
άπόδοση τής Κορυτσάς. Ή  ύπόλοιπη περιοχή, ήταν βέβαιος πώς θά ένσω- 
ματωνόταν στήν Ελλάδα, μαζί μέ τό ’Αργυρόκαστρο, ϊσως νά έμεναν έξω 
τό Τεπελένι καί ή Πρεμετή.

Οί κρίσεις του γιά τήν έσωτερική κατάσταση ήταν άπογοητευτικές. Τά 
έσωτερικά μας, είπε, είναι άθλια. Α ύτό  είναι κοινόν μυστικόν, ώστε νά 
μή χρειάζομαι εγώ γιά νά τό πιστοποιήσω. Ή  κακοδιοίκησις, ή φαστώνη. 
πολλαχοϋ ή άχρειότης, είναι προφανής. Πρόσωπα άνάξια, άκατάλληλα, 
δεξιά καί άριστερά, διεισδύσαντα είς τάς διαφόρους ύπηρεσίας, παραλύ- 
ουσι πάσαν οίανδήποτε καλήν κρατικήν θέλησιν. Χρειάζεται μία άναγέν- 
νησις, άναμόρφωσις, άνασύστασις παντού. Έ να  πάταγμα άμείλικτον, πρό  
παντός τής αίσχροκερδείας, αυτής πού μαστίζει τόν κόσμον, άρχομένη 
άπό υψηλά καί κατεβαίνουσα έως τά πολύ  χαμηλά. Μ ία άνακαίνισις τών 
υπηρεσιών καί λειτουργιών τοϋ κράτους, καί είς τούτο πρέπει νά συντεί- 
νωμεν δλοι. Τά έσωτερικά μας πηγαίνουν πολύ όπίσω.

Οί έκλογές πίστευε πώς θά διεξάγονταν τό Μάρτιο (1920). Ό  ίδιος θά 
πολιτευόταν καί πάλι στήν Ή πειρο ώς φιλελεύθερος. Ό τα ν  ό Χατζής τού 
έθεσε τό θέμα τών φημών πού κυκλοφορούσαν γιά ψυχρότητά του μέ τό 
Βενιζέλο, έξαιτίας διαφωνιών ώς πρός τή συμμετοχή τής Ελλάδας στήν 
έκστρατεία τής Ούκρανίας, άπάντησε πώς οί φήμες δέν άλήθευαν καί ή 
κρίση του γιά τήν έκστρατεία τής Ούκρανίας άποτελούσε ζήτημα στρατιω
τικό καί οικογενειακό. ’Αναληθείς ήταν καί οί ειδήσεις πού στηρίχθηκαν 
σ’ αύτές (τίς είχε δημοσιεύσει βενιζελική έφημερίδα τών Γιαννίνων), σύμ
φωνα μέ τίς όποιες είχε άλληλογραφήσει μέ τόν Ήπειρώτη ύπουργό Περι- 
θάλψεως Σ. ΣΧμο (έκδοτη τής Πατρίδος) γιά έκλογική συνεργασία στήν 
■Ήπειρο. Είπε, μάλιστα χαρακτηριστικά: ’Εγώ, βεβαίως, δέν θά παρακα- 
λέσω τόν κ. Σϊμον νά μέ προσλάβη είς τόν συνδυασμόν του. Τό έδαφος 
τής Η πείρου είναι έλεύθερον καί δύναται ό κ. Σίμος, ώς καί πας άλλος,
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νά πολιτευθή όπως θέλει. Δ ι ’ εμέ, μετά τήν λύσ ιν  τών εθνικών θεμάτων, 
προέχει οί πολιτευόμενοι νά θέσωσιν ώς σκοπόν τήν άνόρθωσιν τής εσωτε
ρικής καταστάσεως τής χώρας. Ή  Ή πειρος έχει άνάγκην ιδιαιτέρας φρον
τίδας διά τήν άνάπτυξιν τής συγκοινωνίας, τής έκπαιδεύσεως, τής δικαι
οσύνης καί διά τήν άπαλλοτρίωσιν άπό τήν δουλείαν τών τσιφλικιών, ώστε 
νά αίσθανθή πράγματι τήν έλευθερίαν καί νά εύημερήση. Χαρακτήρισε 
τις τελευταίες δηλώσεις τοΰ Βενιζέλου γιά τήν εσωτερική κατάσταση ώς 
ορθές. Κλίκες, ομάδες, πυρήνες κακοποιοί -πρόσθεσε- πού έσχηματίσθησαν 
έκμεταλλευόμενοι τά πάντα, θέλουν σκόρπισμα καί διάλυσιν. Αύτό έννοοΰσε 
καί ό Βενιζέλος μέ τήν φράσιν του: «Θά έπαναστατήσω καί κατά τοϋ 
εαυτού μου, όταν έπανέλθω εις τήν Ελλάδα», μέ σκοπόν νά έπιφέρχ) τήν 
άνόρθωσιν τής εσωτερικής καταστάσεως. — Είναι εϋκολον αύτό τό έπανα- 
στάτημα κατά τοϋ έαυτοϋ μας, εις όλας τάς περιστάσεις καί ιδίως εις 
μερικάς; ρώτησε ό Χατζής. —Αύτό, δυστυχώς είναι αληθές, άπάντησε ό 
στρατηγός καί πρόσθεσε: Ή  συνισταμένη μιάς δυνάμεως στηρίζεται, εις 
μερικάς περιστάσεις, επάνω εις τόσας πολλάς συνιστώσας! Πώς νά τάς 
κόψη κανείς αύτάς δλας; Έ χω  όμως πεποίθησιν ότι η ίκανότης καί ή 
δήλωσις τοϋ Βενιζέλου δύναται νά υπερίσχυση καί νά έπιβάλη τήν εσωτε
ρικήν βελτίωσιν καί άνόρθωσιν.

Ά πό τή συνέντευξη τοΰ στρατηγοΰ βγαίνουν πολλά συμπεράσματα. Ό  
Δαγκλής πίστευε καλοπροαίρετα στήν ειλικρίνεια τών ιταλικών προθέσεων, 
κατά τις συζητήσεις γιά τή διευθέτηση τών εθνικών μας θεμάτων, πίστευε 
πώς οί ’Ιταλοί θά μάς έπέστρεφαν τά Δωδεκάνησα (τό στήριζε στ’ άνταλ- 
λάγματα πού θάπαιρναν στή Μ. Άσία, χωρίς νά λογαριάζει τήν άπληστία 
τών ’Ιταλών πού ήθελαν καί τοΰτα καί κείνα) καί θά συμφωνούσαν στήν 
ένωση τής Β. ’Ηπείρου μέ τήν Ελλάδα. Ό λ α  ήρθαν άντίθετα άπό τις προσ
δοκίες τοΰ Ιδιου, τοΰ Βενιζέλου, άλλά κι όλων τών Ελλήνων. Ά πό τό 
άλλο μέρος προξενεί εντύπωση ή ειλικρίνεια τοΰ στρατηγοΰ καί ή όμολογία 
του γιά τήν κακή εσωτερική κατάσταση τής χώρας. Οί χαρακτηρισμοί πού 
δίνει γιά άνθρώπους, καταστάσεις καί συμφέροντα, άντανακλοΰν τήν άθλιό- 
τητα τών συνθηκών πού επικρατούσαν, κυρίως στή διοίκηση. Ό  Βενιζέλος 
απασχολημένος μέ τήν επίλυση τών μεγάλων έθνικών θεμάτων, βρισκόταν 
τόν περισσότερο καιρό στό εξωτερικό, στίς πρωτεύουσες τών Συμμάχων, 
προπαντός στό Παρίσι, όπου γινόταν τό Συνέδριο τής ειρήνης. Αποξενώθη
κε άπό τά εσωτερικά πράγματα τής χώρας, οί άντικαταστάτες του δέν είχαν 
τις ικανότητες νά τ ’ άντιμετωπίσουν. Οί διαμαρτυρίες ήταν πολλές, έφταναν 
ως τό Παρίσι καί τόν υποχρέωσαν νά κάνει τήν περίφημη δήλωση ότι θά 
επαναστατούσε καί εναντίον τοΰ εαυτού του άκόμα, προκειμένου νά πετύχει 
τήν εσωτερική άνόρθωση τής Ελλάδας. Ό τα ν  γύρισε πίσω ήταν άργά. Ή  
δυσαρέσκεια άπό τήν κακοδιοίκηση, τήν αίσχοκέρδεια, τή λογοκρισία καί 
τις άλλες δεσμεύσεις είχε ξαπλωθεί σέ μεγάλες μάζες λαού, κι αύτή τή δυ
σαρέσκεια εκμεταλλεύτηκαν οί άντίπαλοί του καί πέτυχαν -μέ τή βοήθεια
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καί τών ειρηνόφιλων διακηρύξεων τους γιά τερματισμό τοϋ πολέμου στή 
Μικρασία- νά τόν ανατρέψουν στις εκλογές τοϋ 1920. Μιά τρίτη διαπίστω
ση, παρά τίς διαψεύσεις τοϋ Δαγκλή, είναι ότι οί σχέσεις μέ τό Βενιζέλο 
είχαν κάπως ψυχρανθεΤ, τόσο γιά τό θέμα τής εκστρατείας τής Ούκρανίας, 
δσο καί γιά τήν κακοδιοίκηση τής χώρας καί τά εσωτερικά τοϋ κόμματος. 
Δέν ήταν, λοιπόν, εντελώς άνυπόστατα δσα έγραφαν οί άθηναϊκές εφη
μερίδες (Ή  Έφημερίς, τοϋ Κορομηλά, ή ’Αθηναϊκή, ή ’Αστραπή κ.ά.), 
καθώς καί οί γιαννιώτικες Ή πειρος, Ελεύθερον Βήμα καί Βέλος, γιά 
πρόθεση τοΰ στρατηγοΰ νά έγκαταλείψει τό κόμμα τών Φιλελευθέρων. Είχε 
δημιουργηθει διάσταση μεταξύ τοΰ στρατηγοΰ καί τής ηγεσίας τοΰ κόμματος, 
τήν όποια ό Δαγκλής δέν ήθελε νά διευρύνει. Γιαυτό καί δημοσίευσε στόν 
Ελεύθερο Τύπο (19-8-1919) επιστολή μέ τήν όποία διέψευδε τά δημοσιεύ
ματα δλων τών έφημερίδων καί δήλωνε δτι παρέμεινε πιστός στήν ιδεολογία 
τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων, άφήνοντας δμως καί τήν αιχμή: Υποθέτω  
δτι οί διαδόσεις αύταί προέρχονται έξ ένδιαφερομένων κύκλων, φιλελευ
θέρων ή μή, δ ι ’ Ιδιους σκοπούς. Τό δτι άναφέρει καί τούς φιλελευθέρους 
κύκλους ώς ύπαίτιους τών διαδόσεων, φανερώνει τήν ύπαρξη τής διάστα
σης.

Τό καλοκαίρι τοΰ 1919. ή άκρίβεια καί ή αισχροκέρδεια είχαν πάρει μεγάλες δια
στάσεις. Παρά τίς προτροπές τών έφημερίδων καί τίς άστυνομικές διατάξεις, οί μαυ
ραγορίτες τής έποχής ρύθμιζαν τή διακίνηση τροφίμων καί είδών πρώτης άνάγκης στήν 
άγορά, άνάλογα μέ τά συμφέροντά τους. Ή ρθαν ΰστερα καί οί άπεργίες καπνεργατών, 
άρτεργατών κι άλλων κλάδων -οί περισσότερες γίνονταν γιά συμπαράσταση τών ’Αθη
ναίων συναδέλφων τους- πού επιδείνωσαν τήν κατάσταση. Ή ταν μέρες πού οί Γιαν
νιώτες συνωστίζονταν ϊξω άπό τούς φούρνους γιά νά εξασφαλίσουν ένα καρβέλι ψωμί. 
Πριν έπεκταθοΰν οί άπεργίες καί στά Γιάννινα, ό Ν. Γεωργίτσης εγραφε στήν Ή πειρο: 
Τό κοινωνικόν μόλυσμα τής άπεργίας τών εργατών, ήτις έξεδηλώθη έν Άθήναις καί 
άλλαχοϋ, εύτυχώς δέν ίφΟασεν μέχρις ημών. Τοΰ «Ριζοσπάστου» καί τής «Κοινωνίας» 
τά ανατρεπτικά σπέρματα, τά υποσχόμενα τήν ουράνιον βασιλείαν έν Μπολσεβικισμφ, 
δέν έριζοβόλησαν παρ ’ ήμΐν. Σποραδικά κρούσματα άπεργίας, μετρούμενα είς τά δά
κτυλα δέν ήτο δυνατόν νά λάβουν δημοσίαν εκφανσιν. Σέ λίγο καιρό θά υποχρεωνόταν 
ν ’ άναθεωρήσει τίς άπόψεις του.- Ό  διευθυντής τής Γαλλικής ’Αρχαιολογικής σχολής 
'Αθηνών Γουσταΰος Fougers, εδωσε στήν αίθουσα τής Ζωσιμαίας σχολής διάλεξη, τό 
πρώτο δεκαήμερο τοΰ Αύγούστου, μέ θέμα τίς εντυπώσεις του άπό τήν επίσκεψή του 
στά Γιάννινα, τή Δωδώνη κι άλλες περιοχές. Γιά τήν Ή πειρο είπε χαρακτηριστικά: 
Έν Έλλάδι. άλλαι έπαρχίαι άντιπροσοντεύουν τό θέλγητρον τών άνθέων. ή Ήπειρος 
Αντιπροσωπεύει τήν άφθαρτον στερεότητα τών πρίνων, τών ξύλων τούτων τής δρνός, 
πού κατασκευάζουν τά χρειώδη γεωργικά έργαλεϊα. - Συνεχίζονταν οί εργασίες τής κα
τασκευής τοΰ δρόμου Ίωαννίνων - Ηγουμενίτσας, μέ τή χρησιμοποίηση Βουλγάρων 
καί Τούρκων αιχμαλώτων. Κατά τήν Ήπειρο προτεραιότητα επρεπε νά είχε ή κατασκευή 
τής όδοΰ Ίωαννίνων-Πρέβεζας. - Οί εφημερίδες διαμαρτύρονταν, γιατί ό Δήμος 
έγκατέλειψε τή μέθοδο, πού είχε χρησιμοποιήσει τό περασμένο καλοκαίρι, νά καταβρέχει 
τίς πλατείες καί τούς κεντρικούς δρόμους μέ λεπτή υγρή άμμο. Συνιστοΰσαν τήν 
επαναφορά τοΰ συστήματος, γιατί οί πλατείες καί οί δρόμοι, έξαιτίας τής σκόνης, είχαν 
γίνει άπροσπέλαστοι.- Κίνδυνο πυρκαϊών δημιουργούσε ή συσσώρευση μεγάλων πο
σοτήτων χόρτου. Χορτοβολώνας, χαρακτηριζόταν τά Γιάννινα, εύφλεκτη ύλη γιά τήν



εκδήλωση πυρκαϊών.- Τό δεύτερο γυμνάσιο είχε άπό καιρό Ιδρυθεί, επασχε δμως άπό 
έλλειψη προσωπικού. - Τό διοικητήριο εξακολουθούσε νά καταρρέει, ό κίνδυνος ήταν 
άμεσος, κι αύτό υποχρέωσε τό δημόσιο νά έπέμβει γιά κάποιες έπισκευές. Φαίνεται 
δμως πώς εκείνοι πού σχέδιασαν τό έργο. έρριξαν τό βάρος στήν έξωτερική εμφάνιση.

στό άσβέστωμα τών τοί
χων. Τά ειρωνικά σχόλια 
τών εφημερίδων δέν άργη
σαν νά φανούν. Κάποιος, 
έκ τών άναγνωοτών άθη- 
ναϊκών έφημερίδων, βλέ- 
πων τά γενόμενα (τό ά
σπρισμα τών έξωτερικών 
τοίχων), έρωτά μέ πε
ριέργειαν: Μήπως καί έδώ 
εφθασεν ή Λογοκρισία; 
— *Οχι βρέ άδερφέ, τοϋ 
άπαντά ένας Μπισδου- 
νιώτης. Δέν βλέπεις δτι ή 
στέγη είναι σακάτικη καί 
άσβεστώνουν τούς τοίχους 

γιά ν« βαστάξη τό χειμώνα; Ό  υπαινιγμός γιά τή λογοκρισία καί ή σχέση της μέ τό 
άσπρισμα τών τοίχων δέν ήταν τυχαίος. Οί λογοκριτές, στήν ’Αθήνα κυρίως, δταν κά
ποιο σχόλιο, άρθρο ή είδηση δέν τούς άρεσε, τήν έβγαζαν άπό τή σελίδα κι έτσι ό 
χώρος πού καταλάμβανε έμεινε κενός, άσπρο χαρτί, σάν τούς άσβεστωμένους τοίχους 
τοϋ διοικητηρίου. - Στις 2 ’Οκτωβρίου, ό διερμηνέας τοϋ ρωσικού προξενείου Δ. Λα- 
ζαρίδης, συμπλήρωνε 50 χρόνια υπηρεσίας στό διπλωματικό στάδιο. Πολλές φορές 
χρειάστηκε νά διευθύνει ό Ιδιος τό προξενείο. Πάντως σ’ δποια θέση κι άν ύπηρετοϋσε, 
βοήθησε πολύ τούς Ήπειρώτες, προφυλάσσοντάς τους άπό τίς διώξεις τών Τούρκων 
σέ κρίσιμες στιγμές. Τό 1897, δταν είχαμε νικηθεί άπό τούς Τούρκους, κατόρθωσε νά 
σώσει άπό τήν κρεμάλα πολλούς πού κατηγορούνταν γιά έσχατη προδοσία. Είχε μετα
τρέψει τό σπίτι του σέ καταφύγιο τών διωκόμενων γιά έθνικές υπηρεσίες. ’Εκεί κρύ
βονταν πρόκριτοι καί πάρεδροι χωριών κι έκεΐ έγραφαν τίς «πύρινες» άναφορές τους, 
στίς όποιες διεκτραγωδούσαν τήν άθλια κατάσταση τοϋ ’Ηπειρωτικού λαοϋ, έξαιτίας 
τών διωγμών, της τουρκικής κακοδιοίκησης καί τών άλβανικών ώμοτήτων. Αύτός φρό
ντισε καί έπεισε τή ρωσική κυβέρνηση νά στείλει τήν έποχή έκείνη μεγάλα χρηματικά 
ποσά, μέ τά όποια σώθηκαν άπό τήν πείνα τά χωριά τής Λάκκας, τής Τσαρκοβίστας 
καί της Παραμυθίας, οί κάτοικοί τους ζοϋσαν έπί δυό μήνες μόνο μέ λάχανα. Κατά 
τούς χρόνους τών διωγμών τής ’Εκκλησίας, τότε πού είχαν πάψει νά χτυπούν οί κα
μπάνες καί οί ναοί έμειναν κλειστοί, γιατί ό Τούρκος ήθελε νά καταργήσει τά προνόμια 
τοΰ Πατριαρχείου, ό Λαζαρίδης άγωνίστηκε γιά τήν ματαίωση τών τουρκικών σχεδίων, 
τόσο σθεναρά μάλιστα, ώστε ή Πύλη νά ζητήσει τήν παύση του άπό τό ρώσο πρεσβευτή 
στήν Κωνσταντινούπολη, αίτημα πού άπορρίφτηκε. Δικαιολογημένα τοΰ άφιερώθηκε 
τιμητική στήλη στήν Ήπειρο γιά νά έξαρθεί τό έργο του.
Οί επιθέσεις τών βενιζελικών έφημερίδων καί κυρίως τοϋ Βέλους 

έναντίον τοϋ Χατζή γιά τίς φιλικές έπαφές του μέ τό βενιζελικό υπουργό 
Σ. ΣΤμο, καθώς καί τά συζητούμενα στούς δρόμους καί τά καφενεία, 
υποχρέωσαν τό Χατζή, πριν άκόμα γυρίσει στά Γιάννινα, ύστερα άπό τήν 
πολύμηνη απουσία του, νά δώσει εκτενή άπάντηση. Έλεγε άνάμεσα στ’
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άλλα: Επειδή, είτε σκοπίμως, εϊτε φαντασιωδώς -ζώμεν άτυχώς εις ένα 
επαρχιακόν κέντρον πού ή φαντασιοπληξία, ή μικρολογία καί ή ματαιο- 
σχολία ώρισμένων άνθρώπων άλλην ένασχόλησιν δέν έχει, παρά νά έφαρ- 
μόζτ) τήν λαϊκήν παροιμίαν: «τόν ζουρλό καί τόν χωριάτη ξένες έγνοιες 
τόν γηράζουν» - (κάποιοι) επωφελούμενοι τής άπουσίας τοϋ διευθυντοΰ μας, 
δστις έξ ’Αθηνών κατόρθωσε νά θέση τό ζήτημα τής συγκοινωνίας τής Η 
πείρου εις τήν ήμερησίαν διάταξιν, σχεδόν άφυπνίσας άντιλήψεις καί κοι- 
μωμένας καί λησμονησάσας τήν ’Ηπειρον υπηρεσίας, εις τρόπον ώστε νά 
θεωρηθή ήδη βέβαιον, ότι έντός ελάχιστου άκόμη διαστήματος νά λυθή όρι- 
στικώς ή μάστιξ τής κακής συγκοινωνίας τής Η πείρου - επωφελούμενοι, 
λέγομεν, τής άπουσίας τού διευθυντοΰ μας, άλλοι μέν διαδίδουσι ότι 
άνέλαβεν έν Αθήναις τήν διεύθυνσιν ώρισμένης έφημερίδος, άλλοι δέ άλλα 
ανύπαρκτα καί φαντασιώδη υπουργήματα, εΐμεθα υποχρεωμένοι, άπαξ διά 
παντός, νά βγάλουμε όλους αυτούς τούς καλοθελητάς ή ματαιοσχόλους 
άπό τάς πλάνας των. Ά λλη ν  καμίαν ύπόθεσιν άπό τήν δ ι ’ αυτοκινήτων 
συγκοινωνίαν τής Ηπείρου ό ήμέτερος διευθυντής δέν έχει εις Αθήνας, 
προσπαθών διά τόν τόπον νά έπιτύχη μιας άπειρου σκοπιμότητος καί ώφε- 
λείας καλόν καί ώς ένδιαφερόμενος μιας εταιρείας νά έξυπηρετήση καί 
τών εταίρων καί επιχειρηματιών τά συμφέροντα.

Στή συνέχεια, στή μακροσκελέστατη άπάντηση, γίνεται άναφορά στό εν
διαφέρον πού έδειξε γιά τό θέμα τής συγκοινωνίας ό ύπουργός Σ. Σϊμος
- τού όποιου πλέκεται τό εγκώμιο. Καί ή κατάληξη: Ό  κ. Σ ϊμος είναι 
υπουργός τής συμπολιτεύσεως, άξιος πάσης τιμής ώς Ήπειρώτης. Ό  
ήμέτερος διευθυντής είναι δημοσιογράφος, άρχηγός μιας δημοσιογραφικής 
άντιπολιτεύσεως έν Ήπείρφ. Οί τίτλοι άμφοτέρων είναι τόσον γνωστοί, 
ώστε άκριβώς διά τοϋτο πάσα δικαία καί ειλικρινής έντεϋθεν έξαρσις τοϋ 
έργου τοϋ κ. Σίμου ώς Ήπειρώτου, νά έμπνέη μόνον σεβασμόν καί έκτί- 
μησιν, ώς έπιβαλλομένη καί χρήσιμος εύθύτης καί πολιτική ήθική.

Κάτω άπό τήν επιφάνεια τοΰ κειμένου κρύβονται πολλά. Ό  Σ. Σϊμος 
είχε βοηθήσει τό Χατζή τόσο στή σύσταση τής εταιρείας πού θά εκμεταλ
λευόταν τις συγκοινωνιακές γραμμές τής Ηπείρου, μέ τά δημόσια αύτο- 
κίνητα τής Γενικής διοίκησης, τά όποια είχαν περιέλθει σέ άχρησία, δσο 
καί στήν παραχώρηση (έγινε ύστερα άπό δημοπρασία) τών αύτοκινήτων 
αύτών στήν εταιρεία τών Γ. Γιαννούση - Β. Σωτηριάδου καί Γ. Χατζή. Ή  
σύσταση τής εταιρείας είχε κι δλας τά πρώτα εύεργετικά άποτελέσματα. ΟΙ 
τιμές τών εισιτηρίων τών αύτοκινήτων έπεσαν σημαντικά. Κι άλλη πτώση 
άναμενόταν μέ τήν έναρξη τής εξυπηρέτησης τής συγκοινωνίας (10-20 Νο
εμβρίου) άπό τά δημόσια αύτοκίνητα, πού παραχωρήθηκαν στήν εταιρεία.

Τό Βέλος εξακολουθούσε νά έπιμένει πώς ή σύμβαση τής Γενικής διοί
κησης μέ τήν εταιρεία τοΰ Χατζή ήταν χαριστική κι έγινε ύστερα άπό έπέμ- 
βαση τοΰ Σίμου. Γιά νά θέσει τέρμα ή Γενική διοίκηση στή σκανδαλολογία 
τής εφημερίδας, δημοσίευσε άνακοίνωση, στήν όποια χαρακτήριζε άπολύτως
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άνακριβί? όλα τά άναγραφέντα περί άναμίξεως τοϋ ύπονργοϋ Σ. Σίμου. 
Ή  εκχώρηση τών αυτοκινήτων -πρόσθετε- έγινε μέ διαφανείς διαδικασίες, 
μέ μειοδοτική δημοπρασία, καί μέ αποκλειστικό γνώμονα τό συμφέρον τοΰ 
τόπου. Ό  Πανίδης εξέφραζε τή χαρά του γιά τήν άποκατάσταση τής άλή- 
θειας. τήν οποία γιά μεγάλο διάστημα συσκότιζε, έδωσε έτσι στό Χατζή 
μιά άκόμα ευκαιρία γιά ειρωνικά καί δηκτικά σχόλια.

Πέραν άπ’ αύτά δμως, ή προσωπική φιλία Χατζή-Σίμου, μέ δεδομένη 
τήν κάποια ψυχρότητα τών προσωπικών σχέσεων Βενιζέλου-Δαγκλή, άνέ- 
τρεπε τό πολιτικό σκηνικό πού επικρατούσε στήν. Ή πειρο, άπό τήν άπελευ- 
θέρωση καί ύστερα, σ’ δ,τι σχετιζόταν μέ τό κόμμα τών Φιλελευθέρων. Ό  
Σιμός ήταν άπό τούς πετυχημένους υπουργούς τής κυβέρνησης Βενιζέλου, 
κι άπό τούς στενούς φίλους τοΰ πρωθυπουργού. Ή  φιλοδοξία του νά πο
λιτευτεί στήν "Ηπειρο μοιραία θά τόν έφερε σέ σύγκρουση μέ τό Δαγκλή, 
άδιαμφισβήτητο Ήπειρωτάρχη -δπως συνηθίζαμε νά λέμε τά μεταπολεμικά 
χρόνια- γιατί ό ΣΧμος, ύποστηριζόμενος κι άπό τό δυναμικότερο φύλλο 
τής άντιπολίτευσης, πίστευε πώς θ’ άποκτοΰσε τό προβάδισμα. Στις εκλογές 
τοΰ Νοεμβρίου τοΰ 1920 πήραν μέρος καί οί δυό. Ή  υποστήριξη δόθηκε 
άπό τήν Ή πειρο, δπως ήταν επόμενο στό ΣΙμο. Στό μεταξύ ό Χατζής γύ
ρισε στά Γιάννινα κι άπό τά τέλη ’Οκτωβρίου άνέλαβε καί πάλι τή διεύθυνση 
τής εφημερίδας του.

Ή  πρόθεση τοΰ Σίμου νά πολιτευτεί στήν "Ηπειρο, δημιούργησε χάσμα 
στό κόμμα τών Φιλελευθέρων, πού θά μεγάλωνε μέ τήν πάροδο τοΰ χρό
νου. Τό σχόλιο τού βενιζελικοΰ Ελευθέρου Βήματος ήταν χαρακτηριστικό: 
Θά εΐχωμεν νά προσθέσωμεν, πρός τιμήν τής έν Ή πείρφ άντιπολιτεύσεως, 
τήν δεδηλωμένην ταύτης γνώμην δτι ή έμφάνισις τοϋ κ. Σίμου επί τής 
πολιτικής έν Ή πείρφ  κονίστρας δέν είναι δυνατόν παρά νά έξυπηρετήση 
τήν Ή πειρον άπό πάσης άπόχρεως. Άντιθέτω ς δμως, μία μερίς άνθρώπων 
έπιζητούντων κάθε πολιτικήν άναμπουμπούλαν διά νά έπιπλεύσουν καί νά 
προβάλουν (sic) ώς οντότητες, έξεδήλωσαν πρόωρον τήν δυσφορίαν τους 
έπί τή άναμίξει τοϋ κ. Ύ πουργοϋ εις τά τής Ηπείρου. Πρόκειται περί 
άνθρώπων, οί όποιοι άσυνειδήτως, έκ συνήθειας ή έκ πολιτικών υπολο
γισμών, άκολουθοϋντες έν «στρατηγικόν άρμα» (σαφής υπαινιγμός εναντίον 
τοΰ Π. Δαγκλή) καλύπτονται μέ τήν σημαίαν τού «άνεξαρτήτου Φιλελευ
θέρου», μιας νέας, ώς λέγουν, ιδεολογίας, ή όποια, καθ’ ημάς, άποτελεΐ 
μίαν νόθον κατάστασιν, ή οποία, έξελισσομένη ή μή, έμφανίζεται ώς τό 
συμβιβαστικόν μεταίχμιον μεταξύ βενιζελισμοϋ καί άντιβενιζελισμοϋ. Ή  δι
αίρεση στό χώρο τοΰ βενιζελικοΰ κόσμου ήταν εμφανής καί φυσικά οί 
άντιβενιζελικοί χαίρονταν γιαυτή.

y  ό Συνέδριο ειρήνης στό Παρίσι, είχε όλοκληρώσει ούσιαστικά τίς εργα
σίες του, άφησε δμως άλυτα πολλά προβλήματα τής Εύρώπης καί τοΰ 

κόσμου, άνάμεσα σ’ αύτά καί τό Βορειοηπειρωτικό ζήτημα, πού ή ’Ιταλία,
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παρά τή συμφωνία Βενιζέλου-Τιτόνι, δέν ήθελε νά λυθεί. Και παρόλο πού 
στή Μικρά ’Ασία ό έλληνικός στρατός συνέχιζε τήν προέλασή του, συντρί- 
βοντας τήν άντίσταση τών Τούρκων καί δημιουργώντας άτμόσφαιρα ενθου
σιασμού μέ κάθε νέα πόλη που άπελευθερωνόταν (Σμύρνη-Άϊδίνιο, Μενε- 
μένη καί τόσες άλλες) ήταν παντού διάχυτη ή πικρία γιατί οί Μεγάλοι, γιά 
μιά άκόμα φορά, μάς είχαν άδικήσει, καταδικάζοντας τή Β. Ή πειρο σέ νέα 
δουλεία. Εκφράζοντας τή γενικότερη άντίληψη καί διερμηνεύοντας τό κοινό 
Ηπειρωτικό αίσθημα ό Σίμων ’Ιωνάς έγραφε γιά τό Συνέδριο: Ή  Συν- 
διάσκεψις, παλαίουσα κατά μυρίων δυσχερείων, καί μή θέλουσα ή μή 
τολμώσα νά λάβη τήν μάχαιραν τοϋ χειρουργού, δέν ήδυνήθη νά παγιώση 
διεθνή τάξιν πραγμάτων βιώσιμο  ν... Άπομακρυνθεισα τών άρχών τής Δ ι
καιοσύνης καί σπείρασα είς τόν κόσμον άνέμους, μέλλει ήδη νά θερίσχι 
θυέλλας καί καταιγίδας. Ή  κοινωνική δέ καί ήθική άναρχία, συνεπείςι 
τών δεινών τοϋ πολέμου, κρούει τάς θύρας όλων τών κρατών καί άπειλει 
νέους καί δεινούς άγώνας. Κρίσεις προφητικές. Ύστερα άπό δυό δεκαετίες 
ή Εύρώπη κι ό κόσμος όλος θά θέριζε θύελλες. Τίς είχαν προετοιμάσει οί 
άποφάσεις τού Συνεδρίου τής ειρήνης.

Τή χαριστική βολή στις ελπίδες τών λαών, ιδιαίτερα τών Εύρωπαϊκών, 
γιά τήν κατοχύρωση τής ειρήνης, έδωσε ή μεγάλη άμερικανική δημοκρατία- 
ή ’Αμερική, άφοϋ συνέβαλε αποφασιστικά στή νίκη τών Συμμάχων, μέ τή 
συμμετοχή της στόν πόλεμο καί στό Συνέδριο τής ειρήνης, χωρίς ή έπέμβασή 
της νά λύει πάντοτε τά προβλήματα σύμφωνα μέ τό Δίκαιο (παράδειγμα 
τό Βορειοηπειρωτικό, γιά τό όποιο άντέδρασε), άναδιπλώθηκε έπειτα, άπο- 
σύρθηκε άπό τό προσκήνιο καί ξαναγύρισε στόν άπομονωτισμό. Τά τηλε
γραφήματα πού έφταναν άπό παντού, τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ Νοεμβρίου 
1919, δέν άφηναν καμμιά άμφιβολία γιαυτό. Οί Ηνωμένες Πολιτείες δέν 
άνακατεύονται πιά στις διενέξεις μεταξύ τών κρατών, οΰτε άναλαμβάνουν 
ύποχρέωση γιά τήν άκεραιότητα καί τήν ανεξαρτησία καμμιάς χώρας. Κρίμα  
στό χαρτί καί στό μελάνι πού  χύθηκε, σχολίαζε ό Χατζής...

Στά τέλη ’Οκτωβρίου, τά Γιάννινα καί ή Ή πειρος γιόρτασαν τήν 
άποχώρηση τών ’Ιταλών άπό τό περίφημο τρίγωνο τοΰ Πωγωνίου. Ή  είδηση 
είχε κυκλοφορήσει άπό μέρες, οί ’Ιταλοί είχαν γαντζωθεί σ’ αύτό τό πο
λύπαθο κομμάτι τής Ηπείρου -τό άλλο μισό έμεινε ύπόδουλο στήν ’Αλβα
νία-, χρειάστηκε νά έπέμβουν οί Μεγάλοι γιά νά ύποχρεωθοΰν οί ’Ιταλοί 
νά τ ’ άφήσουν. Γιατί τό κρατούσαν; Ό σ ο  συνεχιζόταν ό πόλεμος, χίλια 
δυό προφασίζονταν, προπαντός εξασφάλιση τών νώτων τους άπό τούς 
εχθρούς, όταν όμως τελείωσε γιατί έμειναν; Ή ταν τά ιμπεριαλιστικά σχέδια 
τής ιταλικής «κονσούλτας» όπως έγραφε ό Σ. ’Ιωνάς, πού κρατοΰσαν τό 
στρατό της στήν ’Ήπειρο, έτοιμο νά εκμεταλλευτεί εύκαιρίες γιά νέες προ
ελάσεις. Ό  Χατζής πανηγύρισε τήν άποχώρηση τών ’Ιταλών καί τήν 
άνύψωση τής έλληνικής σημαίας στά χωριά καί κωμοπόλεις τού τριγώνου: 
Έ πειτα  άπό ένα μακρυνόν διάστημα... ήλθεν έπί τέλους ή ώρα καί έπέστη
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ή ευχάριστος στιγμή, κατά τήν όποιαν οί νόμιμοι καί φυσικοί ίδιοκτήται 
έπαναλαμβάνουσι τήν πλήρη καί οριστικήν κυριότητα τοΰ τμήματος τής 
ελληνικής γής τής Ηπείρου, τοϋ γνωστού Τριγώνου. Σέ λίγες μέρες θά 
διαταχθοϋν τά ελληνικά στρατεύματα νά τό άνακαταλάβουν... Επανέρ
χεται ή τετιμημένη καί ένδοξος ελληνική Σημαία εις εδάφη, άπό τά όποια 
περιπέτειαι μοίρας σκληράς τήν εϊχον ύποστείλει. Τό γεγονός ότι ό γνώ
ριμος ελληνικός ηπειρωτικός άήρ θά χαϊδεύση καί θά κολπώση εις χαρ- 
μοσύνους κυματισμούς τήν ελληνικήν Σημαίαν, γεμίζει άπό αίσθημα ευ
φροσύνης, μαζί μέ τήν καρδίαν τών άδελφών Ήπειρωτών, οί όποιοι δα- 
κρύοντες θά τήν χαιρετήσουν, καί τήν καρδίαν τών απανταχού Ήπει- 
ρωτών, οϊτινες νοερώς καί μ ’ ευλαβή συγκίνησιν θά συμπαρευρεθοϋν εις 
τό φίλημα καί τό χαιρέτημα τής έπανερχομένης εις τό Τρίγωνον έλληνικής 
Σημαίας.

Σάλος δημιουργήθηκε στά Γιάννινα άπό όρισμένες ενέργειες τοϋ δημάρχου Γ. Ίω- 
αννίδη. Είχε πάει στή Θεσσαλονίκη καί έκεΐ, μέ βάση τό πρακτικό πού είχε συνταχτεΐ 
άπό τό δημοτικό συμβούλιο, πριν τήν αναχώρησή του, έκανε άγορές ειδών καθαριότητας, 
άπολύμανσης καί καταβρέγματος, άπό τις συμμαχικές άποθήκες. Συγκεκριμένα ό δή
μαρχος άγόρασε δέκα κάρα καθαριότητας, μαζί καί 10 αλόγα γιά νά τά σέρνουν, 2 
βυτία (1 καταβρέγματος κι άλλο γιά τή μεταφορά νερού σέ περίπτωση πυρκαϊάς), μιά 
άτμαντλία, μιά άλλη μικρότερη γιά καθαρισμό φρεάτων, 1 χιλιόμετρο γραμμής Ντεκο- 
βίλ, πλάτους 0,60 μ., μέ τά βαγονέτα της, άναγκαϊα γιά τις εργασίες της ρυμοτομίας, 
πρός έφαρμογή τοϋ σχεδίου πόλεως, κι αλλα χρήσιμα είδη καί έργαλεϊα γιά τό Δήμο. 
ΟΙ άγορές δμως αύτές δημιούργησαν πλήθος σχολίων σέ βάρος του. Τό μεγαλύτερο 
θόρυβο τόν έκαναν οί όμοϊδεάτες του (φιλελεύθεροι), πού τόν κατηγορούσαν δτι δήθεν 
έκανε άγορές χωρίς νά έχει έξουσιοδότηση. Ό  Χατζής τοϋ συμπαραστάθηκε. Εις τά 
καφενεία καί τούς δρόμους -έγραφε- ή συνηθισμένη άνεύθυνος καί πολύλογος φημη- 
γορία καταγγέλει, δτι. ό δήμαρχος κακώς επραξεν άγοράσας είδη. άτινα δέν έξουσιο- 
δοτήθη ν ’ άγοράσΐ). ’Ιδιαίτερος θόρυβος έγινε διά τά κάρα καθαριότητας καί τ’ άλογα, 
τά δποΐα τόσο άναγκαϊα ήταν γιά τήν πόλη. Ή  αλήθεια πρέπει νά ειπωθεί, συνέχιζε, 
ή Ήπειρος, έστω κι άπό ένα πολιτικό του άντίπαλο, γιατί τό πρακτικό τοΰ Δήμου, 
εξουσιοδοτούσε τό δήμαρχο νά προχωρήσει στίς άγορές πού έγιναν. Ά ν  ή μικρολογία  
τοϋ καφενείου -κατέληγε- δέν παύση άπό τήν πόλιν αυτήν, πάντοτε πρόσωπα καί πράγ
ματα ουδέποτε θά βρίσκωνται εις τήν όόόν τής άληθινής έκτιμήσεως. ά λ λ ' είτε. άδίκως, 
εις τόν Γολγοθαν τής μομφής, είτε, άδικώτερον, εις τό ζενίθ τών επαίνων. Τις Ιδιες μέ
ρες τής κατακραυγής κατά τοΰ δημάρχου, δέχτηκε κι ό Ιδιος ό Χατζής, μέ τούς συνε
ταίρους του, επιθέσεις γιά τήν παραχώρηση τών κρατικών αυτοκινήτων στήν εταιρεία 
του, έπειδή, έλεγαν, εγινε μέ άδιαφανεΐς διαδικασίες. Ψέμματα, απαντούσε, ή παρα
χώρηση έγινε μέ δημοπρασία, υπογράφτηκε σύμβαση, καμμιά παρατυπία δέν είχε 
σημειωθεί

Τό θέμα τοϋ δημάρχου δέν έλεγε νά κλείσει. Τό δημοτικό συμβούλιο ήταν, στό σύ
νολό του σχεδόν, εναντίον τών ένεργειών τοΰ δημάρχου καί τών άγορών πού έκανε. 
Τά δέκα άλογα, κυρίως, είχαν γίνει τό κόκκινο πανί γιά τούς άντίθετους. Τό δήμαρχο 
υποστήριζαν ή Ήπειρος καί τό ’Ελεύθερον Βήμα, τό Βέλος ήταν μέ τήν πλευρά τοΰ 
δημοτικοΰ συμβουλίου. Ή διένεξη πήρε εύρύτερες διαστάσεις, δταν τό δημοτικό συμ
βούλιο έξέδωκε άνακοίνωση στήν όποια άναφερόταν δτι: ευρίσκει άπορον, αν μή 
σκανδαλώδες, τό νά άμύνωνται δύο ένταϋθα έφημερίδες - μία βενιζελική καί μία 
άντιβενιζελική τοϋ κ. δημάρχου: Ή  φράση αποδιδόταν στό δημοτικό σύμβουλο γιατρό
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Β. Μιχαηλίδη, τόν όποιο ό Χατζής ελέγχει, σέ ήπιο τόνο, προσθέτοντας δτι ή διένεξη 
στό δημοτικό συμβούλιο προήλθε άπό εσωτερικές διαμάχες καί διαβεβαίωνε δτι ή συ- 
νηγορία τής Ηπείρου  υπέρ τοϋ δημάρχου δέν έκρυβε τίποτε τό σκανδαλώδες. Υ π ά ρ 
χουν άνθρωποί -κατέληγε- συνηθισμένοι νά λέγουν τήν γνώμην των καί τήν άλήθειαν, 
δταν νομίζουν δτι είναι αληθινόν δ,τι λέγουν καί ειλικρινές. Τό δημοτικό συμβούλιο 
ύποχρεώθηκε, ύστερα άπό τό νέο θόρυβο νά δώσει εξηγήσεις. Σέ άνακοίνωσή του, 
άπευθυνόμενη στήν Ήπειρο τόνιζε: Πρός άρσιν τής λαβούσης χώραν παρεξηγήσεως έκ 
τών π α ρ’ ήμίν. δημοσιευθέντων εις τήν εφημερίδα «Βέλος», φέρομεν εις γνώσιν σας

δτι διά τής λέξεως «σκανδαλώδες», ούδαμώς προτιθέ- 
μεθα νά θίξωμεν ή μεμφθώμεν τάς έφημερίδας «Ή πει
ρον» καί «’Ελεύθερον βήμα», έν τή διαφόρφ πρός ημάς 
άντιλήψει τών τελευταίως λαβόντων χώραν μεταξύ δημο
τικού συμβουλίου καί δημάρχου Ίωαννίνων, καθόσον 
εϊμεθα βέβαιοι, δτι ή διαφορά αϋτη τής άντιλήψεως όέν 
δύναται νά προέρχηται ή έκ καλής πίστεως τών άξιοτίμων 
διευθυντών τών ε ’ιρημένων έφημερίδων, ά λλ ’ ή λέξις 
«σκανδαλώδες» άναφέρεται εις τό άναφυέν τοϋτο σκάν- 
δαλον, ήτοι τήν διαφωνίαν δημάρχου καί δημοτικού 
συμβουλίου, δσον άφορζι τήν κυρίαν ύπόθεσιν καί τάς 
προκληθείσας δημοσιογραφικός αντεγκλήσεις μεταξύ 
δημάρχου καί δημοτικού συμβουλίου. Ό  γιατρός Β. Μι- 
χαηλίδης, στόν όποίο άποδιδοταν ή λέξη σκανδαλώδες, 
μέ δική του επιστολή πρός τήν Ήπειρο, διαφωνεί γιά 
τόν χαρακτηρισμό τής πόλης άπό τόν Χατζή ώς άκά- 
θαρτης. Τά Γιάννινα, τόνιζε, έρχονταν δεύτερα στήν κα
θαριότητα, σέ πανελλήνια κλίμακα, μετά τό ’Αργοστόλι. 

Ο Βασίλειος Μιχαηλίδης, Διαφωνούσε επίσης καί μέ τήν άποψη πώς τό θέμα τής
απο τους κα υτερους καθαριότητας θά λυνόταν μέ τήν άγορά τών δέκα άλογων,
γιατρούς των Γιαννινων. J. , , , ,  .Χρειαζονται. υπογράμμιζε, κάρα πολυ καλλίτερα απο
εκείνα πού χρησιμοποιεί ό Δήμος σήμερα, καί χρειάζονται καί Ικανοί υπάλληλοι κα
θαριότητας, καλά άμειβόμενοι. Κατέληγε μέ κρίση πού ΐσχυε τότε, άλλά θυμίζει κατα
στάσεις πού Ισχύουν καί σήμερα. Πρέπει νά παυθούν -εγραφε- οί άργόμισθοι, οί ύπερά- 
ριθμοι, οί άνίκανοι υπάλληλοι καί είναι καιρός νά παύση νά έπικρατή ή γνώμη εις τό 
κοινόν, δτι κάθε κηφήν δέν έχει παρά νά πάη εις τό δημαρχεϊον διά νά εΰρη θέσιν.

Τελικά τό περίφημον ζήτημα τών άγορών τοϋ δημάρχου καί κυρίως τών άλόγων 
πήρε τέλος μέ τήν εύρεση μιας μέσης λύσης. ’Αναγνωρίστηκε μέ νέο πρακτικό δλη ή 
καλή διάθεση καί τό ένδιαφέρον τοϋ δημάρχου γιά τήν καθαριότητα καί τά συμφέροντα 
τοϋ δήμου, κι άποφασίστηκε τά μισά άπό τά αλόγα νά πουληθούν.

Τό σχέδιο ρυμοτομίας τής πόλης γρήγορα θά έφαρμοζόταν. Ό τα ν δμως ρωτήθηκε 
ό δήμαρχος, γιατί δέν άγόρασε άπό τή Θεσσαλονίκη, μαζί μέ τ’ αλλα κι ένα χαλικο- 
θραύστη, άπάντησε δτι δέν τό εκανε γιατί τό μηχάνημα θ’ άφαιροϋσε εργασία άπό 
εργατικά χέρια. Ό  συντάκτης τής έφημερίδας παρατήρησε: Ή  σκέψις «πολιτική», άλλ ’ 
δχι πρακτική κ. δήμαρχε, άφοϋ μάλιστα δέν θά πολιτευθήτε. Τήν εποχή εκείνη, μέ 
νωπές άκόμα τίς Ιαχές άπό τήν έπανάσταση τών μπολσεβίκων στή Ρωσία, άλλά κι 
άργότερα, θεωρούνταν άντιεργατικό μέσο ή χρησιμοποίηση μηχανημάτων, εστω κι άν 
άπέδιδαν πολλαπλάσια, άχρήστευαν δμως εργατικά χέρια. Θά περνούσαν πολλά χρόνια 
γιά νά συμφιλιωθούν ο'ι έργάτες μέ τίς μηχανές.

Ή  αίσχροκέρδεια είχε καταντήσει πρόκληση γιά τή γιαννιώτικη κοινωνία. Κανένας 
δέν έδινε σημασία στις άγορανομικές διατάξεις, πωλοϋσε σ’ δποιες τιμές ήθελε. Κατά
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κοινή όμολογία, κι δπως τά γεγονότα μαρτυρούσαν, τά Γιάννινα ήταν ή άκριβότερη 
πόλη της Ελλάδας. Τό κακό παράγινε ύστερα άπό τήν άναχώρηση τοΰ Στεργιάδη γιά 
τή Σμύρνη. ’Ενδεικτικά σημειώνονταν άπό τΙς εφημερίδες οί τιμές τοΰ κρασιού: Ά ς  
ετοιμαστούν, λοιπόν, εφέτος ό ι ' απελπιστικήν ξηρασίαν τοϋ λάρνγγός των, δλοι οί 
έρασταί καί φίλοι τοΰ καλού κρασιού συμπολίται. Τρεις καί είκοσι, άν αγαπάτε, τήν 
όκάν τό ύπόξινον υπόλοιπον τών περυσινών κρασιών, τό νέον προμηνύεται μέ τήν 
απειλήν τών 4 δρχ. κατ’ όκάν καί τό είς φιάλας περυσινόν 3 δρχ. ή μισή όκά. "Οταν 
ή μαυροδάφνη καί τά ώραιότερα κρασιά τής Ελλάδος δέν πωλοϋνται περισσότερον 
τών 2-2.50 δρχ. τήν όκάν. 'Επειτα λέγουν περί αίσχροκερδείας εδώ!

Στό σπίτι τοΰ διερμηνέα τοΰ Ιταλικού προξενείου Δ. Τζωαννοπούλου, παρατέθηκε 
τέϊον καί στή συνέχεια όργανώθηκε χοροεσπερίδα (στις 29-10-1919), μέ τήν εύκαιρία 
τής γιορτής τοΰ βασιλιά της ’Ιταλίας Βίκτωρα ’Εμμανουήλ. "Ολες οί άρχές παρευρέ- 
θηκαν καθώς καί πλήθος προσκαλεσμένων. Ό  μόνος πού δέν πήρε πρόσκληση ήταν ό 
Χατζής. Αίτία ή συνέχιση τής έχθρικής πρός τήν ’Ιταλία στάσης τής έφημερίδας του. 
Κι δμως είχαν βρεθεί κάποιοι πού τόν είχαν μηνύσει γιά φιλοϊταλισμό!
Ό  Χατζής, στό μεταξύ, είχε ξαναβρεί τόν παλιό εαυτό του. Στήν Ή πειρο 

κάθε μέρα ήταν άποτυπωμένη ή πληθωρική δημοσιογραφική ιδιοσυγκρασία 
του, ό πλούσιος πνευματικός κόσμος, τό ποιητικό ταλέντο του. "Αρθρα, 
σχόλια, χρονογραφήματα, άπό τά άξιολογότερα τών όσων είχε γράψει, ποι
ήματα, δέν ύπήρχε κείμενο πού νά μή φέρει τά άποτυπώματα τής παρουσίας 
του. Τήν έποχή αύτή ετοιμαζόταν νά πάρει μέρος σέ μιά κολοσσιαία έκδοση, 
όπως τή διαφήμιζε. Θά έκδιδόταν στήν ’Αθήνα τό Πανελλήνιον Λεύκωμα 
τής έθνικής έκατονταετηρίδος, ή Χρυσή βίβλος τής Ελλάδος, σέ 14 τόμους. 
Θά παρουσίαζε τήν άκριβέστερη εικόνα τής σύγχρονης Ελλάδας, σ’ όλους 
τούς τομείς τής ζωής. Ή  συγγραφή τοΰ τόμου, τοϋ άναφερόμενου στήν 
Ή πειρο, είχε άνατεθεϊ στό Χατζή.

Τ ' ό γράμμα πού ήρθε άπό τό Παρίσι, στά τέλη ’Οκτωβρίου, ξανάφερε τή 
χαρά στό σπίτι τοΰ Πέτρου Κωστίδη. Ή  θεραπεία ολοκληρώθηκε, ό Βα

σίλης έγινε καλά, θά έμεναν δέκα πέντε μέρες άκόμα, γιά τίς τελευταίες 
άσκήσεις αποκατάστασης, έτσι πού ν ’ άπαλλαγέϊ έντελώς άπό τό ειδικό μπα
στούνι πού χρησιμοποιοΰσε στό βάδισμα. Θά έπαιρναν τό γαλλικό πλοίο 
τής γραμμής καί θά τούς είδοποιοΰσαν άπό τόν Πειραιά γιά τήν άφιξή τους.

Αύτό τό ειδικό μπαστούνι τοΰ Βασίλη, ήταν έκεΐνο πού δέν άρεσε στό 
Δημήτρη. Δέν είπε τίποτα στούς άλλους, έξάλλου κι ό ίδιος δέν ήταν βέβαιος 
άν οί ύποψίες του ήταν βάσιμες, γιατί νά δηλητηριάσει τίς εύφρόσυνες στι
γμές πού ζοΰσαν οί δικοί του; Ή  ύποψία είχε τήν άρχή της στά προηγούμενα 
γράμματα, κάτι άόριστο κρύβονταν στις αισιόδοξες γραμμές τοΰ πατέρα, 
τότε δέ μποροΰσε νά τό συλλάβει, τώρα τοΰ έδινε συγκεκριμένη μορφή μέ 
τό ειδικό μπαστούνι. Ό  Βασίλης μπορεί νά είχε γίνει καλά, μπορεί τό πόδι 
του νά ξαναβρήκε τή φυσιολογική λειτουργία του, δμως ύποψιαζόταν δτι 
έμεινε κάτι πού δέ θά διορθωνόταν ποτέ. Δέν ήθελε νά τό πιστέψει, οί 
επιστημονικές δμως γνώσεις καί ή πείρα του, τόν όδηγοΰσαν στή σκέψη, 
πώς ό Βασίλης δέ θά μποροΰσε ποτέ στή ζωή του νά στηθεί ολόρθος, κυ



παρίσσι ήταν ή κορμοστασιά του, καί νά βαδίσει ελεύθερα. Θά είχε τήν 
άνάγκη αύτοΰ τοΰ μπαστουνιού γιά νά περπατάει, θά κούτσαινε, δπως λέει 
άπλά ό κόσμος. 'Ηξερε καλά τήν εύαισθησία τοΰ άδερφοΰ του καί φοβόταν 
πώς ποτέ δέ θά συμβιβαζόταν μέ τήν άναπηρία του. Γέμιζε άνησυχία ή 
καρδιά του, όταν έκανε προεκτάσεις γιά τή μελλοντική του συμπεριφορά. 
Τώρα θά κρατοΰσε τό στόμα κλειστό, θά ύπέφερε μόνος άπό τίς ύποψίες 
του.

Τήν ίδια μέρα πού ήρθε τό γράμμα άπό τό Παρίσι, ό ’Αβραάμ έστειλε 
ειδοποίηση πώς γύρισε άπό τό ταξίδι καί μποροΰσε νά δει τό Δημήτρη στό 
σπίτι, τίς βραδυνές ώρες. "Ήταν λίγο άδιάθετος, άπό τίς ταλαιπωρίες τοΰ 
ταξιδιοΰ, κάπου είχε άρπάξει έλαφρό κρυολόγημα, δέν πήγαινε στό γραφείο 
του. Οί βραδυνές ώρες βόλευαν τό Δημήτρη, τήν ημέρα ήταν άπασχολημένος 
μέ τό νοσοκομείο, δέν ήθελε νά ζητάει κάθε τόσο άδεια, θά έβλεπε τό ίδιο 
βράδυ τόν ’Αβραάμ. Ό  έβραιος μιά-δυό φορές τόν είχε δει, είχε όμως σχη
ματίσει γνώμη γιαυτόν, τόν καλοδέχτηκε καί είπε στήν ύπηρέτρια νά τόν 
περιποιηθεΐ. Ό  Δημήτρης, ώς γιατρός, ένδιαφέρθηκε γιά τήν άρρώστεια του, 
προθυμοποιήθηκε μάλιστα νά τόν έξετάσει. —Δέν χρειάζεται τοΰ είπε ό 
’Αβραάμ, σ ’ ευχαριστώ γιά τόν καλό σου λόγο, δέ φαίνεται νά είναι κάτι 
σοβαρό, τ ’ άπόγεμα. ήρθαν καί μέ είδαν ό δικός μας γιατρός, τής κοι
νότητας, κι ό Β. Μιχαηλίδης, συνηθισμένες γρίππες τοϋ φθινοπώρου. 
Ή τα ν καί ή ταλαιπωρία πού έπιβάρυνε τήν κατάσταση, βρισκόμουν στό 
Παρίσι, δέν ήμουν έπίσημος έκπρόσωπος τής ίσραηλιτικής κοινότητας, 
πήγα ώς έλεύθερος σκοπευτής, στά παρασκήνια είπα τό λόγο μου, έκεί 
παίρνονται οί μεγάλες άποφάσεις κι όχι στις έπίσημες συνεδριάσεις. Κ ά
ναμε αγώνα, γιά ν ’ άναγνω ριστεΐ τό δίκιο μας, δέν πιστεύω  νά μάς 
έπιτρέψουν νά στήσουμε κράτος έβραϊκό τώρα στήν Παλαιστίνη, δέν 
ώρίμασε άκόμα τό ζήτημα, στό μέλλον είμαι σίγουρος πώ ς θά γίνει. Ά ς  
είναι, πές μου τώρα έσύ τά δικά σου, δέν ήρθες έδώ γιά ν ’ άκούσεις τά 
όνειρα ένός γέρου έβραίου, οί γέροι όνειρεύονται συχνά, ένθουσιάζονται, 
άλλά καί γρήγορα άπογοητεύονται · πές μου, λοιπόν, ό πατέρας κι ό Βα
σίλης τί γίνονται; Τούς συνάντησα στό Παρίσι, ό Πέτρος μοϋ είπε γιά  
τή θεραπεία πού άκολούθησαν, ήταν κι ό Βασίλης μαζί του πρέπει κι 
αυτοί νά γυρίσουν σύντομα. — Κύριε Αβραάμ, ήρθα σέ σένα, όχι μόνο 
γιατί είσαι φ ίλος τοϋ πατέρα μου, τιμώ όλους τούς φίλους του, άλλά 
γιατί τό λαγαρό μυαλό σου βλέπει πράγματα πού κρύβονται κάτω άπό 
τήν έπιφάνεια. Δέν ξεγελιέσαι μέ φανταχτερά στολίδια, ούτε μέ πρόσωπα 
πού προσπαθούν νά κρύψουν τήν άλήθεια γιά νά έμφανίζουν μιάν άλλη 
όψη, μπαίνεις στό βάθος, είσαι πιό έμπειρος χειροϋργος άπό τούς καλ
λίτερους δικούς μας, άνοίγεις τήν καρδιά τοϋ άλλου κι αρπάζεις τό μυστικό  
της. αυτά μοϋ είπε ό πατέρας γιά τήν άφεντιά σου, καί τά πιστεύω. Πές 
μου, τώρα, πώ ς είδες τόν πατέρα καί τό Βασίλη;

Ό  ’Αβραάμ σκέφτηκε λίγο πριν άπαντήσει. Ή  πρώτη αίσθηση πού έχω
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γιά τό Βασίλη είναι πώς πάει καλά. Κάποιες ερωτήσεις καί παρατηρήσεις 
πού έκανα κατά τή διάρκεια τής συνάντησής μας. τροποποίησαν έλαφρά 
αύτή τήν εντύπωση. Λέν είμαι γιατρός Δημήτρη. άλλά μέ τήν κρίση τού  
απλού άνθρώπου, πού έχει τήν περιέργεια νά ρωτάει εκείνα πού χρειά
ζονται καί νά παρακολουθεί όσα τόν ένδιαφέρουν. σχημάτισα τή γνώμη 
πώς ναί. ό Βασίλης έγινε καλά, περπατάει άνετα, δμως κάτι λείπει άπό 
τό τραυματισμένο πόδι του, δέν έχει τόν άέρα τού γερού ποδιού στό βά
δισμα. λές τή μιά φορά πώς κουτσαίνει, τόν ξανακοιτάζεις, άναθεωρεϊς 
γιά λίγο τή γνώμη σου, γρήγορα δμως ξαναγυρίζεις στήν πρώτη, κάποιο  
«κουσούρι» θά τοϋ μείνει, ό Θεός νά μέ βγάλει ψεύτη, καί νά γυρίσει 
χωρίς κανένα έλάττωμα. — Ά π ό  τά λίγα  πού μοϋ έγραψε ό πατέρας κι 
έγώ στό ίδιο συμπέρασμα κατέληξα, κύριε Αβραάμ. Ά μ π ό τες  νά διαψευ- 
στοϋμε, θάταν δμως τρομερό πλήγμα γιά τό Βασίλη, έστω καί ή παρα- 
μικρότερη άναπηρία. Ά ς  ελπίσουμε πώ ς όλα θά πάνε καλά. Θάθελα νά 
σέ ρωτήσω καί κάτι πού καίει δλους μας, περισσότερο έμάς τούς Ή πει
ρώτες. Τί άποφάσισαν οί Μ εγάλοι γιά τή Β. Ήπειρο; —Λ έν είμαι 
αισιόδοξος παιδί μου, οί ’Ιταλοί δέν έχουν μπέσα, τή μιά μέρα συμφωνούν  
καί τήν άλλη παίρνουν πίσω τό λόγο τους. Γιά μένα ή Β. Ή πειρος χά 
θηκε. Ανησυχώ  όμως σοβαρά καί γιά τήν τύχη μας στή Μ. Ά σία . "Ό λα  
δείχνουν πώς τά πράγματα πάνε καλά, έγώ δέν είμαι τόσο αισιόδοξος. 
Ό  Βενιζέλος άγωνίζεται νά πετύχει τό καλύτερο, τοϋ στήνουν ένέδρες, 
αύτοί πού σήμερα φαίνονται πώς βοηθούν τήν Ελλάδα, δέν τόχουν σέ 
τίποτε νά τό γυρίσουν, άν έτσι τούς συμφέρει, πρώτοι θά είναι οί ’Ιταλοί, 
μάς πολεμούν κι όλας στή Μ. Ά σ ία  μέ χίλια  μέσα, ένισχύοντας τόν  
Κεμάλ καί ραδιουργώντας εναντίον μας. Καί νά δεις πού θά βρούν προ
σχήματα γιά νά μάς έγκαταλείψουν οί «φίλοι» μας. Τά πράγματα στό 
έσωτερικό δέν πάνε καλά, οί συνεργάτες τοϋ Βενιζέλου δέν τά καταφέρνουν, 
λένε πώς τό Μ άρτιο θά γίνουν εκλογές, άν καί δέν τό πολυπιστεύω, 
φοβάμαι όμως πώ ς άν κάνει έκλογές ό Βενιζέλος θά τις χάσει, είναι 
μεγάλη ή δυσφορία τοϋ κόσμου. Σέ τέτοια περίπτωση ό Κωνσταντίνος θά 
γυρίσει, νά ή εύκαιρία, τό πρόσχημα πές, πού ζητούν οί σύμμαχοι νά 
μάς έγκαταλείψουν... — Μά άν ό λαός άποφασίσει νά ξαναγυρίσει ό βα
σιλιάς, πώς είναι δυνατόν νά έπέμβουν αύτοί στά έσωτερικό μας; Δέν  
είμαστε χώρα άνεξάρτητη; Γιατί πολεμήσαμε καί θυσιαστήκαμε τόσες φο
ρές; παρατήρησε ό Δημήτρης. — Ό λ α  αύτά είναι πολύ όμορφα, όταν είναι 
αληθινά. Π ιστεύεις σ τ ’ άλήθεια Δημήτρη πώς, άπό τήν ημέρα πού άρχισε 
ό μεγάλος πόλεμος, είμαστε χώρα άνεξάρτητη; Ό  Κωνσταντίνος ήθελε 
τούς Γερμανούς, πήραν τή Μακεδονία γιά τούς συμμάχους τους, τούς 
Βούλγαρους οί άλλοι,ή Entente, κατέλαβε τή Θεσσαλονίκη, άλώνισε τήν 
Ελλάδα κατά πώς ήθελε, έφερε τούς ’Ιταλούς στά Γιάννινα, έδιωξε τόν  
Κωνσταντίνο, τί άπόμεινε άπό τήν άνεξαρτησία μας; "Ενας ελαφρός βήχας 
επιασε τόν ’Αβραάμ καί σταμάτησε. Ό  Δημήτρης σηκώθηκε. —Σέ κούρασα.
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αφέντη, τοΰ είπε, ακόυσα πολλά, οδυνηρές αλήθειες βέβαια, αυτή δμως 
πρέπει νά είναι ή πραγματική εικόνα. Σ ’ ευχαριστώ πού μέ δέχτηκες καί 
γιά όσα μοϋ δίδαξες. —Νά πάς στό καλό, είπε ό ’Αβραάμ, κι όταν γυρίσει 
ό Πέτρος μέ τό Βασίλη νά μοϋ τούς στείλεις. "Ως τότε έλπίζω ν ’ άπαλλαγώ  
ά π ’ αύτό τό ένοχλητικό κρυολόγημα. Ό  Δημήτρης γύρισε στό σπίτι άργά, 
ή κουβέντα μέ τόν ’Αβραάμ είχε κρατήσει πολύ. Τόν περίμενε ή Κατερίνα, 
οί άλλοι είχαν κοιμηθεί. Δέν είπε τίποτα στή γυναίκα του γιά τό Βασίλη, 
δέν έπρεπε νά τή φορτώσει μέ νέες στενοχώριες, έγγυος καθώς ήταν. Έφαγε, 
συζήτησαν λίγο γιά θέματα τοΰ νοσοκομείου καί πήγαν γιά ύπνο.

Κι ενώ οί επιτυχίες μας στή Μικρά ’Ασία συνεχίζονταν μέ τήν προέλαση 
τοΰ στρατοΰ στό έσωτερικό, τήν πατριωτική έξαρση τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, 
ήρθε νά διαταράξει ή άνακάλυψη συνωμοσίας άπότακτων κι άπόστρατων 
άντιβενιζελικών άξιωματικών, μέ σκοπό τήν άνατροπή τοΰ καθεστώτος. 
Είχαν συλληφθεϊ πολλοί, οί άνακρίσεις συνεχίζονταν γιά άνακάλυψη κι 
άλλων ένοχων, καθώς καί γιά τήν επισήμανση όσων κρύβονταν πίσω άπό 
τούς κινηματίες. Ίσω ς νά έπρόκειτο γιά συνωμοσία, πού είχε έξυφανθει 
άπό τό περιβάλλον τοΰ έξόριστου βασιλιά, πιθανόν δμως ή πικρία τών 
άπόστρατων, γιά τή θέση στήν όποια βρέθηκαν, νά ήταν ή μοναδική αίτια. 
"Ο,τι κι άν συνέβαινε συμπολιτευόμενος κι άντιπολιτευόμενος τύπος κα
ταδίκασε τή συνωμοσία. Ή  Ή πειρος  μάλιστα προχώρησε λίγο παραπέρα: 
Ό μολογοϋμεν άδυναμίαν -έγραφε- ινα έννοήσωμεν τόν έγκεφαλικόν μηχα
νισμόν τοιαύτης έξωφρενικής έμπνεύσεως... Λιότι τοιαύτη τις παράφρων 
μωρία καί έναντίον τής έλληνικής συνόλης ύποθέσεως, όπως έχουσιν σή
μερον τά πράγματα, καί έναντίον πάσης σκοπιμότητος καί λογικής, χωρίς 
νά έζημίωνεν εις τίποτε -τουναντίον μάλιστα- τήν συμπολίτευσιν, θά ή το 
ώς νά έστρέφετο κυρίως ϊνα θάψη τήν άντιπολίτευσιν.

Στήν ’Αθήνα καί σ’ δλες τίς πόλεις τής Ελλάδα οργανώθηκαν ογκώδη 
συλλαλητήρια διαμαρτυρίας έναντίον τής συνωμοσίας. Στά Γιάννινα τό 
συλλαλητήριο έγινε στις 16 Νοεμβρίου, στήν κεντρική πλατεία, οργανωμένο 
άπό τό Σύλλογο τών Φιλελευθέρων. Μίλησε πρός τό πλήθος ό πρόεδρος 
τοΰ συλλόγου, δικηγόρος Γ. Κιαγιάς καί έγκρίθηκε ψήφισμα διαμαρτυρίας, 
τό όποιο άνέλαβε νά έπιδόσει στή Γενική διοίκηση καί στήν κυβέρνηση 
επιτροπή, άποτελούμενη άπό τούς: Γ. Ίωαννίδη, δήμαρχο, Γ. Κιαγιά, δικη
γόρο, Έπ. Βέλλη, πρόεδρο τοΰ έμπορικοΰ συλλόγου, Γ. Λάμπρου, πρόεδρο 
τοΰ σωματείου ξενοδόχων, ’Αβραάμ Λεβή, Μεχμέτ Σαδήκ πασά, Κωνσταν
τίνο Γκλίβανο, καί Τζών Κώστα, δικηγόρο.

Τό δημοτικό συμβούλιο της πόλης συμπληρώθηκε μέ τό διορισμό νέων, ώστε νά 
γίνει 18/μελές. Νέοι σύμβουλοι διορίστηκαν οί: Δ. Βλαχλείδης γιατρός, Μεχμέτ βέης, 
Σαδήκ πασάς, ’Ισραήλ Λεβή, φαρμακοποιός, I. Βασιλειάδης, φαρμακοποιός, Άναστ. 
'Αλιεύς καί Δ. Λάππας. Στις 19 Νοεμβρίου έγιναν άρχαιρεσίες καί εκλέχτηκαν: πρόεδρος 
τοϋ δημοτικού συμβουλίου ό δικηγόρος Άθ. Στούπης, άντιπρόεδρος ό γιατρός Β. Μι- 
χαηλίδης καί γραμματέας ο Λεων. 'Αλιεύς. Ώ ς δημαρχιακή επιτροπή εκλέχτηκαν οί: 
I. Βαδαλούκας. γιατρός, Κ. Κατσαδήμας, δικηγόρος καί Περ. Κίγκος.
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Τά κάρβουνα πού πουλούσαν οί άνθρακεϊς της πόλης, κάθε άλλο παρά έμοιαζαν 
μ' αύτό τό είδος πρώτης άνάγκης τήν εποχή εκείνη. Ή ταν ενας οίκτρός καί άνευ καμ- 
μιάς καυσίμου δυνάμεως, βρεγμένος πηλός. Δ έν υπάρχει αστυνομία γιά νά ελέγξει τήν 
άσυνειδησία καί άφιλοτιμία τής αισχροκέρδειας αυτής; ρωτούσαν οί εφημερίδες. - Ό  
σύλλογος τών υπαλλήλων καφεστιατορείων καί ξενοδοχείων διαμαρτυρήθηκαν στή 
Γενική διοίκηση γιατί τά μέλη του υποχρεώνονταν νά εργάζονται 16-18 ώρες τό 24/ωρο.

Ή  Γ. διοίκηση κάλεσε τούς διευθυντές τών κέ
ντρων καί τούς έκανε συστάσεις.- Κρούσματα 
εύλογιάς έπισημάνθηκαν στά Γιάννινα, γιαυτό 
διατάχθηκε ό έμβολιασμός τών μαθητών δλων 
τών σχολείων. - ’Ανακοινώθηκε ό διορισμός τοΰ 
παιδαγωγοΰ Σπ. Καλιάφα, ώς διευθυντή τοΰ Δι
δασκαλείου άρρένων Ίωαννίνων. - Πλήγμα δέ
χτηκε ή κοινωνία τής πόλης μέ τήν άναγγελία τοΰ 
αιφνίδιου θανάτου (24-11-1919) στήν ’Αθήνα, τοΰ 
Νικολάου Βλαχλείδη, δικηγόρου καί βουλευτή. 
ΤΗταν επιστήμονας μέ πληθωρική δραστηριότητα 
καί έθνική δράση έπί τουρκοκρατίας, ιδίως δταν 
ώς δικαστικός πάρεδρος στήν Πρέβεζα, συνεργα
ζόταν στενά μέ τόν πρόξενο "Αγγελο Φορέστη.- 
Απολυθείς τών τάξεων τοϋ στρατού, δπου ύπη- 
ρέτησεν ώς έφεδρος άνθνπολοχαγός, έγκατε- 
στάθη είς ’Ιωάννινα ό άριστοϋχος διδάκτωρ τής 
Νομικής Γεώργιος Κωνσταντινίδης. Ή  πρώτη 
άγόρευσή του έγινε στις 10 Δεκεμβρίου στή δίκη 
δυό κατηγορούμενων γιά άναίρεση καί έκανε 
αίσθηση στό άκροατήριο. Τό δικαστήριο όμόφωνα 
τούς έκρινε άθώους.

Ό  έπίατρος Τζοβαλόπουλος, πού είχε προ
φυλακιστεί, κατηγορούμενος γιά τίς καταχρήσεις στό στρατιωτικό νοσοκομείο, μέ 
έπιστολή του πρός τό ’Ελεύθερο Βήμα, άμφισβητοϋσε τίς κατηγορίες πού τόν βάραιναν 
καί ύποστήριζε δτι ήταν άθώος. Κατέληγε μέ τό έρώτημα: Είμαι ένοχος; Ά ν  είμαι, κα
ταδικάσατε με έν τή συνειδήσει σας. Α λ λ ' άν δέν είμαι, διατί συκοφαντοϋμαι καί 
υποφέρω; - Στά Δολιανά, πού άνακαταλήφθηκε άπό τόν ελληνικό στρατό, άποφασίστηκε 
ή Ιδρυση στρατιωτικού νοσοκομείου γ ' τάξεως.- ’Από τίς 4 Δεκεμβρίου άρχισε ή συ
γκοινωνία μέ τήν Πρέβεζα, μέ τά αυτοκίνητα τοΰ δημοσίου πού είχαν παραχωρηθεΐ 
στή συσταθεϊσα εταιρεία. Τά εισιτήρια γιά τά επιβατικά αύτοκίνητα καθορίστηκαν σέ 
31 καί 50 δρχ. Κατά τίς άνακοινώσεις τής εταιρείας τά αυτοκίνητα ήταν τέλεια, 
εύρύχωρα καί πολυτελή καί τό ταξίδι εύθυνόν, έξησφαλισμένον καί άνετον. Ή  εταιρεία 
διέθετε καί μικρά πολυτελή αύτοκίνητα μέ ιδιαίτερη συμφωνία. - Πολλά είδη τροφίμων 
άρχισαν νά σπανίζουν στήν άγορά, μερικά άπ’ αύτά δπως ή ζάχαρη καί τό λάδι 
έξαφανίστηκαν. Γιά τό τελευταίο έγραφε ό τύπος: Τό λάδι κατήντησεν τόσον σπάνιον 
πλέον είς τήν αγοράν καί τόν τόπον μας έν γένει, ώστε δχι μόνον οί άνθρωποι, άλλά 
καί οί άγιοι θά ήρχισαν νά χάνουν τάς ελπίδας των, νά λαδαιθή τό κανδήλι των. 
Ελλειψις παντοΰ. Καί μ ’ δλα ταϋτα υπάρχουν μερικοί ευτυχείς κύριοι, εχοντες έλαιον 

και καίοντες κανδήλαν εις οίουσδήποτε έγκωσμίους άγιους, άρκεϊ νά είμπορούν νά 
τούς βοηθήσουν είς τήν έξαγωγήν καί τοϋ τελευταίου δραμιοϋ πού υπάρχει έδώ είς τόν 
τόπον. Φανερό άπό τά γραφόμενα πώς ή έλλειψη λαδιού όφειλόταν στήν έξαγωγή του 
σ’ άλλα κέντρα τής χώρας, δπου, φυσικά, καί πουλιόταν ακριβότερα.

Ό δικηγόρος Γεώργιος Κωνσταν- 
τινίδης. Στήν έποχή του ήταν ό 
καλύτερος στά Γιάννινα. Ισάξιός 
του ό Γ. Μουλαϊμίδης.
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Ά πό τις 16 Σεπτεμβρίου, έξαιτίας νέας άπουσίας τοϋ Γ. Χατζή στήν Αθήνα, τήν 
άρθρογραφία τής Ήπειρον, άνέλαβε καί πάλι ό Ν. Γεωργίτσης. άκόμα καί χρονογρα
φήματα καί ποιήματα (στήν καθαρεύουσα) δημοσίευε. Καθημερινά στήν εφημερίδα κα- 
ταχωροΰνταν δίστηλες άνταποκρίσεις, σχετικές μέ τις έπιχειρήσεις τοΰ ελληνικού στρα
τού στή Μικρασία μέ τό γενικό τίτλο: Τά έν Μικρφ Άαίςι. - Μέ μεγάλη έπιτυχία δόθηκε 
στίς 15 Δεκεμβρίου χοροεσπερίδα ύπέρ τοΰ όρφανοτροφείου Γεωργίου Σταύρον, στίς 
αίθουσες τοΰ Ιδρύματος. "Ο,η πολύτιμον, δ,τι έπίλεκτον δύναται νά επίδειξη ή ήμετέρα 
κοινωνία, κατά τις έφημερίδες, είχε συγκεντρωθεί έκεί τή βραδυά αύτή. Ή  γιορτή άνοιξε 
μέ έμβατήριο καί άκολούθησαν οΐ ύμνοι τοΰ Γ. Σταύρου καί τοΰ Έλ. Βενιζέλου. Ύστερα 
άρχισαν τά βάλς καί οί καινούργιοι ξενόφερτοι χοροί, στούς όποιους διακρίθηκαν οί 
τό πρώτον δημοσίφ εμφανιζόμενοι διευθυντές τής εβραϊκής σχολής «Ά λλιάνς» καί ό 
νεαρός «αεικίνητος» Π. Μελάς. ΟΙ ξένοι χοροί έναλλάσσονταν μέ ελληνικούς πού 
σκόρπιζαν τις δικές τους συγκινήσεις. Ό  κόσμος γλεντούσε... Τήν γραφικότητα τοϋ 
δλ ου θεάματος ήμαύρωνεν έν μέρει ή θέα τών άπομάχων χορευτών, άποσυρθέντων εις 
τινα γωνίαν τής αιθούσης καί περιλύπως φιλοσοφούντων τήν γνωστήν των προσφιλή 
«πόλκα», εΐχεν εκτοπίσει τό «ούάν cnin».Sic transit gloria mundi! - Στήν αίθουσα τής 
Ζωσιμαίας σχολής όργανώθηκε, δπως κάθε χρόνο, ή γιορτή τοΰ Δέντρου τών Χ ρι
στουγέννων, άπό τό σωματείο κυριών ή Ζωοδόχος πηγή. Οί εισπράξεις ήταν μεγάλες. 
Δύναται έπί τή εύκαιρίςι νά λεχθή -σημείωνε ή Ήπειρος- δτι ό κοσμάκης ό φτωχούλης, 
ό όποιος δέν τσιγκουνεύεται τήν φτώχεια του, έδωκε, καθώς μας έβεβαίωσαν, τά πε
ρισσότερα, αν μή δλ α σχεδόν. Οί πλούσιοι, κατά τά είωθότα, είχαν, έχουν καί θά έχουν 
πάντοτε στενοχώριες... ΟΙ καϋμένοι... - Έπισημάνθηκε ή αιτία τής έλλειψης τροφίμων 
καί τής υπερτίμησής τους. Τό τραστ τών έμπόρων τών Γιαννίνων συγκέντρωνε κι 
έστελνε στήν Αλβανία μεγάλες ποσότητες τροφίμων, πού φυσικά έλειπαν άπό τή γιαν- 
νιώτικη άγορά. - Λύπη προξένησε στήν κοινωνία τής πόλης ό θάνατος τοϋ γιατροΰ, 
νέου σέ ήλικία, Κων. Μπαμπασίκα, άδελφοϋ τοΰ φαρμακοποιοΰ Άναστ. Μπαμπασίκα.

¥£ αθώς πλησίαζαν τά Χριστούγεννα κι ό νέος χρόνος, σοβαρές εξελίξεις 
σημειώνονταν στά πολιτικά πράγματα της χώρας, άλλά καί σέ θέματα 

πού ένδιέφεραν τά Γιάννινα, κυρίως στό Μητροπολιτικό. Ή  διασπασμένη 
άντιπολίτευση κατόρθωσε νά ενοποιηθεί σέ μία πολιτική κίνηση, μέ τόν 
τίτλο Ηνωμένη Άντιπολίτευσις, μέ συγκρότηση συμβουλίου καί διευθύ- 
νουσας έπιτροπής. Τό γεγονός είχε βαρύνουσα σημασία, γιατί ή ένωση όλων 
τών άντιβενιζελικών δυνάμεων θά δημιουργούσε γιά τό Βενιζέλο ύπαρκτή 
άπειλή, άν κι ό ίδιος ποτέ δέ φανταζόταν, ότι μέ τις διπλωματικές επιτυχίες 
του καί τήν παρουσία τής Ελλάδας στή Μικρασία, θά μπορούσε νά χάσει 
τις εκλογές. Ό μω ς οί συνθήκες είχαν άλλάξει, ό Βενιζέλος είχε άποξενωθεΐ 
άπό τά έσωτερικά θέματα, βρισκόταν στό έξωτερικό, εκεί έδινε τις διπλω
ματικές μάχες του καί κέρδιζε. Οί άντικαταστάτες του, στό έσωτερικό, δέν 
τά κατάφερναν. Μερικά είχε άποκαλύψει κι ό Δαγκλής στή συνέντευξή του 
πρός τό Χατζή. Έ πειτα  ήταν καί ή λογοκρισία κι ό στρατιωτικός νόμος, 
πού χειροτέρευαν τήν κατάσταση.

Στό μεταξύ ή έκκρεμότητα τής θέσης τοΰ μητροπολίτη Σπυρίδωνα, πού 
άπό τόν ’Ιούνιο τοΰ 1917 ζοΰσε εξόριστος στήν ’Αθήνα, φαινόταν νά τε
λειώνει. Ό λες οί κατηγορίες πού τόν βάραιναν, ύστερα άπό καταγγελίες 
επώνυμων Γιαννιωτών έναντίον του, κατέρρευσαν, άποδείχτηκαν, μέ τήν
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έκδοση άθωωτικοΰ βουλεύματος, ασύστατες. 'Όλα αύτά τά είχαν πληροφο- 
ρηθεϊ καί οί Γιαννιώτες, άλλά καί oi Ήπειρώτες τής ’Αθήνας καί τοΰ Πει
ραιά. Οι τελευταίοι μάλιστα εξεδήλωσαν θερμά καί ειλικρινή αισθήματα 
άγάπνς  πρός τό πρόσωπό του, κατά τήν κηδεία τοΰ άδελφοΰ τοΰ ύπουργοΰ 
Περιθάλψεως Σ. Σίμου, όπου ό Σπυρίδων χοροστάτησε. Πριν άπό τή δη
μόσια εμφάνισή του, ό Σπυρίδων είχε συναντήσεις καί συνομιλίες μέ τόν 
Σϊμο, άλλά καί μέ τόν ύπατο αρμοστή Σμύρνης καί Γενικό διοικητή ’Ηπεί
ρου Α. Στεργιάδη (διατηροΰσε άκόμα τόν τίτλο τοΰ Γεν. Δ. ’Ηπείρου, οί 
Ήπειρώτες μάλιστα ήλπιζαν πώς τό Φεβρουάριο θά ξαναγύριζε στά Γιάν
νινα) στό ξενοδοχείο της ’Α γγλίας. Βγαίνοντας άπό τή συνάντηση αύτή ό 
Σπυρίδων δήλωσε γιά τό Στεργιάδη: Πρόκειται περί έκλεκτοϋ, εντίμου καί 
νοημονεστάτου άνδρός. Ωστόσο θά περνοΰσε σχεδόν ένας χρόνος άκόμα 
γιά νά ξαναγυρίσει ό Σπυρίδων στή θέση του, μετά τήν εκλογική ήττα τοΰ 
Βενιζέλου. Οί άντίπαλοί του, στά Γιάννινα καί στήν πρωτεύουσα, ήταν 
’ισχυροί κι έβρισκαν τρόπους νά τόν κρατοΰν μακρυά άπό τό θρόνο του.

Στό πρωτοχρονιάτικο φύλλο τής Ηπείρου, άρκετά πλούσιο, ό Χατζής 
έδωσε πάλι άδρά δείγματα τών δυνατοτήτων του σ’ δλους τούς τομείς. Στό 
κύριο άρθρο μέ τίτλο: «1919-1920», ύστερα άπό γενική άνασκόπηση, δίνει, 
στόν επίλογο, σαφή εικόνα τής θέσης, στήν όποια βρισκόταν ή χώρα, άπό 
τήν άποψη τής διεθνοΰς τοποθέτησής της καί τής έσωτερικής κατάστασης: 
Τό 1919, έγραφε, δέν μάς έδωσεν ούδέν σταθερόν καί πάγιον, πλήν προ- 
μηνυμάτων διά τήν έπαύριον, άπό πάσης άπόψεως. Έστάθη ένας σταθμός 
γεμάτος άπό χιλίας παραπλεύρους διευθύνσεις. Εις ποίαν έξ δλων θά 
ε’ισέλθη τό αϋριον τό έσημάδευσεν, άλλά δέν τό έσταθεροποίησεν... ’Ιδιαι
τέρως δ ι ’ ημάς τούς Έ λληνας τό 1919 κλείνει μέ τήν επαγγελίαν καί τήν 
άναμονήν έκπληρώσεως δικαίων έθνικών άξιώσεών μας, άπό άπόψεως διε
θνούς. Ά πό έσωτερικής άπόψεως, μέ τήν έπαγγελίαν μελλουσών έκλογών 
καί έσωτερικής ρυθμίσεως τών πραγμάτων τής χώρας. Ή  πάσα ψυχή 
ελληνική εύχεται αί μέν πρώται, εις τό τέλειον νά έκπληρωθώσι, αί δέ δεύ
τεροι, φέρουσαι τήν χώραν εις μίαν ομαλήν συνταγματικήν ζωήν νά μη 
βραδύνωσι πολύ άκόμη, διότι ή έπιθυμία αύτή άποτελεΐ κοινήν συνείδησιν 
τής Χώρας πλέον.

Σύμφωνα μέ τίς ύπάρχουσες ώς τότε πληροφορίες οί έκλογές θά διεξά
γονταν τό Μάρτιο. Δημιουργήθηκε έτσι προεκλογική άτμόσφαιρα στά Γιάν
νινα πού γινόταν φανερή μέ πολλούς τρόπους, προπαντός δμως μέ τήν 
άρθρογραφία τών έφημερίδων. Στήν ’Αθήνα είχε συγκροτηθεί πανελλήνιο 
συνέδριο τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων, δπου πολλοί άντιπρόσωποι, κυ
ρίως πρόεδροι επαρχιακών συλλόγων, καταφέρθηκαν έναντίον τής κακο
διοίκησης καί ζήτησαν νά ληφθοΰν μέτρα γιά νά έξαλειφθοΰν τέτοια φαι
νόμενα. Οί συζητήσεις τοϋ συνεδρίου έδωσαν στό Χατζή άφορμή νά γράψει 
1° π£ώτο, μετά τήν έκθρόνιση τοϋ Κωνσταντίνου, δριμύ καί καυστικό 

6°ρο, δπου, παρά τήν ισχύουσα λογοκρισία, έφερε σέ φώς πολλά παρα
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δείγματα κακοδιοίκησης, γιά τά όποια είχε προσωπική εμπειρία, χρησιμο
ποιώντας βαρύτατους χαρακτηρισμούς σέ βάρος τών όψιμα θρηνούντων 
Φιλελευθέρων. Έγραφε στό άρθρο (9-1-1920): Α ν  δέν άποτελεΐ άστεϊον 
προεκλογικόν καί δημοκοπικόν ταρταρινισμόν μερικών κατά τόπους καί 
έπαρχίας φιλοδοξούντων μίαν κάλπην - πάντως είναι ταρτουφισμός, προ- 
σβάλλων κάπως τήν δημοσίαν άντίληψιν καί τήν κοινήν διανοητικότητα, 
ό έξόχως θορυβώδης όδυρμός καί θρήνος μερικών κυρίων προέδρων καί 
μελών φιλελευθέρων συλλόγων τών έπαρχιών, κατά τό έν Αθήναις συ- 
νέδριον, διά τήν κακοδιοίκησιν τοϋ τόπου. Τίλλουσι τάς τρίχας τής κεφαλής 
των καί τύπτουσι τά στήθη των οί άνθρωποι καί κεραυνούς βαρυγδούπους 
έξαπολύουσι καί φωνήν αϋστηράν καί τιμωροϋ Ίωάννου Προδρόμου δα
νείζονται καί έπιτιμώσι καί μέμφονται τήν Σαλώμην τήν χορεύσασαν ενώ
π ιον των τόν χορόν τών έπτά πέπλων, εις ημέρας ευτυχίας κομματικής 
καί πανδαισίας έπινικείου! Μ άτην οί σεμνοί καί φιλοπάτριδες αύτοί Γιο- 
χανάδες κατά τό διάστημα δλον αύτό, έπεκαλοϋντο τής σώφρονος διοι- 
κήσεως καί τής έν γένει διοικητικής καί κρατικής εύρυθμίας τούς χαλινούς! 
Αέν τούς ήκουε κανείς τούς άνθρώπους καί δι ’ αύτό τώρα, τήν δωδεκάτην 
ώραν, ύψώνουσι θρηνηστήριον φωνήν!.. Ό  πρόλογος προοιώνιζε τό περιε
χόμενο τοϋ άρθρου. Ξεκινώντας άπό τίς δικές του εμπειρίες, καθώς καί 
άπό τά συμβαίνοντα στήν πόλη, πού μέ άγρυπνο μάτι παρακολουθούσε, 
χωρίς καί νά τά δημοσιεύει άπό τό φόβο τής λογοκρισίας, άνέφερε παρα
δείγματα κακοδιοίκησης, -ύπερβάλλοντας βέβαια σέ πολλά- πού άμαύρωναν 
τήν ιστορία τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων. Αύτή τή φορά τόση ήταν ή 
άγανάκτησή του πού δέ λογάριασε τίποτε, ούτε λογοκρισία, ούτε στρα
τιωτικό νόμο. Μιλάτε, τούς κατακεραύνωνε, κατά τρόπο πού θυμίζει τό 
άνέκδοτο τού έβραίου τουρκογιαννιώτη, ό όποιος είχε ρημάξει στό ξύλο  
τούς γείτονές του, κι δταν κάποτε έφτασε ή άστυνομία, αύτός, ό παμπό
νηρος, «έρρήγνυεν φωνάς οδύνης, έσφιγγε τά πλευρά του καί έγόγγυζεν 
όδυρόμενος, δτι τόν έσκότωσαν οί γείτονες στό ξύλο». Μιλάτε, συνέχιζε, 
γιά κακοδιοίκηση, τήν όποιαν θέλετε νά διορθώσετε, τή στιγμή πού τά στε
λέχη τοϋ κόμματός σας «έδιδον άέρα αύθεντών εις τό κάθε όντάριον, τό 
όποιον ή θύελλα ήρπασεν άπό τόν βυθόν τής άφανείας καί τής ίλύος νά 
τό φέρη ώς σοβαρόν υποκείμενον εις τήν έπιφάνειαν, ποδοπατούντες καί 
τσαλαπατίζοντες καί ύβρίζοντες καί διώκοντες κάθε έντιμον άξίαν, κάθε 
καλόν δημόσιον υπάλληλον, αρκεί νά μήν ήτο ψηφοφόρος ίδικός των». 
Α ναμίξατε, συνέχιζε, τό κόμμα στή διοίκηση καί στή δικαιοσύνη, συντάξατε 
καταλόγους προγραφών, πού δέν είχαν καμιά σχέση μέ τά συμφέροντα  
καί τήν άσφάλεια τής πατρίδας, άλλά μόνο μέ τά δικά σας συμφέροντα 
καί πάθη. Πιέζατε τούς δικαστές γιά νά άθωώσουν καταχραστές ή άνά- 
ξιους δημοσίους ύπαλήλους καί νά «βαραθρώσουν» άλλους, άθώους υπαλ
λήλους, «μή ύμετέρους». Ωθήσατε κατώτερους υπαλλήλους νά αύθαδιά- 
ζουν καί νά καταγγέλλουν τούς άνωτέρους τους, έχετε διαφθείρει τίς συ
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νειδήσεις τους, καθήσατε στό σβέρκο τους καί επισείετε πάνω άπό τό κε
φάλι τους, «τό δαμόκλειον ξίφος» τής άπόλυσης, χρησιμοποιώντας άπειλές 
καί συκοφαντίες έναντίον τους, άν δέν σάς έκαναν τά παράνομα ρουσφέτια  
σας Άναμιχθήκατε στά έπισιτιστικά σκάνδαλα καί άπειλήσατε καί πιέσατε 
δικαστικές συνειδήσεις καί νομάρχες γιά νά σάς άπαλλάξουν. Καί τώρα 
«έρχεσθε νά κλάψητε παρά τάς ιτέας τής Βαβυλώνος» δτι ή διοίκησις 
είναι ελεεινή καί ή μέριμνά σας δλη στρέφεται εις τό νά τήν διορθώση!!!

Τό θέμα τών προμηθειών τοϋ δημάρχου, διευθετήθηκε, δπως σημειώθηκε, 
μέ αμοιβαίες υποχωρήσεις τοΰ ίδιου και τοϋ δημοτικοΰ συμβουλίου. Ω στό
σο ή διάσταση ανάμεσα στίς δυό πλευρές έξακολουθοΰσε νά υπάρχει καί 
εκδηλωνόταν σ’ άλλα θέματα άμεσου ενδιαφέροντος, δπως στίς ρυμοτομίες. 
Ή  εσωκομματική διαμάχη στό Δήμο δέν τίταν άσχετη μέ τήν ευρύτερη διά
σταση απόψεων στούς κόλπους τής βενιζελικής παράταξης τών Γιαννίνων, 
έξαιτίας τής σχεδόν βέβαιης άπόφασης τοΰ Σ. Σίμου νά πολιτευθεΐ στήν 
"Ηπειρο καί νά διεκδικήσει τόν τίτλο τοΰ Ήπειρωτάρχη άφαιρώντας τον 
άπό τό Δαγκλή. Ό  Σϊμος είχε δλες τις δυνατότητες νά έρθει πρώτος σέ ψή
φους. ’Αντίθετα ό Δαγκλής, αύτή τήν εποχή βρισκόταν σέ κάποια άπόσταση 
άπό τό Βενιζέλο καί γιά τή μεταχείριση, τή μειωτική γιά τό στρατηγό, πού 
είχε ύποστεϊ στό παρελθόν άπό τόν άρχηγό του, άλλά καί γιατί είχε τό 
θάρρος νά διαφωνεί μαζί του γιά θέματα εξωτερικής καί έσωτερικής πο
λιτικής. Πάνω στή διάσταση τοΰ Δαγκλή καί τοΰ Σίμου, θά κινηθεί καί ή 
δράση τών δημόσιων καί δημοτικών ύπηρεσιών τής πόλης τών Γιαννίνων, 
ώς τις εκλογές. Όβενιζελικός τύπος θ ’ άποτυπώσει καλλίτερα, μεγεθύνον- 
τάς τες, τις παραμέτρους τής διαμάχης, μέ τό Ελεύθερον Βήμα ν ’ άμφι- 
σβητεί τώρα τό προβάδισμα τοΰ Δαγκλή καί τό Βέλος τοΰ Πανίδη νά στέ
κεται σταθερά στό πλευρό του. Γιά τήν άντιπολίτευση, πού τήν έκπροσω- 
ποΰσε ή "Ηπειρος, ή άπόφαση τοΰ Σίμου νά πολιτευθεΐ στήν "Ηπειρο χαι
ρετίστηκε μ’ ενθουσιασμό, δχι μόνο γιατί ό Χατζής είχε άπό καιρό άποκα- 
ταστήσει τις σχέσεις του μέ τόν Ήπειρώτη ύπουργό, άλλά καί γιατί οί διε
νέξεις τών βενιζελικών βοηθούσαν τήν άντιπολίτευση.

Τό θέμα τών ρυμοτομιών, δίχασε δχι μόνο τό Δήμο. άλλά καί τούς ένδιαφερό- 
μενους κι δλη τή γιαννιώτικη κοινωνία. Ά πό τις στήλες τής Η πείρου  άρχισε εκτετα
μένη συζήτηση, ειδικών καί μή, σχετικά μέ τή μελλοντική φυσιογνωμία τής πόλης, ϊνα, 
επι τέλους, κατορθώση καί αϋτη νά προσλάβη κάποτε δψιν καί εκφρασιν άληθινής πό
λεως, καλαίσθητου καί έπί κανονικού καί μελετημένου σχεδίου μορφοποιουμένης. Στή 
δημόσια συζήτηση προβλήθηκε ή άποψη δτι πραγμαηκώς σχέδιον έγκεκριμένον καθ' 
δλην τήν σημασίαν τής λέξεως, δέν υπήρχε, άλλά κι αύτό πού όνομαζόταν σχέδιο, ήταν 
ατελές. Δέν ύπήρχε σχέδιο, γιατί δέν είχε τεθεί ποτέ σ’ εφαρμογή μέ νόμο, καί ήταν 
σ δλους γνωστό πώς δταν περνούσε ενας χρόνος καί δέν εφαρμοζόταν ένα σχέδιο, 
δέν είχε πιά ισχύ. Τό υπουργείο, βέβαια, συμβατικά καί σιωπηρά, είχε παραδεχτεί κά
ποιο σχέδιο καί είχε συστήσει στήν ύπηρεσία δημοσίων έργων νά τό πραγματοποιή 
κατά τό ένόν. "Ολα αύτά δμως δέν ήταν άρκετά γιά νά ρυμοτομηθει καί σχεδιαστεί 
μια πόλη. Ό  Δήμος λοιπόν -έλεγαν- άντί ν' άσχολεϊται μέ έσωτερικές διανέξεις, έπρεπε 
να (?ί|ει δλο τό βάρος του γιά τήν εφαρμογή ενός πραγματικού σχεδίου ρυμοτομίας.
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άφοϋ στό μεταξύ έκπληρώνονταν οί άναγκαΐες προϋποθέσεις καί πρό παντός ή κατα
βολή άποζημιώσεων, σ' δσους είχαν ρομοτομούμενα κτήματα . Στις αιτιάσεις πού προ
βάλλονταν γιά μέ τό θέμα, ό Δήμος άπαντοΰσε πώς δέν εύσταθοϋσε τό επιχείρημα, δτι 
δέν ύπήρχε έγκεκριμένο σχέδιο πόλης. Τό σχέδιο είχε έγκριθεΐ άπό τόν Γ. διοικητή 
Άγγελόπουλο καί Ισχυε ώς τή σύνταξη νέου, καί έπί τή βάσει τούτον δίδεται ή εντολή 
νά χαράσσωνται αί γραμμαί τής πόλεως. Εξάλλου ό δήμος υπενθύμιζε τό νόμο πού 
ΐσχυε γιά τίς Νέες χώρες, σύμφωνα μέ τόν όποιο, παν σχέδιον πόλεως, έγκεκριμένον 
ύπό τής Γενικής Διοικήσεως, έπέχει ίσχύν νόμου. Ή διαφορά μέ τά άρμόδια υπουργεία 
άναφερόταν στό ποιός, σύμφωνα μέ τούς νόμους, έπρεπε νά πληρώνει τίς αποζημιώσεις. 
Ή πολυνομία καί τό πλήθος τών εγκυκλίων πού κυκλοφορούσαν, έκαναν δύσκολη τήν 
έπισήμανση τών υπεύθυνων. Ό  Δήμος υποστήριξε δτι τίς αποζημιώσεις έπρεπε νά πλη
ρώνει τό υπουργείο Δημοσίων έργων, τό τελευταίο είχε άντίθετη άποψη. Στό τέλος καί 
καθώς οί ρυμοτομίες εξακολουθούσαν νά γίνονται, τά σπασμένα τά πλήρωναν οί 
ιδιοκτήτες τών ρυμοτομούμενων. πού αγωνίζονταν, έπί μήνες καί χρόνια, γιά νά 
είσπράξουν τίς αποζημιώσεις τους...

Τό πρώτο δεκαήμερο τοϋ Ίανουαρίου πέθανε ό παπα-Κωνσταντΐνος Θωμαΐδης, 
χρνματίσας έπί έτη καθηγητής τών θρησκευτικών έν τή Ζωσιμαίςι καί ίεροκήρυξ. Μ’ 
αύτά τά τυπικά λόγια άνάγγειλε τό θάνατό του ή Ήπειρος, ξεχνώντας τήν άγωνιστική 
Ιδιότητα τοΰ νεκρού. Άγνωστο γιά ποιούς λόγους έκανε αύτή τή σκόπιμη παράλειψη 
ό Χατζής. Ό  παπα-Θωμαΐδης άγωνίστηκε έναντίον τών Τούρκων, φυλακίστηκε γιά ενα 
χρόνο, κάτω άπό άθλιες συνθήκες ζωής στό διοικητήριο, πριν λίγο καιρό ό Ν. Γεωρ
γίτσης πρότεινε άπό τίς στήλες τής Ηπείρου  νά διατηρηθεί δπως ήταν τό κρατητήριο, 
γιά νά θυμίζει τά μαρτύρια τοΰ παπα-Θωμαΐδη, τό δικό του, κι άλλων, πού είχαν φυ
λακιστεί έκεΐ.- Δυό ώραΐα χρονογραφήματα, άπό τά καλλίτερα, δημοσίευσε ό Χατζής 
μέ τίτλο Τά παληά Γιάννενα. Στό φύλλο πού κρατοΰσε γιά τό άρχεϊο του τά Γιάννενα 
τά διόρθωσε σέ Γιάννινα, ύστερα φαίνεται άπό συζήτηση καί ύποδείξεις.- Οί έφημερίδες 
δημοσίευαν μέ μεγάλους τίτλους τούς φόνους δυό διάσημων ληστών τής έποχής, τοΰ 
Βλάχου καί τοΰ Δάππα, τούς είχαν σκοτώσει οί σύντροφοί τους, στούς όποιους δόθηκε 
ύπόσχεση άμνηστείας. Τά κεφάλια τους τά μετέφεραν, στις 11 Ίανουαρίου, στά Γιάν
νινα, καί τά έξέθεσαν είς κοινήν θέαν, κρεμασμένα σέ τσιγγέλια. Σέ σχόλιά της ή 
Ήπειρος υπογράμμιζε πώς οί άρχές έπρεπε νά κρατήσουν τήν ύπόσχεση τους (άμνη- 
στεία ή έλάφρυνση τής θέσης τών ύπόλοιπων μελών τής συμμορίας), δέ συμφωνούσε 
δμως καθόλου μέ τό περιεχόμενο άρθρου βενιζελικής έφημερίδας -μάλλον τοΰ Βέλους- 
πού μέ μεγάλους τίτλους απαιτούσε τήν άμεση άπελευθέρωση τών άλλων ληστών, γιατί, 
αύτό δήθεν άξίωνε ή Ηπειρωτική κοινή γνώμη. Είναι χάσμα μέγα -παρατηροΰσε ή 
«Ήπειρος»- όπόθεν διέρχεται ένας εΰρύς ώκεανός, ό όποιος λέγεται Κοινωνική Συ- 
νείδησις καί ’Ανθρώπινη ’Ηθική καί Καρδία. Ά ς  απολυθούν οί άνθρωποι' άλλά έν 
σιγή καί σιωπή - πρό πάντων χωρίς ή Κοινωνία έπί πολύ νά έρχηται είς έπαφήν μέ 
αύτήν τήν φρίκην...
Στις 15 Ίανουαρίου έγιναν αρχαιρεσίες στό δικηγορικό σύλλογο Ίω αν

νίνων. Εκλέχτηκαν οί: Ν. Γεωργίτσης, Γ. Τζαβέλλας, Δ. Σκαλτσούνης καί 
Γ. Μέξης. Τό γεγονός πώς κανένα βενιζελικός υποψήφιος δέν έκλέχτηκε, 
σχολιάστηκε εύρύτατα. Τό ίδιο παρατηρήθηκε καί σ’ δλους τούς δικηγορι
κούς συλλόγους τής χώρας, δπου είχαν γίνει έκλογές. Οί βενιζελικοί 
ύποψήφιοι άπέτυχαν. "Ασχημα μαντάτα γιά τούς βενιζελικούς, καθώς πλη
σίαζαν οί έκλογές. Δέ θά γινόταν τό Μάρτιο, άλλά τό Νοέμβριο, τά προ- 
μηνύματα δμως άρχισαν άπό νωρίς... Οί βενιζελικοί, βέβαια, προσπάθησαν
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ν ’ αμφισβητήσουν τό μήνυμα τών άποτελεσμάτων τών δικηγορικών συλ
λόγων. Τό Ελεύθερον Βήμα. έπετέθη κατά τής Ηπείρου, γιατί σχολίασε 
ευνοϊκά γιά τό κόμμα τής Ηνωμένης άντιπολιτεύσεως τά άποτελέσματα, 
υποστηρίζοντας ότι οί εκλογές δέν είχαν πολιτική χροιά καί δέν άποτελοΰ- 
σαν πρόκριμμα τών έκλογών. Ή Ή πειρος  άνταπαντοΰσε: Δ έν είπαμε έμείς 
κάτι τέτοιο, μάς έκανε δμως εντύπωση πώς πουθενά δέν έκλέχτηκαν βενι- 
ζελικοί δικηγόροι στά συμβούλια. Τό άποτέλεσμα είναι ένδεικτικόν. Έννο- 
ούμεθα;

Ύστερα άπό τήν εντυπωσιακή εμφάνιση τοΰ Σπυρίδωνα στήν πρωτεύ
ουσα, σέ συναντήσεις μέ πολιτικά πρόσωπα καί τελετές, στά Γιάννινα κυ
κλοφόρησαν φήμες, πού κάθε μέρα έπαναλαμβάνονταν, ότι ό Σπυρίδων 
έπέστρεφε. Οί φήμες δημιούργησαν συγκίνηση σέ πολλούς Γιαννιώτες, ιδιαί
τερα τών συνοικιών. Κατά τήν Ή πειρο  ή συγκίνηση στις γειτονιές προερ
χόταν άπό τό γεγονός ότι ό δεσπότης είχε' δείξει ιδιαίτερη φροντίδα γιά 
τίς ανάγκες καί τά προβλήματα τών κατοίκων τών συνοικιών, κατά τά δύ
σκολα χρόνια τής πείνας.

Οί ’Αποκριές άρχισαν, άλλά παρά τό δτι οί δύσκολες μέρες τοϋ άποκλεισμοϋ καί 
τής πείνας είχαν περάσει, ήταν ύποτονικές. Αύτό έδωσε άφορμή στούς παλιούς 
Γιαννιώτες νά θυμηθούν τά γλέντια καί τίς διασκεδάσεις τών παλιών ημερών, έστω 
κι άν αυτές οί μέρες άνήκαν στήν έποχή τής τούρκικης σκλαβιάς. Μέ χρονογράφημά 
του δ Π. Μελίρρυτος καί τίτλο:«Αάίο del passato!» (ή περίφημη φράση τής Μαργαρίτας 
Γκωτιέ άπό τήν Κυρία μέ τάς καμελίας) άναπολεΐ, γιά λογαριασμό δλων τών Γιαν- 
νιωτών, πού ϊζησαν τίς στιγμές αύτές, τό παρελθόν: Μία έποχή Αλησμόνητος, όνειρώ- 
δης -γράφει- άπήλθε φεϋ! Ή  έποχή τών Αθανάτων Γιαννιώτικων γλεντιών, καθ’ ήν τό 
παν έγέλα, αί συνοικίαι τής πόλεως συνεταράσσοντο, ήρημοϋντο, ΐνα σνγκεντρωθώσιν 
εις κύματα λαοϋ πρός τήν Ιστορικήν πλατείαν τών «Μνημάτων», ή έποχή τών άμίμητων 
Αναπαραστάσεων τών άρματωλικών χορών μέ τήν δυσεξήγητον «νύφην» -τό Απαραί
τητον συμπλήρωμά των- καί τής τρομοκρατούσης γκαμήλας, ήτις κατά παράδοξον 
λογικήν έξ δλου τοϋ ζωϊκοϋ βασιλείου είχε μόνη τήν τιμήν νά προτιμηθή... Τί ηδονή, 
άφατος, θεέ μου, καί αύτή ή άνάμνησίς των! Πόσον εύτυχεϊς οί ζήσαντες κατά τήν 
εποχήν εκείνην καί πόσον δυστυχείς οί έπιζήσαντες, ϊνα παρευρεθώμεν εις τήν κηδείαν 
της! Τί νά πρωτοξεχάση κανείς; Τό εσπερινόν πανδαιμόνιον τής πλατείας, καθ’ δ τοιαύ- 
τη ήτο ή άσφυκτική συμπύκνωσις, ώστε νά προκαλήται ή άνάγκη πωλήσεως νεροϋ (!) 
εις τούς δρόμους, ή τό ήρεμον, τό νοικοκυρεμένο Γιαννιώτικο γλέντι. πού διεδέχετο 
τον εσπερινόν σάλον καί ύπό τήν πλέον πενιχράν στέγην, ή τάς πρωϊνάς πατινάδας άνά 
τάς όδούς, δταν πλέον αί τοϋ λυκαυγούς Ακτίνες έσβυνον τούς τελευταίους τοϋ ούρανοϋ 
λύχνους...

Τό πολιτικό κλίμα τόσο στά Γιάννινα, δσο καί σ’ δλη τήν Ελλάδα άρχι
σε νά όξύνεται, ύστερα άπό τίς δηλώσεις τοΰ πρωθυπουργού Ε. Βενιζέλου 
για αναβολή τών έκλογών, τήν άρση τών περιοριστικών μέτρων μετά τή 
διεξαγωγή των, καί τίς αιτιάσεις έναντίον τής άντιπολίτευσης, ότι αύτή 
ηταν υπεύθυνη γιά τήν εξέλιξη τών έσωτερικών πραγμάτων τής χώρας. Ή  
Ηνωμένη άντιπολίτευσις άντεπιτέθηκε μέ δριμύτητα καί κατηγόρησε τό Βε

νιζέλο γιά τήν αύταρχική πολιτική του, γιά τή συνέχιση τοΰ στρατιωτικού 
νομού καί τής λογοκρισίας, γιά τίς σκληρές καταδιώξεις τών άντιφρονούν-
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των, παρά τίς υποσχέσεις πού είχε δώσει ό Ζοννάρ, κατά τήν έποχή τής 
έξωσης τοΰ Κωνσταντίνου, γιά άμνηστεία, τήν όποια τώρα ό Βενιζέλος 
ύποσχόταν νά δώσει ύστερα άπό τίς έκλογές, πιστεύοντας ότι αύτός θά 
ήταν καί πάλι ό νικητής. Τόν ίδιο τόνο, τόν έπιθετικό, τόν έντονα άντιπο- 
λιτευτικό, άρχισε πιά νά χρησιμοποιεί καί ή *Ηπειρος τόσο γιά τά γενι
κότερα έσωτερικά ζητήματα, όσο καί γιά τά τοπικά. Πολλές φορές συνέ- 
βαινε, λόγω τών διαστάσεων πού είχαν έμφυλοχωρήσει στούς κόλπους τών 
Φιλελευθέρων τής Ηπείρου, μετά τήν άπόφαση τοΰ Σ. Σίμου νά κατέβει 
στις έκλογές ώς ύποψήφιος στό νομό Ίωαννίνων, διοικητικά στελέχη όπως 
ό πρώην Γενικός διοικητής Α. Στεργιάδης (τό τελευταίο δεκαήμερο τοΰ Ία 
νουαρίου είχε ονομαστεί ύπουργός, έτσι οί τελευταίες έλπίδες γιά έπιστροφή 
του στά Γιάννινα έσβησαν) κι ό άναπληρωτής του νομάρχης Γ. Μαραγκό- 
πουλος νά κρίνονται αύστηρότατα γιά τήν πολιτεία τους στήν "Ηπειρο, 
άπό τά βενιζελικά έντυπα, καί ν ’ άναλαμβάνει τήν ύπεράσπισή τους ό Γ. 
Χατζής. Τί ζητοϋμεν άπό τόν κ. Μαραγκόπουλον; -έγραφε- άπαντώντας 
στις έναντίον του έπιθέσεις τοΰ Έλ. Βήματος -Ό  άνθρωπος- ώς άνθρω
πος έδειξε πάσαν προθυμίαν καί καλήν θέλησιν νά έργασθτ} καί είργάσθη. 
Ώ ς διοικητής ητο διοικητής μιάς εποχής καί ένός κόμματος. Τί τοϋ ζητοϋμεν 
τώρα;.. Νά άρη αύτός τάς αμαρτίας τού κόμματος; Τή διένεξη γύρω άπό 
τήν πολιτεία τοΰ Μαραγκόπουλου τερμάτισε ή άναγγελία τοΰ διορισμοΰ 
ώς νέου Γενικοΰ διοικητή Ηπείρου τοΰ ’Αχιλ. Καλεύρα. Θά ύπηρετοΰσε 
στή θέση αύτή κι άργότερα μέ κυβέρνηση Βενιζέλου.

Ιχε προηγηθεΐ, στά μέσα Ίανουαρίου, γράμμα άπό τό Παρίσι, πού μι-
λοΰσε γιά τήν έπιστροφή τοΰ Πέτρου καί τοΰ Βασίλη. Τό τηλεγράφημα 

πού ήρθε άπό τόν Πειραιά έπιβεβαίωσε τήν άφιξη. Στις 28 τό γαλλικό πλοίο 
πού τούς έφερε έφτασε στόν Πειραιά, έστειλαν είδηση πώς θάμεναν 2-3 μέ
ρες νά ξεκουραστούν καί ύστερα θά έπαιρναν τό πλοίο γιά τήν Πρέβεζα. 
Στήν ’Αθήνα πληροφορήθηκαν ότι στις 31, στό ναό τής Χρυσοσπηλαιώτισ- 
σας, θά γιορταζόταν ή έπέτειος τοΰ πολιούχου Ίωαννίνων άγιου Γεωργίου, 
θά χοροστατούσε μάλιστα ό Σπυρίδων ό Πέτρος ήθελε πολύ νά τόν συ
ναντήσει, είχαν νά ίδωθοΰν περισσότερο άπό δυό χρόνια. Ή  εκκλησία ήταν 
κατάμεστη, κυρίως άπό Ήπειρώτες, πήγαν γιά νά τιμήσουν τόν άγιό τους 
καί τό δεσπότη τους. Μαζί του συλλειτούργησε κι ό μητροπολίτης Δρυϊ- 
νουπόλεως Βασίλειος, διωγμένος χρόνια τώρα άπό τούς ’Ιταλούς κι ’Αλ
βανούς άπό τό ’Αργυρόκαστρο. Τό έκκλησίασμα συγκίνησε, μετά τό τέλος 
τής τελετής, ό λόγος τοΰ Σπυρίδωνα πού άναφέρθηκε στά εθνικά θέματα 
καί διεξοδικότερα στό Βορειοηπειρωτικό, παίρνοντας άφορμή άπό τίς πρό
σφατες, δυσμενείς γιά τήν Ελλάδα, έξελίξεις. Ό  Πέτρος μέ τό Βασίλη πήγαν 
καί φίλησαν τό χέρι του καί πήραν άντίδωρο, ό Σπυρίδων έδειξε έκπληξη 
γιά τήν έκεΐ παρουσία τους. —Πώς βρεθήκατε έσείς εδώ, άπόρησε, θά ήθελα 
νά σάς δώ καί τούς δυό, δταν τελειώσω. Ό  Πέτρος τό ύποσχέθηκε, σε λίγο



ή συνάντηση έγινε σ’ ένα παρακείμενο οίκημα πού άνήκε στήν εκκλησία.
_'Έχω άκόμα τήν άπορία. γιατί ήρθατε άπό τά Γιάννινα, συμβαίνει
τίποτε σοβαρό πού σάς άνάγκασε νά κάμετε τό ταξίδι; Γιά λίγο επικράτησε 
σιωπή. —Λέν έρχόμαστε άπό τά Γιάννινα, σεβασμιότατε, άπό τό Παρίσι 
φτάσαμε.., άπάντησε ψιθυριστά ό Πέτρος. — Ά π ό  τό Παρίσι: ρώτησε μ’ 
έκπληξη ό Σπυρίδων, τί γυρεύατε έκεϊ; — Ό  Βασίλης, είπε ό Πέτρος, είχε  
τραυματιστεί βαρειά στόν πόλεμο μέ τούς Βουλγάρους, πήγαμε γιά τήν 
αποθεραπεία τοϋ ποδιού του. εύτυχώς έγινε καλά καί τώρα γυρίζουμε...
__Μά πώς, πώς, πότε έγιναν όλα αύτά; ζητούσε νά μάθει ό Σπυρίδων,
άπορώντας πάντα γιά τά νέα πού άκουγε. Ό  Πέτρος διηγήθηκε μέ κάθε λε
πτομέρεια τά γεγονότα, τή θεραπεία στά νοσοκομεία, καί τήν πολύμηνη 
παραμονή τους στό Παρίσι. Ό  Σπυρίδων έπεφτε άπό έκπληξη σ’ έκπληξη, 
δέ γνώριζε τίποτε άπό τήν οδυνηρή περιπέτεια τοΰ Βασίλη' δταν ό Πέτρος 
όλοκλήρωσε, τήν Ιστορία τοΰ γυιού του, ό Σπυρίδων, συγκινημένος καί συ- 
νεπαρμένος, νόμιζε πώς ξαναζούσε τά ήρωϊκά χρόνια τών άπελευθερωτικών 
άγώνων τοΰ 1912-13, καθώς καί εκείνα πού άκολούθησαν μέ τούς άγώνες 
γιά τήν Αυτονομία τής Β. ’Ηπείρου. Σηκώθηκε όρθιος, άνοιξε διάπλατα τά 
χέρια του, έλα έδώ παιδί μου  φώναξε μέ βροντερή φωνή, ό Βασίλης ση
κώθηκε κι έτρεξε νά χωθεί στήν άνοιγμένη άγκαλιά, έσκυψε νά φιλήσει τό 
χέρι τοΰ δεσπότη, όχι, δχι, έλεγε αύτός, έγώ πρέπει νά φιλήσω τό δικό σου, 
εσύ έγινες ό άμνός τοϋ Θεοϋ, έδωσες τό σώμα καί τό αίμα σου, θυσιά
στηκες γιά τό έθνος, γιά δλους μας. Μακάρι όλα τά παιδιά τής Ελλάδας 
ν ’ άκολουθούσαν τό παράδειγμά σου. Κάθησαν πάλι, ό Πέτρος ήθελε νά 
ρωτήσει τό δεσπότη γιά τή θέση του, άκούγονταν πολλά, άκόμα καί στό Πα
ρίσι έφτανε ό άπόηχός τους, ό Σπυρίδων δέν τόν άφησε, άργότερα, τοΰ είπε, 
τώρα θέλω νά μάθω λεπτομέρειες γιά τή θεραπεία τοϋ ποδιοϋ τοϋ Βασίλη ' 
στήν άφήγηση γινόταν συχνά άναφορά στή στρατιωτική καί πολιτική κατά
σταση πού επικρατούσε τότε στή Μακεδονία, τί κατάρα ήταν αύτή πού  
χώρισε τούς Έλληνες, μουρμούρισε κάποια στιγμή ό Σπυρίδων, άλλά μπο
ρείς νά μοϋ πεις σέ ποιά περίοδο τής ιστορίας της έμεινε μονιασμένη αύτή 
ή φυλή, φοβάμαι πώς καί στό μέλλον τά ίδια θάχουμε, κι άς βρίσκεται 
σέ εξέλιξη ή έκστρατεία μας στή Μικρά Άσία. Κύριε, Κύριε, άφησε φωνή 
ό Σπυρίδων, νομίζοντας πώς βρισκόταν στήν Ω ραία Πύλη κι έκανε επίκληση 
στόν Ύψιστο γιά τή σωτηρία τοΰ ποιμνίου του, έπίβλεψον έξ ούρανοϋ καί 
κάνε τούς Έ λληνες νά μονιάσουν, δέν άντέχει ό τόπος σέ νέες περιπέτειες, 
ό Λιχασμός είναι ή καταστροφή μας. Ή  ένταση τόν κούρασε, σταμάτησε. 
Ό  Πέτρος, δμως, ήθελε νά μάθει τί γινόταν μέ τή θέση του, κάτι άκουσε 
στό Παρίσι, άλλά δέν ήταν σίγουρος γιά τήν άλήθεια. Έβλεπε πώς ό Σπυ
ρίδων άπέφευγε νά μιλήσει, ή περιέργειά του τελικά νίκησε: —Έγώ κι ό 
Βασίλης, δεσπότη μου, σέ δυό μέρες θά φύγουμε γιά τά Γιάννινα, πότε, 
μέ τό καλό θά μάς έρθετε κι έσεΐς; Ρωτώ άπό σεβασμό στό πρόσωπό σας, 
ξέρετε τά αίσθήματά μου γιά τήν άγιότητά σας. Τά Γιάννινα, χω ρίς τήν
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παρουσία σας φαίνονται, ορφανά άπό δεσπότη, σάς περιμένουμε... — Τά 
λόγια σου, Πέτρο, μοιάζουν μέ δροσιά σέ κατάξερη γη. "Ετσι κατάντησε 
κι ή δική μου καρδιά. νΗσουν στά Γιάννινα, τά έζησες καί τά ξέρεις.
'Αγωνίστηκα μέσα σ ’ εκείνη τή θύελλα τών παθών καί τών φανατισμών, 
νά κρατήσω τό άρχιερατικό άξίωμα, πάνω άπό τά μίση, τίς άντιδικίες, 
τίς διώξεις, τίς φυλακίσεις, πόσους διωκόμενους δέν έκρυψα, πόσους δέν 
έβγαλα άπό τίς φυλακές, κι δμως βρέθηκαν μικροί άνθρωποι κι έκαναν 
καταγγελίες στά δικαστήρια, πώς υποκίνησα τά «Νοεμβριανά», κατάτρεξα  
άνθρώπους, άφόρεσα τό Βενιζέλο κι άς ήμουν ό μόνος δεσπότης πού άρ- 
νήθηκε αύτή τή μεσαιωνική πράξη. Στήν άνάκριση δλα κατέρρευσαν σάν 
χάρτινος πύργος, βγήκε άθωωτικό βούλευμα, δμως οί μικροί άνθρωποι 
έπψένουν, πιέζουν τήν κυβέρνηση, καταφεύγουν σ ’ δλα τά μέσα γιά νά 
εμποδίσουν τήν έπάνοδό μου στά Γιάννινα. Καί τά καταφέρουν. Α γω 
νίζεται ό δυστυχής ό Γιώργης ό Χατζής, νά πείσει τούς άρμόδιους πώς 
αύτό πού κάνουν είναι παράνομο, ύστερα μάλιστα άπό τήν έκδοση τοϋ 
βουλεύματος, δέν τόν άκούει κανείς. Τώρα ήταν ή κατάλληλη ευκαιρία 
νά γυρίσω, πού υπάρχει κυβέρνηση βενιζελική, μέ τήν όποία, υποτίθεται 
πώς έγώ βρίσκομαι σ ’ άντίθεση, θά μπορούσα νά έργασθώ μέ μεγαλύτερη 
άνεση γιά νά ενώσω τά διεστώτα, άν γίνει αύτό ύστερα άπό κυβερνητική 
μεταβολή, λόγω τού άποτελέσματος τών έκλογών, θά μειώσει τή σημασία 
τής έπανόδου μου, θά θεωρηθεί ώς πολιτική πράξη, ένώ έγώ δέ θέλω νά 
συνδέσω τήν άρχιερατεία μου μέ κόμματα καί παρατάξεις, θέλω νά είμαι 
δεσπότης όλων τών Γιαννιωτών, άς δψονται δσοι άντιδρούν κι έρχονται 
καί σ ’ άντίθεση μέ τίς άποφάσεις τής δικαιοσύνης... Ό  Πέτρος δέ μποροΰσε 
νά πιστέψει δσα ακούε, τόσο πείσμα, τόσος κομματισμός, λέσχη κόμματος 
κατάντησε ή μητρόπολη τών Γιαννίνων, έπαψε νά είναι πνευματική καί 
θρησκευτική έπαλξη πάνω άπό ιδεολογίες καί κόμματα; Ό  Πέτρος 
υποψιαζόταν πώς ή άρνηση ορισμένων κύκλων νά έπιτρέψουν τήν έπάνοδο 
τοΰ Σπυρίδωνα έκρυβε στό βάθος οικονομικά συμφέροντα, συνδεμένα μέ 
τίς δραστηριότητες τής Μητρόπολης κι οργανισμούς πού είχαν σχέση μ’ 
αύτή.

Τρεις μέρες άργότερα ό Πέτρος κι ό Βασίλης πήραν τό βαπόρι γιά τήν 
Πρέβεζα κι ά π ’ έκεΐ μέ μικρό νοικιασμένο αύτοκίνητο έφτασαν στά Γιάννινα. 
Λίγο πιό έξω άπό τόν 'Αη-Γιάννη, τούς περίμενε όλη ή οικογένεια. "Οταν 
άντάμωσαν δέν έλεγαν ν ’ άποχωριστοΰν ό ένας άπό τήν άγκαλιά τοΰ άλλου. 
Κι όλα γίνονταν χωρίς έντονες έκδηλώσεις, μόνο στά πρόσωπα καθρεφτι
ζόταν ή χαρά όλων γιά τό γυρισμό τών δυό άγαπημένων προσώπων, δέν 
έμοιαζε μέ έπιστροφή άπό μακρυνό ταξίδι, φάνταζε σά νά είχαν φύγει 
μόλις χθές καί γύρισαν τήν άλλη μέρα, τόσο νοερά μετείχε ή οικογένεια 
στή ζωή τών άνθρώπων πού βρίσκονταν στό Παρίσι. Στό σπίτι τούς περί
μενε, ντυμένη στά καλά της, μέ όλάνοιχτες τίς πόρτες, ή ύπηρέτρια ή Χρυ
σάνθη, όμως στή μεγάλη έξώθυρα είχαν μαζευτεί πολλοί Καραβατιανοί,
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πληροφορήθηκαν τόν ερχομό τοΰ Βασίλη, θεώρησαν χρέος τους νά βρίσκο
νται δίπλα του, τήν ώρα πού τό παλληκάρι γύριζε στό πατρικό σπίτι' τά 
Γιάννινα είχαν μάθει γιά τήν άποκοτιά του στόν πόλεμο, τό βαρύ τραυμα
τισμό του, τις συνέπειες καί τό ταξίδι στό Παρίσι. Ό λους τούς χαιρέτησε 
ό Βασίλης, δπως καί τούς δικούς του, ό Πέτρος εκδήλωνε φωναχτά τή 
χαρά του γιά τήν επιστροφή καί τήν τιμή πού τούς έκαναν οί φίλοι του, 
τό σπίτι ήταν άνοιχτό γιά δλους. γέμισαν οί σάλες καί τά δωμάτια, τά

τζάκια καί οί θερμάστρες έκαιγαν 
άπό τό πρωί, έκανε κρύο, Φλεβάρης 
μήνας, ό κόσμος έπρεπε νά ζεσταθεί.

Ό  Δημήτρης άφησε τούς άλλους, 
δικούς του καί γείτονες, νά γιορτά
ζουν τό γυρισμό τοΰ Βασίλη, αύτός 
έπιασε τόν άδελφό του άπό τό μπρά
τσο καί τόν τράβηξε στό δωμάτιό του, 
ήθελε νά συζητήσουν οί δυό τους γιά 
τήν κατάσταση τού ποδιού' σέ περί
πτωση πού κάτι δέν πήγαινε καλά, 
δέν έπρεπε νά μάθουν τίποτα οί γυ

ναίκες, ήταν κι ό Βασίλης σύμφωνος, δταν τοΰ τό είπε. Μόλις έκλεισε ή 
πόρτα τά δυό άδέρφια έπεσαν πάλι τό ένα στήν άγκαλιά τοΰ άλλου, αδερφέ 
μου, άδερφέ μου, ψιθύριζε ό Δημήτρης, δέν έχει δριο ή χαρά πού μάς 
έδωσες σήμερα. Τόν άπομάκρυνε σέ λίγο άπό τήν άγκαλιά του, τόν κοίταξε 
στά μάτια καί τόν ρώτησε: —Είναι δλα καλά Βασίλη: Νοιώθεις γερός, 
δπως ήσουν πρίν τραυματιστείς: —Ναί. άπάντησε μονολεκτικά ό Βασίλης 
καί πρόσθεσε: Ε ίμαι καλά, καί ύστερα άπό μικρή σιωπή συμπλήρωσε: έτσι 
τουλάχιστο λένε οί γιατροί... — Τί θέλεις νά πεϊς Βασίλη, δέν έχεις προ
σωπική γνώμη γιά τόν εαυτό σου, στά λόγια τών γιατρών στηρίζεσαι μόνο; 
Α ύτοί δέν είναι δυνατόν νά γνωμάτευαν αύθαίρετα, πρέπει νά είχαν καί 
τή δική σου αίσθηση σχετικά μέ τήν κατάσταση τού ποδιού. Λύσε τά αινί
γματα άδερφέ μου, μή μέ βασανίζεις... Έπεσε καί πάλι σιωπή, άκούστηκε 
ή φωνή τοΰ Βασίλη, σιγανή, άχρωμη, έμοιαζε νά μήν έχει άποδέκτη. -—ίΐίέζβ) 
τόν εαυτό μου νά πιστέψει πώς είμαι έντελώς καλά, διάσημοι επιστήμονες 
μέ βεβαιώνουν πώ ς έτσι είναι, θέλω κι έγώ νά συμφωνήσω μαζί τους, 
μά δέν μπορώ... Λημήτρη, φώναξε μέ άπόγνωση ό Βασίλης καί σηκώθηκε 
όρθιος, οτήριξέ με, δέν είμαι σίγουρος γιά τίποτα, βοήθησέ με νά ξανάβρω  
τόν έαυτό μου, δέν άντέχω άλλο σ ’ αύτή τή δοκιμασία. Δάκρυα έτρεχαν 
τώρα άπό τά μάτια του, γιά πρώτη φορά ό Δημήτρης έβλεπε τόν άδελφό 
του νά κλαίει. Έβγαλε τό μαντήλι του καί τόν σκούπισε. — "Οχι δάκρυα, 
άδερφέ μου, δέν ταιριάζουν σέ σένα τά δάκρυα, μπορούν νάρθουν εδώ οί 
γυναίκες καί νά μάς δούν, τί θά τούς πούμε; Κάθησε καί πές μου ήρεμα 
τί είναι αύτό πού σέ βασανίζει, άνοιξε τήν καρδιά σου, είμαι ό άδερφός

Καραβατιά: Ο δός Βλαχάβα
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σου, είμαι καί γιατρός, θά καταλάβω... — Τίποτε δέν έχω θετικό Δημήτρη, 
όλες οί τελευταίες έξετάσεις κατέληξαν στή διαπίστωση τής πλήρους θε
ραπείας. "Ομως ή άπειλή που ένεδρεύει στό πόδι μου, μπορεί νά ξεφεύγει 
άπό τήν τσιμπίδα τών γιατρών, άλλά έμένα δέ μέ ξεγελάει. Ένεδρεύει 
ύπουλα γιά νά έκδηλωθεί δταν βρει κατάλληλη εύκαιρία... — Μά τί είναι 
αύτό πού σέ φοβίζει Βασίλη, τί αισθάνεσαι; ρώτησε μέ απορία ό Δημήτρης. 
— Τίποτα, έπανέλαβε ό Βασίλης, τίποτα συγκεκριμένο, πού νά μπορώ νά 
τό προσδιορίσω. Μόνο μιά φοβία, προβολή ένός αισθήματος άνασφάλειας.
—Είναι κάτι πού σοϋ δημιουργεί αύτή τήν ανασφάλεια; έπέμεινε ό Δημή
τρης, μέ τήν ιδιότητα τοϋ γιατροΰ πιά. — Έγώ λέω πώς είναι, οί γιατροί 
τό άρνούνται, θά σοϋ τό πω, γιατρός είσαι καί σύ. Νά, ένας μικρός  
δισταγμός τή στιγμή πού πάω νά κινήσω τό τραυματισμένο πόδι μου, 
αύτό, ένας δισταγμός, άλλο τίποτε... —Χρειαζόμαστε ένα γιατρό πού νά 
μπορεί νά έλέγξει τό νευρικό σου σύστημα, έλα, πάμε μέσα Βασίλη, είσαι 
κατάγερος, δέν έχεις τίποτε, πάμε μέσα νά χαρούμε μαζί μέ τούς άλλους 
τό γυρισμό σου... Καθώς άνοιγαν τήν πόρτα ό Δημήτρης θυμήθηκε τίς φευ
γαλέες ανησυχίες τοϋ πατέρα, πού διαφαίνονταν πίσω άπό κείνα πού έγραφε 
άπό τό Παρίσι. Δέν είπε τίποτα, μόνο στήν καρδιά του αίσθάνθηκε ένα 
έλαφρό σφίξιμο...

^  τήν πόλη ή ζωή κυλούσε μέσα στά πλαίσια πού όριοθετοϋνταν άπό 
τίς άνάγκες τοΰ συνεχιζόμενου στή Μικρασία πολέμου, άνάγκες πού 

έδιναν τή δικαιολογία στήν κυβέρνηση νά κρατάει σέ ισχύ τό στρατιωτικό 
νόμο καί τή λογοκρισία. Παρόλο πού οί έκλογές δέν είχαν έξαγγελθεΐ έπί- 
σημα, θά γίνονταν τό 1920, ήδη ή άτμόσφαιρα ήταν προεκλογική. Ό  υπουρ
γός Σ. ΣΙμος έσπευδε νά τηλεγραφήσει άπ’ τήν ’Αθήνα μιά μεγάλη είδηση, 
πολύ ένδιέφερε τούς Ήπειρώτες. Δημοσιεύτηκε ό νόμος πού καταργοΰσε τά 
τσιφλίκια. Ε φεξής  -τηλεγραφοΰσε ό Σιμός στό νομάρχη Γ. Μαραγκόπουλο, 
γιά νά τό κάνει γνωστό σ’ όλη τήν ’Ήπειρο - δέν θά υπάρξουν ούτε ίμπλιά- 
κια, ούτε τσιφλίκια, ούτε τύραννοι, ούτε δούλοι. "Ολοι οί Ήπειρώται θά 
είναι κύριοι τού οικου των καί τής προγονικής των γης, δλοι ϊσοι απέναντι 
τού κράτους καί τών νόμων αύτοϋ. Τό τηλεγράφημα σκόρπισε σ’ όλη τήν 
’Ηπειρωτική ύπαιθρο χαρά, οί άγρότες απαλλάσσονταν άπό δασμούς 
αιώνων. Ό μω ς ή έφαρμογή τοΰ νόμου θ’ άργοΰσε άκόμα.

Μιά συνέντευξη τοΰ βουλευτή Ίωαννίνων Εύαγ. Χατζή, δημοσιευμένη 
στό Ελεύθερον Βήμα, στήν όποία άναφέρθηκε ότι ή πολιτική συνεργασία, 
κατά τίς έκλογές, τών Σ. Σίμου καί Π. Δαγκλή ήταν βέβαιη, πυροδότησε 
νέα ένταση μεταξύ τών τοπικών έφημερίδων καί τών ίδιων τών ένδιαφερό- 
μενων. Ό  Σ. ΣΙμος άπό τήν ’Αθήνα διέψευσε όσα δήλωνε ό βουλευτής κι 
άφηνε ύπαινιγμούς γιά τό Δαγκλή. Θά πολιτευθώ στήν Ή πειρο -δήλωνε ό 
Σΐμος- άλλά αύτή τή στιγμή δέν έχω ύπόψη μου ορισμένα πρόσωπα μέ τά 
όποια θά συνεργαστώ. Πολιτικήν ηπειρωτικήν συνεργασίαν έννοώ ΜΟΝΟΝ
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μετ' εκείνων, τούς οποίους άνεπιφυλάκτως αποδέχεται ή ηπειρωτική συ- 
νείδηοις καί οί όποιοι, αν τυχόν ΔΕΝ  ΦΕΡΟΥΝ ΠΟΜΠΩΔΗ ΟΝΟΜΑΤΑ, 
αρκεί νά είναι μόνον γνωστοί Ήπειρώται, φορείς άνιδιοτελών ιδεών καί 
πρόθυμοι εις άγώνας καί θυσίας.

01 άνάγκες τοΰ πολέμου δημιουργούσαν ένα άκόμα μεγάλο πρόβλημα 
γιά τήν "Ηπειρο: Τήν άδυναμία τής κάλυψης τών επισιτιστικών άναγκών, 
τήν άνοδο τών τιμών σέ υπερβολικά ΰψη, άπλησίαστα γιά τό βαλάντιο τών 
φτωχών, τήν άνεξέλεγκτη αισχροκέρδεια. Τό δεύτερο δεκαήμερο τοΰ Φε
βρουάριου παρατηρήθηκαν άνατιμήσεις ειδών, πού τίποτε δέν τίς δικαιο
λογούσε. Έ να  μεγάλο, λογικό έρώτημα πλανάται στήν κοινωνία τής πόλης, 
έγραφαν οί έφημερίδες, ένα πελώριο γιατί; Καί γιατί τόσες αρχές καί 
έξουσίες δέν έπεμβαίνουν γιά νά σταματήσουν αύτή τήν αισχροκέρδεια; 
Τό τράστ τών έμπορων βρήκε τή δικαιολογία ότι οί τιμές άνέβηκαν, γιατί 
είχε άνεβεΐ καί ή τιμή τού δολλαρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ψέμματα, 
άπαντοΰσαν οί έφημερίδες. Οί τιμές πήραν τόν άνήφορο πρ ιν  ύπερτιμηθεί 
τό δολλάριο. Ό  κόσμος έγονάτισε, δέν άντέχει άλλο, κι άς μή λησμονούν 
οί άρμόδιοι δτι ή άκρίβεια οδηγεί εις τόν Μπολσεβικισμόν. Ή  αισχροκέρ
δεια οφειλόταν στήν έλλειψη τροφίμων, έξαιτίας τοΰ ότι σημαντικές ποσό
τητες διοχετεύονταν σ’ άλλες πόλεις τής Ελλάδας, γιά εξασφάλιση μεγαλύ
τερου κέρδους.

Παρά τίς αγωνιώδεις κραυγές τών έφημερίδων νά έπέμβει ή άστυνομία 
γιά νά περιστείλει τήν αισχροκέρδεια, τό τράστ τών εμπόρων πού είχε καί 
τό όνομα τής Ε μπορικής Εταιρείας, δέν έλεγε νά συνετιστεί. Ό  κόσμος 
βρισκόταν σ’ άπόγνωση. Σ’ ορισμένες περιπτώσεις ή κατάσταση ήταν χει
ρότερη κι άπό τίς μέρες τοΰ άποκλεισμοΰ καί τού πολέμου. Ό  Χατζής δέν 
άντεξε πλέον. Ζώστηκε πάλι τ ’ άρματα κι άψηφώντας λογοκρισίες ζήτησε 
θαρραλέα άπό τό νέο Γενικό διοικητή Άχ. Καλεύρα, νά πάρει άμεσα μέτρα, 
γιατί ή κατάσταση έγκυμονοΰσε κινδύνους. Ε λπίζαμε  -έγραφε- πώ ς δλα  
θά διορθωθούν μετά τήν άνακωχή. Χαμένες έλπίδες. Ή ρθε ή άνακωχή, 
ήρθε καί ή ειρήνη, τίποτα δμως δέν καλλιτέρεψε. Α ντίθετα  ή κατάσταση 
έγινε άπελπιστική. «Ό  κόσμος άπεκαρώθη, έγονάτισεν, έληστεύθη, έσκοτώ- 
θη από τήν άκρίβειαν, τήν νοθείαν, τήν αισχροκέρδειαν, τήν άσυνειδησίαν
- συνοδευούσας τάς άφαντάστους καθημερινός υπερτιμήσεις. Ούδείς ζητεί 
κ. Διοικητά, κατάθλιψιν κανενός. Αναπνοήν μόνον, άνακούφισιν ζητεί 
δλος ό κόσμος. Ά ν  μοιραίως έκακοσυνήθισαν, μέ κεκτημένην ταχύτητα  
πλουτισμού, δέκα-εικοσι-τριάντα, αύτό είναι άδιάφορον διά τόν λαόν. Ό  
λαός ζητεί ν ’ άναπνεύση καί νά ζήση καί νά φάγη κ. Διοικητά. Καί δταν  
οί χίλιοι πεινούν, έμπορούν έν άνάγκη καί νά τυροποιήσουν ή βουτυρο- 
ποιήσουν τούς δέκα καί νά χορτασθούν. Δ ιότι κανένας νόμος ή σκοπιμότης 
τής ζωής καί τής ηθικής δέν έπιτάσσει ν ’ άποστραγγίζηται τό αίμα χιλίων  
διά νά παχαίνη ή άρτηρία τών δέκα. Θρέψατε, λοιπόν καί άνακουφίσατε 
τούς χιλίους κ. Διοικητά, χωρίς ν ’ άκούσητε τούς δέκα. Ούδείς ζητεί ν ’
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άόίκηΘοϋν. Ά λλά  καί ούδείς άπεφάσισε νά καταβροχθισθή υπό αδηφάγου 
λαιμαργίας αίσχροκερδείας, ζητούσης νά μασήση καί τά παπούτσια καί 
τά καπέλλα καί τά παλτά καί αυτήν άκόμη τήν επιδερμίδα τοϋ κοσμάκη, 
δ ι ’ ένα κομμάτι τυροϋ ελεεινού, κρέατος άθλιου ή βουτύρου-λίπους. Α ί 
ώρυγαί τών καθημερινώς όδυρομένων διά ζημίας, άλλά πλουτιζομένων, δέν

συγκινεϊ πλέον κανένα. Ή  κα- 
τάθλιψις τοϋ κόσμου τοϋ κατέ
στησε τά νεϋρα άσυγκίνητα 
πλέον εις δάκρυα κροκοδείλων. 
Ή  έλλειψη τροφίμων, καί ή 
αύξηση τών τιμών δημιούργησε 
νοθεία τεράστιας έκτασης. Δε
καοχτώ δραχμάς τήν όκάν βού
τυρο ν, τοϋ όποιου ίχνη τινά 
βουτύρου καθαρού πλέουν εις 
έλαια, λίπη καί δ,τι άλλο θέ
λετε. Ά λλά  περί τυροϋ φέτας 
(τσαντήλας), τί νά ειπη κανείς; 
Πέντε δραχμάς τήν όκάν ένας 
υδαρής άλατισμένος, τελείως 
αποβουτυρωμένος, ορρός, μία 
άθλία άλοιφή γκίζας πωλείται 
εις τούς δυστυχείς καταναλω- 
τάς, τούς ζητοϋντας ν ’ άρτύ- 
σωσι τό πικρόν ψωμί τής δυ
στυχίας των μέ ολίγον τυρί...

Έφερε κάποιο αποτέλεσμα 
ή σκληρή κριτική τού τύπου. Ή  
Γενική διοίκηση άπαγόρευσε

„ , χ . ,. , . τήν εξαγωγή άπό τήν Ή πειροΟ Γενικός διοικητής Αχ. Καλευρας ^ 1 1 ,
ορνίθων, ωών, γαλακτος κ.α.,

ό κόσμος δμως έδειχνε δυσπιστία γιά τις άποφάσεις. Είχε τήν πικρή πείρα
τού παρελθόντος, δταν καί πάλι άπαγορεύθηκαν πολλές εξαγωγές ειδών
καί τροφίμων, χωρίς πρακτικό άποτέλεσμα, γιατί ή Εμπορική Εταιρεία
έβρισκε τρόπους νά καταστρατηγεί τις άποφάσεις. Τή δυσπιστία τοΰ κόσμου
δικαίωσε ή κίνηση τής άγοράς κατά τις παραμονές τοΰ Πάσχα (29 Μαρτίου).
Τό κρέας είχε εξαφανιστεί εντελώς, άλλά καί στήν περίπτωση πού κάπου
βρισκόταν οί Γιαννιώτες έγδέρνοντο δίκην άλλων άρνίων, μέ τις τιμές τών
9 καί 10 δρχ. τήν οκά. Ή  διοίκηση, δπως πάντα, παίζοντας ρόλο Επιμηθέα,
έπέβαλε διατίμηση τό μεσημέρι τοΰ Μ. Σαββάτου, δταν πιά ήταν άργά, γιατί
ό κόσμος είχε κάνει τις άγορές τό πρωΐ.

Ή  άπόκρυψη, εξαγωγή κι άνατίμηση τών ειδών διατροφής δέν ήταν φαι-
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νόμενο πού παρατηρούνταν μόνο στά Γιάννινα καί τήν ’Ήπειρο. Σ ’ όλη 
τήν Ελλάδα ή ϊδια κατάσταση επικρατούσε, γιαυτό καί ή αισχροκέρδεια 
έκανε τήν εμφάνισή της μέ ποικίλες μορφές. Οί διαμαρτυρίες καί ή κατα
κραυγή τοΰ λαού ήταν έντονες, σέ μερικά μάλιστα εργατικά κέντρα, όπως 
στήν Καβάλα, πήραν άπειλητική μορφή. Ή  κυβέρνηση άντί νά ρίξει όλο 
τό βάρος της στήν έπίλυση τοΰ επισιτιστικού προβλήματος, πού ήταν τό 
ύπ’ άριθμ. 1 τότε γιά τή χώρα, έστελνε, μέσω τοΰ ύπουργείου Επισιτισμού, 
εγκυκλίους στούς νομάρχες καί Γενικούς διοικητές, έδινε έντολές νά συ
στήσουν καί νά πείσουν τόν κόσμο νά είναι φειδωλός στήν κατανάλωση 
ειδών πρώτης άνάγκης, γιατί ή άνύψωση τών τιμών οφειλόταν στήν παγκό
σμια χαλάρωση εργασίας κατά τή διάρκεια τοΰ πολέμου, στή σύγκρουση 
εργασίας καί κεφαλαίου, στή διατάραξη τής νομισματικής κυκλοφορίας, 
καί στή μεγάλη καταστροφή πλουτοπαραγωγικών πηγών, έξαιτίας τού πο
λέμου. "Ολα αύτά -έλεγαν οί έγκύκλιοι- καθιστούσαν τή ζωή δυσκολότερη 
καθημερινά, ιδιαίτερα γιά τίς άπορες λαϊκές τάξεις.

Ό  Χατζής, στις συστάσεις τοΰ ύπουργείου, βρήκε πρόσφορο έδαφος δρά
σης άρθρογραφικής. Οικονομίες συνιστά τό ύπουργεΐον Επισιτισμού - 
έγραφε. Σωστή καί ώφέλιμη ή σύσταση. Ά λλά  ενέχει τραγικήν είρωνίαν ή 
έπίκλησίς του, οποίαν καί ή συμβουλή είς πεινώντα νά μήν φάγχι καί είς 
άρρωστον νά αρη τόν κράββατόν του καί νά περιπατήση! Οικονομίας; Ναί! 
Ά λλά πώς; Ή  μέν αισχροκέρδεια οργιάζει ύπό τήν τελείαν ραστώνην τού 
Κράτους, άθλία, άνοικτίρμων, άντικοινωνική καί όντιανθρωπινή, μέχρις 
δτου νά διψά νά πίνη καί αύτόν τόν ιδρώτα του άκόμη τού κοσμάκη, είς 
τόν όποιον συνιστώμεν οικονομίας - ή δέ άκρίβεια καθόλου τής ζωής τόν 
κάμει όχι μόνον νά μήν έχτι οικονομίας άλλά τουναντίον νά τρώγη καί 
τήν ιδίαν φλούδαν τού σώματός του διά νά φυτοζωήσχι ...Καταστήσατε, λοι
πόν, πρώτον τήν ζωήν τοϋ άτόμου βιώσιμον, έλαφρύνατε τούς φόρους 
έξαφορμής τής όλης κρατικής σπατάλης καί διοικήσεως καί έπειτα συστήσατε 
καί είς τόν πεινώντα καί στερούμενον πτωχόν: οικονομίαν! Διότι άλλοιώς 
νομίζει δτι είρωνευόμεθα τήν δυστυχίαν του... (3-4-1920). Εύνοϊκότερες συν
θήκες, γιά νά κάνει άποτελεσματική άντιπολίτευση, ό Χατζής δέ μποροΰσε 
νά βρει. Καί είναι εμφανής ό λαϊκισμός  του στά άρθρα καί σχόλια, τό 
ύποδηλώνει άλλωστε ή συχνή χρήση τής λέξης κοσμάκης, πού πολλοί νομί
ζουν ότι είναι εύρημα τών καιρών μας...

Δεύτερο στοιχείο πού έδωσε ισχυρό έρεισμα στό Χατζή γιά έντονη άντι- 
πολίτευση ήταν άπόφαση τής Κυβέρνησης νά δώσει τρίμηνη παράταση βίου 
στή βουλή τών Λαζάρων  τής 31ης Μαρτίου (1915). Ώ στε, λοιπόν, σημείωνε, 
τό Σάββατον τού Λαζάρου θά παραταθεί καί έφέτος άλλα δεκατρία Σάβ
βατα... Κατά τήν άντίληψιν μας, άν τοϋτο έξαρτηθή μόνον άπό τάς καλάς 
διαθέσεις τών έν τή έξουσίςι καί άπό τό «συντάσσομαι καί παραδέχομαι» 
τών όσίων βουληφόρων Λαζάρων, τό άλλόκοτον αύτό συνταγματικόν πα 
νηγύρι τής νεκραναστάσεως θά παραταθή έπί τοσοϋτον, ώστε ό μέν Λά-



ζαρος τοϋ Ευαγγελίου νά λησμονηθή εις τήν κοινήν ελληνικήν συνείδησιν, 
ό δέ Λάζαρος τής έλληνικής βουλής, ν ’ άπομείνη ώς χαρακτηριστικός θρϋλος 
μιας έποχής, καθ ’ ήν θά διηγούνται δτι συνέβαινον θαύματα τοιαϋτα, ώστε 
ή μέν νεκροφάνεια τών Λαζάρων είχε καταντήσει είδος φυσικής διά τήν 
έποχήν «ζωής», ή δέ πραγματική ζωή τών άνθρώπων καί τών συνταγματι
κών έλευθεριών είδος μαρασμού καί θανάτου.

Παρόλες τίς δυσκολίες πού αντιμετώπιζαν οί Γιαννιώτες, οί γιορτές τών Άπόκρεω 
γιορτάστηκαν μέ κέφι καί μέ μεγάλη συμμετοχή λαοϋ στούς δρόμους, στις πλατείες, στά 
κέντρα καί στά καλά σπίτια μέ χοροεσπερίδες. Ά πό τίς τελευταίες ξεχώρισε εκείνη πού 
οργάνωσε στό σπίτι του, στις 29 Ίανουαρίου, ό δικηγόρος Κωνσταντίνος Κατσαδήμας. 
Παρίστατο ή έκλεκτοτέρα μερίς τής κοινωνίας, όλόκληρον τό δικαστικόν σώμα. πλεΐστοι 
άνώτεροι υπάλληλοι, επιστήμονες καί πολλοί άλλοι. Δυνάμεθα νά εΐπωμεν, άνευ ϋπερ- 
βολής δτι ήτο μία τών πλουσιότερων καί πολυτελεστέρων χοροεσπερίδων τών δοθεισών 
εις ’Ιωάννινα κατά τά τελευταία έτη, έγραφε ή "Ηπειρος. Διακρίθηκαν γιά τή χορευτική 
τους δεινότητα οί Πάνος Μελας, Λέων Μελάς, ’Ιωάννης Γκάνιος καί άρκετές κυρίες (I. 
Αγγέλου) καί δεσποινίδες (Λούλα Κοπανάρη).- Γιά τίς 9 Φεβρουάριου, τελευταία 
Κυριακή τών Άπόκρεω, ό Όμιλος νοσταλγών τών άγαπημένων παλιών Γιαννίνων καί τής 
ζωής των. θέλοντας ν’ άξιοποιήσει κάτι άπό τήν παλιά ζωή, τήν κίνηση, τό θόρυβο καί 
τήν εύθυμία πού παρουσίαζε ή λησμονημένη πιά πλατεία τών Μνημάτων (Βενιζέλου), 
φρόντισε νά όργανώσει έκεϊ μεγάλη γιορτή, μέ τή Φιλαρμονική, τούς όργανοπαΐκτες, 
τούς μασκαράδες, δλα αύτά θά συγκέντρωναν τόν κόσμο τής πόλης. Τά σχέδια τών 
όργανωτών χάλασε δυστυχώς ή ραγδαία βροχή, πού έπεφτε δλη τή μέρα.- Ή Ήπειρος 
διαμαρτυρόταν γιατί, ένώ ή λογοκρισία έκοβε τίς μισές λέξεις, άπό τά τηλεγραφήματα 
τοϋ άνταποκριτή της στήν Αθήνα, υποχρεωνόταν νά πληρώνει καί τίς κομμένες λέξεις.- 
Ό  διερμηνέας τοϋ γαλλικού προξενείου Ίωάνν. Λάππας διορίστηκε προξενικός πράκτο
ρας τής Γαλλίας στά Γιάννινα, κάτι πού ύποδηλώνει τήν άναχώρηση τοϋ φιλέλληνα πρό
ξενου Ντυσσάπ καί τής γυναίκας του, τής Γκύ Σαντεπλαίρ.- Πολύνεκρη συμπλοκή έγινε 
στά έλληνοαλβανικά σύνορα, στό έλληνικό έδαφος κοντά στούς Δρυμάδες, άλβανική συμ
μορία μπήκε γιά ν' άρπάξει ενα κοπάδι. Έγινε άντιληπτή άπό τούς Έλληνες στρατιώτες 
καί καταδιώχτηκε. Στή συμπλοκή σκοτώθηκαν ένας υποδεκανέας καί δυό στρατιώτες. Τό 
γεγονός ύπενθύμισε στούς Γιαννιώτες τήν απελπιστική κατάσταση στήν όποία είχαν πε- 
ριέλθει οι Βορειοηπειρώτες. Ή  ζωή καί ή περιουσία τους ήταν στή διάθεση τών άλβανικών 
συμμοριών πού ρήμαζαν τά Βορειοηπειρωτικά χωριά, σέ δρισμένες μάλιστα περιοχές 
είχαν άναλάβει καί διοικητικά καθήκοντα στό δνομα τής έπαναστατικής κυβέρνησης τοϋ 
Έμβέρ.- Προκηρύχτηκε δημοπρασία γιά τήν έπισκευή τοϋ διοικητηρίου. Δόξα τφ θεώ, 
σημείωναν οί έφημερίδες, προσθέτοντας πώς άν γίνουν καλές έπισκευές θά ήταν δυνατό 
νά έγκατασταθοϋν έκεϊ κι άλλες ύπηρεσίες καί θ’ άπαλλασόταν τό δημόσιο άπό πολλά 
ενοίκια.- Άνέλαβε τά καθήκοντά του ό νέος Γενικός διοικητής ’Ηπείρου Άχιλ. Καλεύρας. 
Ή «Ήπειρος» τοϋ ευχόταν έπιτυχία στό έργο του, έκανε δμως ταυτόχρονα λόγο γιά 
τίς συχνές έπισκέψεις τοΰ έπισκόπου Πανάρετου, κάτι πού δημιουργούσε υποψίες πώς 
ό τοποτηρητής ήθελε νά τόν επηρεάσει ύπέρ τοΰ συνδυασμοΰ τοΰ Δαγκλή, τοΰ όποιου 
δ έπίσκοπος ήταν θερμός ύποστηρικτής. Στό μεταξύ στις έκκλησίες παρατηρούνταν σύγ
χυση ώς πρός τήν έκφώνηση τής «φήμης» τοϋ δεσπότη. Οί παπάδες, άνάλογα μέ τά φρο- 
νήματά τους, άλλοι μνημόνευαν τόν άρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα κι άλλοι τόν έπίσκοπο 
Πανάρετο. Ά πό τήν Αθήνα δπου βρισκόταν ό Δημ. Πανίδης (ό Βέλος τοΰ Χατζή), άπό 
τούς σφοδρούς πολέμιους τοΰ Σπυρίδωνα, έστελνε άνταποκρίσεις στις όποιες 
άναφέρονταν δτι δλα δσα είχε δημοσιεύσει ή Ήπειρος γιά τή συνάντηση Στεργιάδη - 
Σπυρίδωνα στό ξενοδοχείο τής ’Αγγλίας, ήταν ψευδή. Ό  Χατζής χρησιμοποίησε σκλη-
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ρότατη γλώσσα γιά νά τόν άντικρούσει. Δέν καταλαβαίνει ό δεσποτοφάγος Βέλος 
-έγραφε- πώς έμειναν ελάχιστοι οί άντίπαλοι τοϋ Σπυρίδωνα; Οί επίλεκτοι παράγοντες 
τοϋ βενιζελικοϋ κόμματος στά Γιάννινα -συμπλήρωνε- είναι κεκηρυγμένοι άπροκαλύπτως 
φίλοι τοϋ Σπυρίδωνος καί έκτιμηταί τής άξίας ενός τοιοϋτον έκλεκτοΰ Ιεράρχου.- Δέκα 
πέντε, σχεδόν μέρες, τό δεύτερο δεκαπενθήμερο τοϋ Φεβρουάριου, οικουρούσε κατάκοι
τος ό Γ. Χατζής άπό γρίπη. Κατά τις ημέρες τής άπουσίας του τόν άναπλήρωνε ό πάντα 
πρόθυμος Νέστωρ Γεωργίτσης. Ή  έξάπλωση τής γρίπης δημιούργησε στούς Γιαννιώτες 
πανικό, τούς θύμιζε τις μαύρες μέρες τής επιδημίας τής Ισπανικής γρίπης. Οί γονείς ζη
τούσαν νά κλείσουν τά σχολεία, ό σχολίατρος Δ. Παππάς υποστήριζε πώς αύτό δέν ήταν 
άναγκαΐο. Τό βέβαιον ήταν πώς οί γιατροί είχαν πάρει άψήφιστα τήν έπιδημία αύτή τή 
φορά. ή γρίπη, δμως, στίς επαρχίες κυρίως, δπως στό Πωγώνι, έκανε θραύση. Στά δέκα 
κρούσματα, τά 8 ήταν θανατηφόρα, λόγω έπιπλοκών πνευμονίας. Παρά τήν έπιδημία 
εξακολουθούσε νά Ισχύει ή απόφαση πού είχε πάρει πρίν τρεις μήνες ή Μητρόπολη γιά 
τή μή χορήγηση φαρμάκων σέ άπορους άσθενεϊς καί δικαιολογημένα ό κόσμος διαμαρ
τυρόταν.- ’Αναγγέλθηκε στά Γιάννινα ή μελετώμενη ίδρυση, άπό τόν Πολύδωρο Γούδα. 
είχε σπουδάσει στό Βουκουρέστι καί πήρε πτυχίο άπό τό Ελληνικό Βασιλικό Ίατροσυ- 
νέδριο (;) ’Ιατρείου καλλονής καί μασαέρ (μαλάκτου). Υποσχόταν τή θεραπεία πολλών 
άσθενειών: ρευματισμών, παραλύσεων στόματος, άτροφίας άκρων, ύπερτροφίας, 
δυσμορφιών προσώπου, ρυτίδων, ύπερτρίχωσης, εξανθημάτων, τριχόπτωσης, πυτιρίασης 
κ.ά., δέν υπήρχε άρρώστεια πού νά μήν τή θεράπευε. 'Υποσχόταν, άκόμα καί ίδρυση, σέ 
συνεργασία μέ γιατρούς τής πόλης, σταθμού πρώτων βοηθειών. Γιά τό τελευταίο συνά
ντησε τά ειρωνικά σχόλια τοΰ τύπου. - Νά καί ενα καλό άποτέλεσμα άπό τήν άπεργία 
τών ύποδηματεργατών, πού ζητούσαν αύξηση τοΰ ήμερομισθίου τους. Ή  άρνηση τών 
εργοδοτών νά ικανοποιήσουν τά α’ιτήματά τους, τούς όδήγησε στήν άπόφαση νά 
έργαστοΰν γιά λογαριασμό τους. Ή άγορά γέμισε άπό καλοφτιαγμένα, στέρεα καί φτηνά 
παπούτσια, μέ 60-65 δρχ. τό ζευγάρι, ένώ στά μαγαζιά πωλοΰνταν πρός 85-90 δρχ.- Κι 
ενα σχέδιο πού συζητήθηκε σοβαρά εδώ κι εβδομήντα χρόνια καί κατάντησε όνειρο 
άπραγματοποίητο. Ή σιδηροδρομική σύνδεση τής Ελλάδας μέ τήν ’Ιταλία, μέσω 
Αυλώνας. Ή γραμμή θά άρχιζε άπό τό Λιανοκλάδι, θά περνούσε άπό τό Καρπενήσι, 
τήν Άρτα, Πρέβεζα, Γιάννινα, Αργυρόκαστρο καί θά κατέληγε στήν Αυλώνα. Α π ’ εκεί 
θά έφτανε στό Ότράντο. μέ είδικά άτμόπλοια. Ή γραμμή, σύμφωνα μέ τά σχέδια, θά 
όλοκληρωνόταν ύστερα άπό τριετία.- Οί γονείς διαμαρτύρονταν γιά τις συνεχιζόμενες 
εκδρομές τών σχολείων σέ έποχή έπιδημίας γρίπης καί ζητούσαν τήν άπαγόρευσή τους.- 
Έπί κεφαλής τής άντιδεσποτικής μερίδας ήταν ό βουλευτής Κ. Μελάς, όργανό της είχε 
τό Βέλος πού ζητούσε άπό τούς βενιζελικούς βουλευτές νά καταβάλουν προσπάθειες γιά 
άναίρεση τού άθωωτικοϋ βουλεύματος γιά τό Σπυρίδωνα.- Εις ’Αθήνας έτελέσθησαν οί 
αρραβώνες μιας έκ τών πλέον ωραίων καί κομψών γυναικών τής πόλεώς μας, τής 
έπεράστου καί άγγελομόρφου κυρίας Ευγενίας Σακελλαρίου μετά τοϋ γνωστοτάτον έν 
Άθήναις κ. Μανούσου.- Κόσμος πολύς στήν άγορά κατά τήν περίοδο τής Μ. Εβδομάδας, 
άλλά λόγω τής οικονομικής κρίσης ή κίνηση στά μαγαζιά ήταν μικρή. Τά τρόφιμα μπορεί 
νά σπάνιζαν, τά αύγά δμως ήταν άφθονα. Ή  απαγόρευση έξαγωγής ανάγκασε όσους τά 
έκρυβαν, νά τά βγάλουν καί νά τά διαθέσουν σέ λογικές τιμές, γιατί κινδύνευαν νά κλου
βιάσουν, σέ μερικά μάλιστα είχαν άναπτυχθεΐ πουλιά.- Ήέμφάνιση τοΰ βενιζελικοΰ 
πολιτευτή Φίλιππα Παπαρρούση, άπό τις στήλες τοΰ Βέλους έδωσε εύκαιρία στό Χατζή 
νά γράψει τή σχετική σάτυρα: Άλλά καί ό εύλογημένος Παπαρούσης ποϋ βρέθηκε νά 
μας ξεφυτρώση κι αυτός πασχαλιάτικος καί συλλυπεϊται άρθρογραφών τούς φίλους τοϋ 
κονμπάρου Δεσπότη (ήμάς δηλαδή) διότι ό Σπυρίδων δέν θά κάνη καί φέτος Πάσχα έδώ; 
Σωστός Παπα.,.ρούρας. ό έρίφης....
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J  ό Πάσχα τοΰ 1920 ήταν δύσκολο γιά δλους τούς Γιαννιώτες, εκτός 
βέβαια εκείνων πού πλούτιζαν μέ τήν αισχροκέρδεια και τή νοθεία. 

Στό σπίτι τοΰ Πέτρου Κωστίδη ό πλούτος είχε άποκτηθεΐ μέ ιδρώτα πολύ, 
άπό τήν εποχή άκόμα τής τουρκοκρατίας, δέν ύπήρχε, λοιπόν, γιά τήν 
ο’ικογένεια πρόβλημα συνείδησης. Εξάλλου στά χρόνια τής πείνας καί τοΰ 
άποκλεισμοΰ τό σπίτι είχε γίνει τό καταφύγιο τών φτωχών, άσε πού δλα 
τά είδη τοΰ μαγαζιοΰ είχαν πωληθεΐ κάτω άπό τό κόστος τους, νά προφτα- 
στεί ό κόσμος, έστω καί μιά ζωή νά κερδιζόταν, ή ήθική, δπως τήν έννοοΰσε 
ή οικογένεια, θά σημείωνε μιά κοινωνική νίκη. Καί τό Πάσχα τοΰ ’20 ό 
Πέτρος έκανε τό καθήκον του. Σ ’ ένα χαρτί είχε σημειώσει ονόματα σπιτιών 
πού δυστυχούσαν στή συνοικία του, τήν Καραβατιά, άλλά καί σ’ άλλες συ
νοικίες τών Γιαννίνων, καί μέ τούς ύπαλλήλους του έστελνε δέματα μέ όλα 
τά άπαραίτητα γιά νά γιορτάσουν καί οί φτωχοί συνδημότες του τήν ’Ανά
σταση. Κάθε χρόνο, στις μεγάλες μέρες τής χριστιανοσύνης, ό Πέτρος θυ
μόταν τούς φτωχούς, φέτος μέ τήν έπιστροφή τοΰ Βασίλη άπό τό Παρίσι 
καί τήν αποκατάσταση τής ύγείας του, άνοιξε όχι μόνο τήν καρδιά του, 
άλλά καί τά κελάρια τοΰ σπιτιοΰ καί τίς άποθήκες τοΰ μαγαζιοΰ, γιά νά 
ετοιμάσει πολύ περισσότερα δέματα άγάπης. Γιά τήν οικογένεια είχαν άνοί- 
ξει οί Ούρανοί, ό Βασίλης ήταν καλά, έπρεπε τό φώς τής ’Ανάστασης νά 
διαλύσει τά σκοτάδια, νά μπει στά σπίτια τών άδύναμων καί τών άρρωστων, 
νά χαροΰν καί νά γιορτάσουν δσο τό δυνατό περισσότεροι, δλα τά Γιάννινα 
ήθελε νά κάνει κοινωνούς τής χαράς του ό Πέτρος.

Τό Πασχαλινό τραπέζι συγκέντρωσε τήν οικογένεια, δπως τόν παλιό 
καιρό, ήταν έκδηλη ή ικανοποίηση στά πρόσωπα όλω ν ό πατέρας μίλησε 
γιά τά χρόνια τής σκλαβιάς, γιά τήν πίστη καί τήν έλπίδα πού πλημμύριζε 
τίς καρδιές τών σκλάβων, γιά τό Ελληνικό  πού ονειρεύονταν, καί ήρθε 
ύστερα άπό άγώνες σκληρούς καί θυσίες πολλές, καμιά άναφορά σέ ονόματα 
πολιτικών προσώπων δέν έκανε, οΰτε καί τά παιδιά στις κουβέντες τους 
μίλησαν γιά πολιτική, μόνο γιά θέματα πού άφοροΰσαν τήν πόλη, ή Χρι
στίνα γιά τά όνειρά της, ό Νίκος γιά τίς σπουδές του, τελείωνε φέτος τή 
Ζωσιμαία, δέν είχε άποφασίσει άκόμα άν θά συνέχιζε στό Πανεπιστήμιο, 
ή Λευκή καί ή Ελένη γιά τίς δουλειές τοΰ σπιτιοΰ, ό Δημήτρης γιά τό νο
σοκομείο, τίποτε δέν ειπώθηκε πού θά μποροΰσε νά προξενήσει άντιδράσεις, 
ούτε άκόμα καί γιά τά μεγάλα εθνικά θέματα τή Μικρασία καί τή Βόρειο 
’Ήπειρο έγινε λόγος. Ή  οικογένεια έμοιαζε σά νά είχε άπομονωθει άπό 
τόν περίγυρο, ζοΰσε τή δική της ζωή, δέν ήθελε νά μποΰν άλλοι μέσα καί 
νά τήν άναστατώσουν.

Αύτά οί άλλοι, ό Βασίλης δμως; Ή ταν φανερό πώς τό βασανισμένο 
παιδί άπολάμβανε μ’ δλες τίς αισθήσεις του τήν οικογενειακή θαλπωρή καί 
τήν άτμόσφαιρα τής μεγάλης γιορτής. Δέν μιλοΰσε, ό,τι κι άν έλεγε θά είχε 
σχέση μέ τήν περιπέτειά του, θά τά κατέστρεφε δλα, προπαντός τή μαγεία 
τής ’Αναστάσιμης μέρας. Μήνες τώρα ή ζωή του είχε συνδεθεί μέ νοσοκο



μειακούς θαλάμους, τούς μίζερους θαλάμους τών στρατιωτικών νοσοκομεί
ων τής Ελλάδας καί τούς πολυτελείς τοΰ Παρισιού. Κοιμόταν καί ξυπνούσε 
μέ τά κεφάλια τών γιατρών καί τών νοσοκόμων πάνω άπό τό δικό του, νά 
τόν παρατηρούν, νά τόν εξετάζουν, νά τόν ρωτούν, κι άλλοτε νά σιωπούν, 
ή σιωπή τους ήταν χειρότερη άπό κάθε τι, έκρυβε κινδύνους άπροσδιό- 
ριστους. Κάποτε δέν κρατήθηκε κι άπαίτησε άπό τόν άρχίατρο νά τοΰ άνα- 
κοινώνουν ό,τιδήποτε είχε σχέση μέ τήν κατάσταση τοΰ ποδιοΰ του, δσο 
κακή κι άν ήταν, άλλά νά μή σωπαίνουν, δέν αντέχω κύριε αρχίατρε τά 
μουντά βλέμματα, τά κλειστά χείλη, τή βουβή συνεννόηση, πνίγομαι, πέστε 
σ ’ όλους, σάς παρακαλώ, νά μή σταματούν τή συζήτησή τους, όταν πλη
σιάζουν στό κρεβάτι μου, μέ σκοτώνουν... Τί μπορούσε νά ειπωθεί ά π ’ δλα 
αύτά, σ’ ένα Πασχαλινό τραπέζι, δλα τά καλά τούς είχε χαρίσει ό Θεός, τά 
χαίρονταν καί τόν εύχαριστοΰσαν. Κάποια στιγμή ό Πέτρος άρχισε νά ψέλνει 
τό Χριστός Άνέστη, όλοι τόν άκολούθησαν, άκόμη κι ό Βασίλης, ώς εκείνη 
τή στιγμή δέν είχε άνοίξει τό στόμα του, όχι, δέν ήταν μέρα νά μιλήσει γιά 
τόν εαυτό του, θά τάκανε δλα συντρίμια... Οί άλλοι, προπαντός ό πατέρας, 
διαισθάνονταν τίς εσωτερικές συγκρούσεις του, κι άγωνίζονταν νά μή δώ
σουν άφορμή γιά όποιαδήποτε εξωτερίκευση. "Ολα τελείωσαν καλά, μέ τό 
τσούγκρισμα τών αύγών καί τό Νϊκο νικητή' θά ξεκουράζονταν γιά λίγο 
καί τίς πρώτες άπογευματινές ώρες θά πήγαιναν νά κάνουν δεύτερη ’Ανά
σταση σ’ ενα χωριό τοΰ κάμπου, δυό άμάξια θά έρχονταν σέ λίγο νά τούς 
παραλάβουν. Σέ πολλά χωριά ή τελετή γινόταν τό άπόγευμα, στά Γιάννινα, 
σέ μονοεκκλησία, στή Μητρόπολη, στις 11 τό πρωΐ' δέν ήθελε νά πάει εκεί 
ό Πέτρος, δέν άνεχόταν τόν Πανάρετο, πού άγωνιζόταν νά διαβρώσει τή 
θέση τοΰ Σπυρίδωνα, γιά τόν Πέτρο ήταν ό νόμιμος δεσπότης τών Γιαννίνων, 
τά βουλεύματα τών Έφετών Κερκύρας είχαν τινάξει στόν άέρα δλες τίς 
άβάσιμες κατηγορίες τών άντιπάλων του. Γύρισαν τό βράδυ στό σπίτι, 
εύχαριστημένοι άπό τήν όμορφη τελετή τής ’Αγάπης πού παρακολούθησαν, 
ένοιωθαν δτι ζοΰσαν σ’ άλλες εποχές, έβλεπαν τούς χωρικούς ν ’ άγκαλιά- 
ζωνται καί νά φιλιοΰνται, δταν ό παπάς κατά τό τέλος τής άκολουθίας, 
άρχισε νά ψέλνει τό Άναστάσεως ημέρα... καί άλλήλους περιπτυξόμεθα... 
Χάρηκαν τήν έξοχή, άρχιζε νά τήν ξυπνάει ή άνοιξη, χάρηκαν καί τούς 
άνθρώπους μέ τά φιλόξενα αίσθήματά τους. Τό Πάσχα άγγιξε τήν καρδιά 
τους, ό Βασίλης ήταν ένθουσιασμένος μέ τήν πρωτοβουλία τοΰ πατέρα, 
ένοιωθε ευγνωμοσύνη γιά δλες τίς φροντίδες του...

Παρά τή δικαίωση τοΰ Σπυρίδωνα, μέ τήν έκδοση τών απαλλακτικών 
βουλευμάτων, ό άγώνας τών άντιπάλων του πού όχι μόνο δέν άνέχονταν 
τήν επιστροφή του στά Γιάννινα, άλλά καί ζητούσαν τήν κεφαλήν του έπί 
πίνακος έντάθηκε. ’Αρχηγός τής άντι-Σπυριδωνικής μερίδας ήταν, δπως 
άναφέρθηκε, ό βουλευτής Κωνσταντίνος (Κοκός) Μελάς, μέ κύριο δημοσιο
γραφικό όργανό τους τό Βέλος τοΰ Πανίδη. Ό  Μελάς, πού δλο σχεδόν τόν 
καιρό του έμεινε στήν ’Αθήνα, (στά Γιάννινα, ερχόταν κυρίως κατά τίς
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προεκλογικές περιόδους) στις επιθέσεις του κατά τοΰ Σπυρίδωνα, συμπε
ριέλαβε καί τόν κύκλο τών στενών ύποστηρικτών του καί πρώτο άπ’ όλους 
τό Γ. Χατζή. Σέ έπιστολή δημοσιευμένη σέ βενιζελική τοπική εφημερίδα, τό 
πρώτο δεκαήμερο τοΰ ’Απριλίου, άναφερόταν σέ «μαΰρες σελίδες» τής 
Ηπειρωτικής Ιστορίας», τίς όποιες θά αποκάλυπτε, άν προκαλοΰνταν μέ 
σαφείς ύπαινιγμούς ότι στις σελίδες αύτές πρωταγωνιστούσαν ό Σπυρίδων, 
ό Χατζής κι άλλοι παράγοντες τής άντίπαλης παράταξης. Ή  πρόκληση 
ήταν φανερή κι ό Χατζής θεώρησε χρέος του ν ’ απαντήσει, πολύ περισσό
τερο γιατί θιγόταν καί τό άγωνιστικό του παρελθόν. Ή ταν άρρωστος, έ
σπευσε όμως μέ άνακοίνωση στήν Ή πειρο  νά δηλώσει ότι ό Κ. Μελάς πού 
όχι τήν δωδεκάτην παρά τέταρτον, ά λλ’ οϋτε καί τήν δωδεκάτην παρά έν 
λεπτόν δέν ένεφανίσθη, δταν ή Ηπειρωτική Ιστορία  καί τά Ηπειρωτικά  
βάσανα εΐχον άνάγκην άνδρών, οΐοι έκείνοι τους όποιους διαρκώς θίγει, 
θά έπαιρνε τήν όφειλόμενη άπάντηση. Τήν άλλη μέρα δημοσίευσε έκτενές 
άρθρο μέ τίτλο: Μ ία άναγκαία άπάντησις καί μία  παράκλησις καί πρό- 
κλησις μαζί. Κατά καιρούς -έγραφε- ό Κοκός χαρίζει δώρα μέ τάς έπι- 
στολάς του είς τόν Η πειρω τικόν λαόν, «ώς ποιμήν λαών», άπευθυνόμενος 
είς τό ποίμνιον του μέ πεφυσιωμένον καί διαγγελματικόν τόνον. Έ χει τήν 
κακήν συνήθειαν, κάθε φοράν πού έμφανίζεται διά μιάς έπιστολής του, νά 
ύβρίζη άνδρας Ήπειρώτας, οί όποιοι, άν μή τι άλλο, τουλάχιστον δι ’ ιδίαν 
των προσωπικήν Ηπειρωτικήν έργασίαν, δι ’ ιδίαν των προσωπικήν Η πει
ρωτικήν αξίαν, δ ι ’ ιδίας των προσωπικάς ’Ηπειρωτικός θυσίας... θά συ- 
νήντων σοβαρούς δισταγμούς νά θεωρήσωσι... ισότιμον καί τόν αύτόκλητον 
τσένσορα (= κήνσορα) καί εκτιμητήν των καί ύβριστήν των τόν κ. Κοκόν 
Μελάν. Άτομικώς -συνέχιζε ό Γ. Χατζής- έχρεωστούσαμεν καί χρεωστούμεν 
μίαν άπάντησιν είς τόν κ. Κοκόν. Δ ιότι δταν τόν χειμώνα τοϋ 1917 εύρι- 
σκόμεθα έξόριστοι είς τήν Κεφαλληνίαν, ό κ. Κοκός διέπραξεν έναντίον 
μας, διά μιάς πάλιν δημοσιεύσεως, πράξιν ούχί ίπποτισμοϋ καί ψυχικής 
ύψηλοφροσύνης. Έλθών είς ’Ιωάννινα καί δημοσιεύσας έπιστολήν του, άφοϋ 
περιέλουσε δι ’ ύβρεων, καί καθύβριζεν -έκ τοϋ άσφαλοϋς καί άναπαντήτου- 
τόν άπελαθέντα τότε Μητροπολίτην (Σπυρίδωνα), δέν ώκνησεν ό γεννάδας 
(έδώ μέ τήν έννοια: θρασύς, άπρεπης), καί ημάς, καίτοι έγνώριζεν δτι ή 
θέσις μας δέν μάς έδιδε τά μέσα ν ’ άπαντήσωμεν, νά μάς καθύβριση άσυ- 
νειδήτως γράφων: «Καί ό κατάπτυστος δημοσιογράφος Γ. Χατζής». Ή μεΐς 
εύτυχώς ειχομεν ήδη έν τή Ηπειρωτική συνειδήσει διαγράψη σαφή ύπέρ 
τοϋ άτόμου μας ιδέαν καί ώς δημοσιογράφων καί ώς ατόμων, ώστε νά 
οίκτείρωμεν μόνον τόν γράψαντα ταϋτα. Ά λλά  δέν πρόκειται τώρα περί 
ημών, άλλά περί τής συστηματικής έμπαθείας του κατά τού μητροπολίτου 
Σπυρίδωνος. Ό  ίδιος πιστεύει δτι ό μητροπολίτης είναι «άκακον άρνίον», 
ή πλειονότης δμως τοϋ ’Ηπειρωτικού λαοϋ δέν τόν θέλει. Πολύ εύτελή 
θεωρεί τόν ’Ηπειρωτικόν λαόν ό Κοκός, ώστε νά τοϋ καταλογίζη δτι άγνοεί 
τήν προσφοράν καί τήν άξίαν τοϋ Σπυρίδωνος, πότε δμως ήρώτησε τόν
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Ηπειρωτικόν λαόν καί ξέρει τήν άπάντησίν τον; Καί επειδή στήν έπιστολή 
του ό Κ. Μελάς έγραφε πώς: Ή  ατομική μον γνώμη είναι νά μήν προκληθώ  
διά νά μήν άποκαλύψο μαύρας σελίδας έν Ήπείρω. ό Χατζής απαντούσε: 
Ανοικτά καί άπροκαλύπτως ημείς τόν προκαλοϋμεν καί τόν παρακαλοϋμεν 
μάλιστα νά μήν όκνήση νά τό πράξη. Καί ν ’ άναπτύξη άμέσως τό κατη- 
γορητήριον διά νά τό άνασκευάσωμεν, δπως τά βουλεύματα τών Έφετών 
Κερκύρας τίναξαν στόν άέρα δλ ας τάς έναντίον τοϋ Σπυρίδωνος κατηγορίας.

Στίς καταγγελίες τού Χατζή ό Μελάς άπάντησε μέσω τοΰ Βέλους. Ή ταν 
μιά άπάντηση ήπια, πολύ χριστιανική, πού σέ τίποτε δέ θύμιζε τόν ξιφήρη 
Μελάν τών άλλοτε ημερών, κατά τήν κρίση πάντα τοΰ Χατζή, ό όποιος 
καί εσπευσε νά δώσει νέα σκληρή άπάντηση γιά τή δήλωσή του στό Βέλος 
ότι «δέν θ ’ άλλάξη γνώμην περί τού κ. Γ. Χατζή». Τοϋτο είναι τόσον 
άδιάφορον δι ’ ημάς -σημείωνε ό Χατζής- όσον καί άν μάς έπληροφοροϋσεν 
ό Σουκρή μπέης τοϋ 1912 δτι δέν άλλάζει γνώμην περί ημών. Ό  κ. Κοκός 
δέν έφθασεν έν Ήπείρω εις τήν περιωπήν έκείνην έν τή συνειδήσει καί τή 
ίστορίςι της, ώστε νά βαθμολογήση κανένα ή νά δώση πιστοποιητικόν εις 
κανένα...

Ό μω ς τό όνομα τοΰ Κ. Μελά -τό πρώτο δεκαπενθήμερο τοΰ Άπριλίου- 
βρέθηκε στό προσκήνιο τής δημοσιότητας καί γιά άλλους λόγους. Αύτή τή 
φορά ή αίτια ήταν οί δάσκαλοι τής Ηπείρου, οί οποίοι είχαν κυκλοφορήσει 
προκήρυξη μέ σειρά αιτημάτων, πρός Ικανοποίηση άπό τήν κυβέρνηση. Ή  
άντιπολίτευση συμπαρατάχτηκε μέ τό διδασκαλικό κόσμο καί μέσω τής 
Ηπείρου  υιοθέτησε τά αίτήματά τους. Ό  Χατζής έγραψε ένα μακροσκελέ- 
στατο χρονογράφημα, ύμνώντας τήν προσφορά τών δασκάλων στήν κοι
νωνία καί τό έθνος. Μόνο μ’ ένα σημείο τής προκήρυξης δέ συμφωνούσε: 
τή σύνδεση τού άγώνα τών δασκάλων μέ τις έργατικές διεκδικήσεις. Τό 
χρονογράφημα κατέληγε: Ή  φλογισμένη προκήρυξις τών δημοδιδασκάλων 
είναι καί κι αύτή ένα άόριστον μακρινόν προμήνυμα - ένα συννεφάκι εις 
τόν πόντον, δπου δλαι αί τρικυμίαι τών ημερών μας κοιμούνται, διά νά 
ξυπνήσουν ένα βράδυ φρικταί, τρομεραί, καταλύτριαι καί καταστροφεϊς 
τών πάντων. Ό  άπόηχος τής ’Οκτωβριανής έπανάστασης είχε φτάσει καί 
στά Γιάννινα καί έπηρέαζε τή δράση τών έργαζόμενων.

Τήν προκήρυξή τους οί δάσκαλοι τήν έστειλαν καί στόν Κ. Μελά στήν 
Αθήνα. Ή  άπάντησή του ήταν ύποτιμητική γιά τό έργο τους καί, φυσικά, 
προκάλεσε τήν έντονη άντίδρασή τους. Ή  έντυπος έκκλησή σας -έγραφε ό 
Μελάς- όχι μόνον μέ έξέπληξε άλλά καί μέ έλύπησε. Δ ιότι δέν περίμενα  
ποτε οτι θά εύρίσκοντο δημοδιδάσκαλοι ύπέρ τών όποιων ή Πολιτεία καί 
V Βουλή έδειξαν δλως εξαιρετικούς τόσον ενδιαφέρον (πρίν άπό λίγο καιρό 
είχε δοθεί αύξηση στούς μισθούς τών δασκάλων), οϊτινες θά ήδύναντο νά 
θέσουν τήν ύπογραφήν των κάτωθεν τοιούτου εγγράφου. Δέν έπρεπε νά 
λησμονήσητε ποτέ δτι οί καρποί τών έργων τού δημοδιδασκαλικοϋ κόσμου 
δέν έγιναν άκόμη αισθητοί, διότι μόλις πρό δύο ετών ήρχισεν ή συστηματική
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έκπαίδευσις. Δέν είχατε άκόμη κανένα τίτλον νά προβάλλητε, καί άν ή 
Βουλή έδέχθη νά έπιβάλη εις τό Κράτος τόσον βαρύ πρόσθετον φορτίον 
διά τάς μισθοδοσίας τών δημοδιδασκάλων, τό ύπέστη μόνον καί μόνον  
διά νά ένθαρρύνη τούς καλούς έξ αύτών εις τό μέγα έθνικόν έργον των. 
Ή  άπαίτησίς σας δπως άπό μιάς άρχής λάβητε διαβάθμισιν πρωτοβαθμίου 
είναι τόσον άδικαιολόγητος, δπως άδικαιολόγητος καί θλιβερά είναι ή 
άντίληψίς σας δτι δικαιούσθε νά λαμβάνητε μισθόν άνώτερον τού τμη- 
ματάρχου τής Δημοτικής έκπαιδεύσεως τοϋ υπουργείου Παιδείας καί άπό 
τούς καθηγητάς τοϋ Γυμνασίου. ...Ούδείς περίμενε ποτέ  -κατέληγε- δτι οί 
δημοδιδάσκαλοι καλούμενοι ύπό τής πατρίδος δπως μορφώσωσι καλούς 
πολίτας θά έπεδείκνυον εις τόσον κρίσιμους στιγμάς τοϋ Έ θνους τόσην 
άδιαφορίαν δ ι ’ αύτό...

Ή  απάντηση τών δασκάλων ήταν άναλυτική, τεκμηριωμένη, υπεράσπιζε 
μέ σθένος τά διδασκαλικά συμφέροντα κι άφηνε πολλές αΙχμές. Ά ς  σημει
ωθεί πώς άπό τό Φεβρουάριο τοΰ 1920 τό διδασκαλικό σωματείο άνα- 
διοργανώθηκε και υστέρα άπό γενική συνέλευση τών δασκάλων τής πόλης

ιδρύθηκε ό Σύλλογος δη
μοδιδασκάλων Ίωαννί
νων μέ νέο καταστατικό 
καί σκοπούς: τήν ήθική 
πνευματική, κοινωνική καί 
οικονομική ανύψωση τοΰ 
κλάδου. Πρόθεση τοΰ 
συλλόγου ήταν ή έγγραφή 
στή δύναμή του δλων τών 
Ήπειρωτών δασκάλων, 
έτσι ώστε ό σύλλογος νά 
γίνει ένα πανίσχυρο σω
ματείο, μέ φωνή άντιπρο- 

σωπευτική δλων τών τάσεων. Πρόεδρος τοΰ συλλόγου εκλέχτηκε ό Σωτήριος 
Δαγκλής, ό κατοπινός αιρετός έκπαιδευτικός σύμβουλος καί γραμματέας ό 
Ν. Τζούφης. Ή  απάντηση τοϋ συλλόγου στόν Κ. Μελά άποτελοΰσε ένα μέρος 
τής δημόσιας συζήτησης πού άνοιξαν οί δάσκαλοι γιά νά προβάλουν τά 
αίτήματά τους στήν κοινή γνώμη.

Κατάπληξιν μάς προξένησαν αί δυσμενέστατοι κρίσεις σας περί τού 
έργου τών δημοδασκάλων έν γένει, άπαντοΰσε ό σύλλογος. Κανείς ποτέ ώς 
τώρα δέν έπέρριψεν τόσον άπροκαλύπτως καί ώμά κατά πρόσωπον τοϋ δι
δασκαλικού κόσμου τόσον δυσμενείς κρίσεις περί τών καρπών τοϋ έργου 
του καί περί τών τίτλων του πρός κοινήν έκτίμησιν. Ό λο ι μάς ομιλούσαν 
μέ εύλάβειαν καί έκτίμησιν περί αύτών. Κανείς δέν ήμφισβήτησε τουλάχι
στον δτι ήμπορεϊ νά εϊμεθα φτωχοί, άλλ ’ δτι έχομεν κάποιαν άξίαν ηθικήν, 
δτι προσφέρομεν μεγίστην έθνικήν καί κοινωνικήν υπηρεσίαν καί δτι δι

Τά παλιά γραφεία της Μητρόπολης Ίωαννίνων
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καιούμεθα νά ζητήσωμεν ν ’ άναγνωρισθή υπό τής Πολιτείας έμπραγμάτως 
ή παραγνωριζομένη υπηρεσία μας αύτή. Στή συνέχεια ό σύλλογος ύπο- 
γράμμιζε πώς ό νόμος πού ψηφίστηκε άπό τή βουλή ήταν άδικος καί έπρεπε 
ν ’ αλλάξει. Ή  προκήρυξη στάλθηκε στόν Κ. Μελά, γιά νά κατοπιστεί γιά τό 
άδικο τοΰ νόμου καί, μαζί μ ’ άλλους, νά πείσει τήν κυβέρνηση γιά τήν άλλαγή 
του. Ή  άπάντησή του άποτελοΰσε τσουχτερόν, άδικον καί άλύπητον μαστί- 
γωμα εναντίον τοΰ διδασκαλικού κόσμου, πού ποτέ δέν πίστευε πώς στή 
συνείδηση τοΰ βουλευτή ό δάσκαλος είχε τόσο χαμηλή καί ταπεινή θέση. Στήν 
άπορία τοΰ βουλευτή πώς βρέθηκαν δάσκαλοι καί έβαλαν τήν ύπογραφή τους 
κάτω άπό τήν προκήρυξη τού ύπενθύμιζαν ότι: εις τήν σημερινήν εποχήν 
τών μεγάλων συνταρακτικών καί παραδόξων γεγονότων, καθ’ ήν οί μουζίκοι 
τής Ρωσσίας, οί όποιοι ζώσιν μέσα εις τάς υπογείους κατακόμβας των καί 
μέχρι προ ελάχιστων έτών δέν εΐχον δικαιώματα οϋτε έπί τοϋ ηλιακού 
φωτός καί τοϋ άέρος, σήμερον λαμβάνουσι συνείδησιν τών άνθρωπίνων δι
καιωμάτων καί γίνονται οί ϋπερβολικώτεροι καί θρασύτεροι κήρυκες τών 
παντοίων καί άκράτων καί χειμαιρικών έλευθεριών, νομίζετε σείς δτι ό 
Έ λλην δημοδιδάσκαλος δέν δικαιούται νά φωνάξη, νά ειπή τόν πόνον του 
μέ εύλάβειαν καί σεβασμόν, γιά έναν νόμον πού τόν άδικεί; Νομίζετε δτι 
ό Έ λλην δημοδιδάσκαλος δέν δικαιούται καί δέν έχει καθήκον νά μελετήση 
τά έκπαιδευτικά ζητήματα νομιμοφρόνως καί εύλαβώς καί νά υπόδειξη καί 
νά φωνάξη τάς άτελείας καί τά σφάλματα, όταν μάλιστα ταϋτα θά έχωσι 
μεγάλην καί δυσμενή έπίδρασιν έπί τοϋ μέλλοντος τοϋ έθνους;

Μέ τή μακροσκελέστατη άπάντησή του, πού δημοσιεύτηκε στήν Ή πειρο  
σέ τέσσερες συνέχειες, ό σύλλογος άνασκεύαζε κάθε πρόταση τής επιστολής 
τοΰ Κ. Μελά, άνέλυε τή σημασία τοΰ έργου τών δασκάλων κι άπαριθμοΰσε 
όλα τά προβλήματα πού άπασχολοΰσαν τόν κλάδο τους καί τόν κρατοΰσαν 
στό περιθώριο. Κατέληγαν: Καί τώρα τελειώνομεν. Ελάτε μέ τή φαντασία 
σας χρόνια πολλά όπίσω σέ τόπους μακρυνούς. Έ να μεγάλο σπίτι. Θά 
είναι δικαστήριον. Γαλήνιος καί άγέρωχος εμπρός στούς δικαστάς Του δι
κάζεται ό Διδάσκαλος. Ξέρει τήν καταδίκην του καί δμως όμιλεΐ περί τής 
άληθείας. Ραπίζεται στό πρόσωπον. Τό σιδηρένιο έκείνο δίλημμα πού πρό- 
βαλεν Εκείνος, σ ’ έκείνον πού τόν φάπισε, προβάλλουμε καί μείς σ ’ εσάς: 
«’Εάν κακώς ώμιλήσαμεν, μαρτυρήσατε περί τοϋ κακού· έάν δέ καλώς, 
γιατί μάς ραπίζετε;». Υπογράφουν: Σ. Δαγκλής, Ν. Τζιούφης, Ε. Ζαγόρος.

Ά πό τήν άντιπαράθεσή του μέ τούς δασκάλους, μειωμένος βγήκε ό 
Μελάς. Ό  νόμος πού ρύθμιζε τά θέματά τους, κατά τρόπο απαράδεκτο γι- 
αυτούς, ψηφίστηκε στή Βουλή, όταν ό Βενιζέλος βρισκόταν στό εξωτερικό. 
Οί δάσκαλοι -καί φαίνεται πώς ό Διδασκαλικός Σύλλογος Ίωαννίνων ήταν 
απο τούς πιό ζωντανούς τής χώρας, γιαυτό καί οί εισηγήσεις του είχαν 
βαθυτάτη άνταπόκριση σ’ όλο τό διδασκαλικό κόσμο- πίστεψαν πώς άν 
απευθύνονταν στόν ίδιο, θά εύρισκαν κατανόηση στά αίτήματά τους. 
Έστειλαν λοιπόν στόν πρωθυπουργό, άπό τά Γιάννινα, τό παρακάτω τη
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λεγράφημα: ’Εκπαιδευτικός νόμος ψηφισθείς έν απουσία υμών πλήττει 
κατάκαρδα δημοδιδασκάλους, παραβιάζει καί άθετει παλαιά ηθικά συμ
βόλαια μεταξύ δημοδιδασκάλων καί Πολιτείας, άφαρπάζει διά νόμου κε- 
κτημένα δικαιώματα βαθμού καί χρόνου υπηρεσίας, φράσσει δρόμον προ
αγωγής, ταπεινώνει ύπηρετοϋντας δημοδιδασκάλους, θίγει τιμήν κλάδου, 
υποβιβάζει καταπληκτικώς θέσιν δημοδιδασκάλων έν τή ύπαλληλική ιεραρ
χία, ερημώνει Διδασκαλεία. Εύλαβώς παρακαλοϋμεν κατεδαφίσατε 
άτεχνον, βεβιασμένον έκπαιδευτικόν οικοδόμημα, πρός σωτηρίαν διαλυο- 
μένης έκπαιδεύσεως. Ή  αναμενόμενη ευνοϊκή απάντηση δέν άργησε νάρθει. 
Τά παράπονά τους κρίθηκαν δίκαια άπό τήν άρμόδια υπηρεσία, ή όποία 
κατάρτιζε νομοσχέδιο γιά τή βελτίωση τών μισθών τών δασκάλων. Βέβαια 
δέν καλύπτονταν έτσι δλα τά αιτήματα, ή επίλυση δμως τοΰ μισθοδοτικοΰ 
ήταν μιά καλή άρχή.

Τόν Κ. Μελά στή θέση του άπέναντι στούς δασκάλους ύποστήριζαν καί 
οί δυό βενιζελικές εφημερίδες. Τήν άπάντησή τους οί δάσκαλοι τήν έδωσαν 
μέσω τής Ηπείρου, τής μοναδικής εφημερίδας πού στάθηκε στό πλευρό 
τους, μέ επιχειρήματα τεκμηριωμένα. Κατέληγαν: Ά πό  σήμερον φίλοι μας 
θά είναι όχι όσοι μάς λυπούνται, μάς οίκτείρουν, μάς συμπαθούν. Φίλοι 
μας θά είναι δσοι έκτιμούν τό έργον μας καί ημάς.

Ύ  ό πρώτο δεκαήμερο τοΰ ’Απριλίου ήρθε στά Γιάννινα ό Δαγκλής καί 
κατέλυσε στό ξενοδοχείο Άβέρωφ. Ή  άφιξη τόσον τοΰ ίδιου, δσο κι 

άλλων πολιτευτών, άποτελοΰσε -κατά τήν Ήπειρο- προμήνυμα δτι οί 
έκλογές, έπί τέλους, θά γίνονταν.

'Όμως ό ερχομός τοΰ Δαγκλή δημιούργησε άναστάτωση στούς βενιζελι- 
κούς κύκλους τών Γιαννίνων. Καί οί δύο βενιζελικές εφημερίδες, τό Βέλος 
καί τό Ελεύθερον Βήμα έπιτέθηκαν έναντίον τοΰ στρατηγοΰ, έπιτείνοντας 
τή σύγχυση. Τό Ελεύθερον Βήμα σέ άρθρο μέ τίτλο: Ό  Ηπειρωτικός λαός 
άς άποκρούση τάς δηλητηριώδεις συνταγάς τοϋ κομπογιανιτισμοϋ, έγραφε: 
Μάς παρέχεται ή πληροφορία δτι καταβάλλονται άπεγνωσμέναι προσπάθειαι 
ινα συγκεντρωθούν αί Συντεχνίαι τής πόλεως είς ώρισμένον μέρος, όπως 
παρουσιασθή καί όμιλήση πρό αύτών ό δισυπόστατος τήν δημοσίαν Ιδιότητα 
κ. Π. Δαγκλής, άντιστράτηγος καί βουλευτής Ίωαννίνων. Κ α τ’ άρχήν 
εϊμεθα καί ημείς άκόμη διατεθειμένοι νά διευκολύνωμεν μίαν τοιαύτην συ- 
γκέντρωσιν, ΐνα ό κ. Π. Δαγκλής όμιλήση καί ΐνα λάβη τήν εξής άπάντησιν:
- Οί Φιλελεύθεροι Βενιζελικοί έν πάση περιπτώσει θά ύποστηρίξουν τόν 
πολιτικόν συνδυασμόν έκεΐνον, δστις θά ύποδειχθή καί θά περιβληθή διά 
τής έμπιστοσύνης καί τοϋ κύρους τοϋ Άρχηγοϋ τών Φιλελευθέρων. "Οσον 
άφορά διά τούς άντιπολιτευομένους αύτοί, κατά πάσαν πιθανότητα, δέν θ ’ 
άπαντήσουν τίποτε ή θ ’ απαντήσουν διά τής σιγής. ’Ολοι δμως όμοϋ καί 
δσοι θ ’ άπαντήσουν καί οί ολίγοι δσοι θά σιγήσουν, θά πιστεύσουν πάντως 
δτι οί Φιλελεύθεροι είναι Βενιζελικοί, οί άντιπολιτευόμενοι καλώς ή κακώς



Ά ν τ ιβ ε ν ιζ ε λ ικ ο ί, άλλ’ οί «Ανεξάρτητοι Φιλελεύθεροι» είναι Βροϋτοι. προ- 
ο π α θ ο ϋ ν τ ε ς  νά έμπήξωσι τήν μάχαιραν εις τά στήθη τοϋ Καίσαρος.

Είναι φανερό πώς ό μερίδα τών βενιζελικών φοβόταν μήπως ό Δαγκλής 
πολιτευθεΐ στήν "Ηπειρο ώς «άνεξάρτητος φιλελεύθερος» καί μέ τό κύρος 
πού διέθετε, ύπερκεράσει σέ ψήφους τόν επίσημο βενιζελικό συνδυασμό. 
’Οξεία επίθεση, μέ άνάλογους χαρακτηρισμούς, δέχτηκε ό Δαγκλής κι άπό 
τό Βέλος πού πριν τόν ύποστήριζε. "Ολα αύτά σήμαιναν σοβαρή εσωκομ
ματική διαμάχη τήν όποία έσπευσε νά εκμεταλλευτεί ή άντιπολίτευση. Ό  
Χατζής άρπαξε τήν ευκαιρία καί μέ επιτυχή σχολιασμό, κι άλλες δραστη
ριότητες, ύποχρέωσε τίς βενιζελικές έφημερίδες νά παραδεχτούν τή δημο
σιογραφική επιτυχία του. Στό πρώτο σχετικό άρθρίδιο ύπερασπίζεται τή 
στάση τοΰ Δαγκλή καί έπικρίνει τίς δυό βενιζελικές έφημερίδες γιά τήν 
έναντίον του επίθεση. Έ νας πολιτευτής τής Η πείρου  -έγραφε- περνά άπό 
τά Γιάννινα. Δύο βενιζελικοί έφημερίδες τοϋ ρίχνονται στά φόρα κα τ’ έπάνω 
του: Φάτε τον! Ά λλ  ’ ό κ. Δαγκλής είναι βενιζελικός βουλευτής τοϋ βενι- 
ζελικοϋ συνδυασμού των. Ά λλά  ητο καί ώς έσχάτως άκόμη τό «άνφάν 
γκατέ» τοϋ κόμματος. Συνεπώς ό κόσμος καί ό κοσμάκης -δστις έννοεΐται 
διαβάζει έφημερίδας- τρίβει τά μάτια του καί λέει: — Μωρέ τ ’ είναι τοϋτο 
βρέ παιδιά; Τί «φριχτό κακό νάκανε τάχα ό στρατηγός άπάνω σέ δυό- 
τρείς μήνες καί τοϋ ριχτήκανε έτσι τά βλαμάκια έδώ; Ή  Ήπειρος, συνέχιζε 
ό Χατζής, βλέπει, άκούει καί ψυχολογεί καί νομίζει πώς πρέπει νά δώσει 
απάντηση στά έρωτήματα τοΰ κόσμου. ’Αποφάσισε, λοιπόν, νά ζητήσει άπό 
τό στρατηγό συνέντευξη, πού αύτός εύχαρίστως τήν έδωσε. Αύτά ήταν τά 
γεγονότα, ή επέμβαση δμως -πάντοτε κατά τόν Χατζή- τής φαντασίας τού 
Ελευθέρου Βήματος τά άνάτρεψε, γιά νά τά μυθιστορηματοποιήσει. Πλε- 
κτάναι, σκευωρίαι, παιγνίδια, μηχανήματα, θαυμάσιαί τινες παγίδες, χα
ρακτήριζε δλα αύτά ή βενιζελική έφημερίδα «καί ή «Ήπειρος» μεταβαλ
λόταν «εις μαγικήν τινά καί τρομεράν έξόβεργαν», ή όποία συνέλαβε διά 
παγίδος τό πόδι τοϋ στρατηγοΰ. —Πάλι καλά, συμπέρανε ό Χατζής. Μπο
ρούσαμε νά έχωμε καί τό παραμύθι καμμιάς συνωμοσίας μέ άρχηγό τόν 
Δαγκλή. Καί Θεέ μου, φαντάζεσθε τί άπείρως ώραϊον καί τί άπροσδό- 
κητον καί πρωτότυπον πολιτικόν παραμύθι καί μυθιστόρημα θά ήτο!

Ή  άντιπαράθεση Ελευθέρου Βήματος καί Η πείρου  γύρω άπό τό Δα
γκλή συνεχίστηκε. Οί βενιζελικοί παραδέχονταν δτι ή Ή πειρος  είχε σημει
ώσει πολιτική έπιτυχία πρώτου μεγέθους, αύτή άπαντοΰσε δτι τήν επιτυχία 
τή χάρισαν τά ίδια των θορυβώδη κανόνια, τά όποϊα βάλλοντα άνευ στο
χάστρου, έρριξαν τάς όβίδας εις τούς ίδιους των στρατωνισμούς καί τήν 
ιδίαν των παράταξιν... Μεγαλύτερη έπιτυχία θεωρούσε ή Ή πειρος  τή συ
νέντευξη πού είχε πάρει άπό τό στρατηγό. Πριν δμως δημοσιευτεί, ό βενιζε- 
λικός τύπος τών Γιαννίνων έκαμε τήν «γκάφαν» νά προτρέξη  καί διατύ
πωσε άπόψεις πού δέν άνταποκρίνονταν στήν άλήθεια. Ή  Ή πειρος  είχε 
τή γνώμη πώς ή σύγχυση πού δημιουργήθηκε τήν συνέφερε περισσότερο
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άπό τή δημοσίευση τής συνέντευξης. Καί δέν τή δημοσίευσε πρός μεγίστην 
άδημονίαν τοϋ «συλληφθέντος» εις τά ίδια δίκτυά του βενιζελικοϋ ένταϋθα 
τύπου. Ή ταν φυσικό οί βενιζελικές έφημερίδες, υστέρα άπό τήν άπόφαση 
αύτή τοΰ Χατζή, ν’ άμφισβητήσουν τήν ύπαρξη τής συνέντευξης, ή όποια 
δμως είχε δοθεί καί είχε προαναγγελθεί δτι θά δημοσιευόταν στήν ’Ήπειρο. 
Τό βέλος· γιά νά ύποβιβάσει τή σοβαρότητα τής συνέντευξης, γιά τήν ύπαρξη 
τής όποιας είχε πιά πειστεί, σημείωνε: Τήν έδωσε στήν «Ή πειρον»  (τή συ
νέντευξη ό Δαγκλής) διά νά τήν διαβάσουν οί ευάριθμοι άναγνώσται της... 
Ώ  ήθη, ώ καιροί! Καί ό Χατζής άπαντοΰσε: Ό π ω ς  καί άν έχη -άν έχη 
άναγνώστας καί ό Βέλος- δικαιούμεθα νά κλαύσωμεν έπί τών διανοητικών 
έρειπίων τής πόλεως ταύτης, άνακράζοντες δικαίως: — Ώ  ήθη, ώ καιροί 
πονηροί πού λαλάει κι ό τζίντζιρας γιά αηδόνι. Ή  άναχώρηση τοΰ Δαγκλή 
γιά τήν ’Αθήνα, στις 19 ’Απριλίου, έθεσε τέρμα στή συζήτηση.

Ή ταν φυσικό, οί έπιθέσεις πού δέχτηκε ό Δαγκλής άπό τό συμπολιτευ- 
όμενο τύπο στά Γιάννινα καί ή συνέντευξή του πρός τήν Ή πειρο, νά γίνουν 
άντικείμενο εύρύτατων σχολίων καί τών άθηναϊκών εφημερίδων. Ό  Δα
γκλής δέν ήταν τό όποιοδήποτε στέλεχος τών Φιλελευθέρων, ’Ηπειρωτικής 
μόνον εμβέλειας, άποτελοΰσε τό τρίτο μέλος τής Τριανδρίας πού οργάνωσε 
τό Κίνημα τής ’Εθνικής Άμύνης, διετέλεσε άρχηγός τού Στρατού, άπό τά 
άνώτατα στελέχη τοΰ κόμματος. Ή  άντιπολιτευόμενη Πολιτεία ζητούσε νά 
πληροφορήσει ό στρατηγός τό κοινό άν έδωσε ή όχι τή συνέντευξη στήν 
Ή πειρο  πού έπέμενε ότι έχει τή συνέντευξη, μέ τήν ύπογραφή μάλιστα τοΰ 
στρατηγοΰ, δέν τήν δημοσίευσε δμως γιατί οί γιαννιώτικες έφημερίδες ύπαι- 
νίσσονταν στά σχόλιά τους δτι είχε άκριβοπληρωθεΐ. Ό  Δαγκλής άπάντησε 
στήν Πολιτεία μέσω τοΰ βενιζελικοϋ Ελευθέρου Τύπου, έπιβεβαιώνοντας 
τήν ύπαρξη τής συνέντευξης καί εκφράζοντας τήν λύπη του γιά τή μή δη
μοσίευσή της.

ΤΙς μέρες που συνεχίζονταν οί διαξιφισμοί άνάμεσα στίς γιαννιώτικες έφημερίδες, 
οί Εβραίοι τών Γιαννίνων γιόρτασαν, μέ εξαιρετικήν ζωηρότητα καί ένθουσιασμόν 
τήν Ιδρυση εθνικής Ιουδαϊκής έσιίας στήν Παλαιστίνη. Ή  έστία άποτέλεσε τό βασικό 
κύτταρο, πού εξελίχθηκε στό σημερινό κράτος τοϋ ’Ισραήλ. Στήν εβραϊκή Συναγωγή 
εγινε δοξολογία, στήν όποία παρευρέθηκαν δλες οί άρχές καί πολύς κόσμος. Γιά τή 
σημασία τοϋ γεγονότος μίλησε ό διοικητής τής VIII Μεραρχίας, ύποστράτηγος I. Όρφα- 
νίδης. Τά έβραϊκά καταστήματα έμειναν κλειστά γιά τρεις μέρες, εγινε λαμπαδηφορία 
κι όργανώθηκαν κι άλλες γιορταστκές έκδηλώσεις. Ή Ίσραηλιτική Κοινότητα (άντιπρό- 
εδρος, ’Ισαάκ Ήλ. Κοφίνας) κι ό Σιωνιστικός σύλλογος «Άμελέ Σιών» (πρόεδρος ό 
Νισίμ Δαβιτζιόν Λεβής) ευχαρίστησαν όσους τούς τίμησαν.- Ή Μοιραρχία Ίωαννίνων 
(άστυνομία) δημοσίευσε ανακοίνωση περί κυκλοφορίας αυτοκινήτων καί άμαξών, 
ικανοποιώντας επείγον αίτημα τών πολιτών, πού διατυπωνόταν μέσω τών έφημερίδων.- 
Στά Γιάννινα είχε φτάσει δ εκπρόσωπος τής εταιρείας πού είχε ύπογράψει μέ τό Δήμο 
τή σύμβαση γιά τόν ήλεκτροφωτισμό καί τήν ύδρευση τής πόλης. Έξαιτίας τών 
πολιτικών γεγονότων καί τής εμπόλεμης κατάστασης στήν όποία βρέθηκε ή Ελλάδα, 
ή σύμβαση είχε άτονήσει. Ή έταιρεία εκανε νέες προτάσεις γιά τήν ένεργοποίησή της. 
ό Δήμος δμως δέ φαινόταν διατεθειμένος νά τις συζητήσει. Ή  Ήπειρος ζητούσε τήν
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έπέμβαση τοϋ Γενικού διοικητή, γιά νά μή χαθεί ή εύκαιρία.- 01 ’Ιταλοί άρχισαν νά 
Εκκενώνουν τή Βόρειο ’"Ηπειρο, μέ βαρειά καρδιά σίγουρα, ήταν δμως ύποχρεωμένοι 
νά συμμορφωθούν μέ τίς άποφάσεις τού Συνεδρίου τής ειρήνης.- Μερικές δημόσιες 
υπηρεσίες κι όργανισμοί. έξακολουθοΰσαν νά μή δίδουν δημοσιεύσεις στήν νΗπειρο. 
στερώντας την ετσι άπό βασικούς πόρους. ’Ανήκε -έλεγαν- στήν άντιπολίτευση, ήταν 
άντίθετη μέ τά πολιτικά πιστεύω τών προϊσταμένων...- Ό  μεμορφωμένος δικηγόρος 
κ. Όρέστης Βάλλας έτέλεσε τούς άρραβώνες του μετά τής σεμνής καί καλλίστης έκ 
Μονοδενδρίου τοΰ Ζαγορίου δεσποινίδος Εύθαλίας Τσάντη.

Ό  Δήμος Ίωαννίνων άρχισε άγρια καταδίωξη γιά νά έξολοθρεύσει τίς κουρούνες 
(γκαΐλες). Φαίνεται δτι είχαν πολλαπλασιαστεϊ πολύ καί δημιουργούσαν προβλήματα 
στούς κατοίκους. Γιά κάθε αύγό ή νεοσσό πού θά παρουσίαζαν οί διώκτες στό δημαρ
χείο. θά έπαιρναν άμοιβή 10 λεπτά. Γιά νά γίνει άποτελεσματική ή εξόντωση, ό Δήμος 
μέ άνακοίνωσή του συνιστοΰσε νά σχηματισθώσιν εις έκάστην συνοικίαν όμιλοι έκ 
μαθητών ή προσκόπων ή εφημεριδοπωλών, τούς όποιους οί κάτοικοι παρακαλοϋνται 
νά συντρέξωσιν έπιτρέποντες καί βοηθοϋντες αυτούς ν' άνέρχωνται έπί τών όρόφων. 
Καί κατέληγε ή άνακοίνωσή: Ή  καταδίωξις αΰτη δέον νά διατηρηθή έπί τριετίαν του
λάχιστον, όπότε έλπίζεται τελεία καταστροφή καί έκδίωξις τούτων. Παρετηρήθη μά
λιστα δτι είς οικίας έκ τών όποιων άφηρέθησαν οί νεοσσοί τούτων, αϋται δέν έπαν- 
ήλθον έκτοτε. Σωστή γενοκτονία δηλαδή. - ’Απολαυστικότατος, δπως καί σέ πολλά 
άλλα ήταν ό Γ. Χατζής, δταν έκανε κριτική σέ κείμενα πού έστελναν στήν έφημερίδα 
του ο'ι λογοτεχνίζοντες νέοι. ’Απαντούσε σ ’ έναν άπ' αύτούς, άποστολέα ποιήματος: 
Κ ον Μ-όν, ένταϋθα: Ποίημά σας «Στήν ώραιότερη γαλανή» έλήφθη. Γνώμη μας είναι 
δτι μερικά τετράστιχα είναι καλύτερα άπό καλά. Μερικά άντιθέτως θέλουν πολύ χτέ
νισμα ακόμη' αί εικόνες είναι άφύσικοι μέχρι τοϋ άσυναρτήτου. Εκείνα πρό πάντων 
τά «γαλανόθωρα λειβάδια» μάς κάνουν ενα κακό στήν αισθητική μας. Καί φοβούμεθα 
άν δημοσιευθή ετσι, μήπως κανένας πειρακτικός μάς συμβουλεύση καί ημάς νά στεί- 
λωμεν στά «γαλανόθωρα λειβάδια» σας. πράσινα άλογα διά νά βοσκήσουν. Οί πειρα
κτικοί, βλέπετε, φίλοι καί έχθροί μας δέν λείπουν.

^  τίς 8 Μαΐου ό Χατζής κατέβηκε στήν ’Αθήνα. Θά έμενε εκεί περισσότερο 
άπό είκοσι μέρες, συνόδευε τή γυναίκα του πού είχε άρρωστήσει σο

βαρά. Φυσικά τίς ελεύθερες ώρες θ ’ άσχολοϋνταν μέ άγραν ειδήσεων, πού 
ήταν σ’ αύτόν, έξ αιτίας τών γνωριμιών του, περισσότερο προσιτές παρά 
στόν άνταποκριτή του. Τήν προηγούμενη τής άναχώρησης τόν έπισκέφτηκε 
στά γραφεία του ό Πέτρος. Είχαν νά συναντηθούν μήνες, κόντευε χρόνος 
πές, είχαν τόσα νά ποΰν οί δυό φίλοι, ήταν πολλά κι όσα είχαν γίνει στό 
μεταξύ. Ό  Χατζής τόν δέχτηκε σά δικό του άνθρωπο, τό πρόσωπό του είχε 
ξαστερώσει, παρόλη τή στενοχώρια γιά τήν άρρώστεια τής γυναίκας του, 
ποΰ εκείνος ό απογοητευμένος, ό άπελπισμένος Χατζής, πού είχε γνωρίσει 
ό Πέτρος λίγο πριν άπό τήν έξωση τοΰ βασιλιά καί τήν είσοδο τών ’Ιταλών 
στά Γιάννινα. Ό  Χατζής πού άντίκρυζε είχε κέφι, ενθουσιασμό, αισιοδοξία, 
έλπίδες. Μίλησαν πρώτα γιά τό Βασίλη, ό Χατζής χάρηκε πολύ πού είχε 
γίνει καλά, ξεπερνώντας τόσους κινδύνους. "Υστερα, μοιραία, ή συζήτηση 
έπεσε στά πολιτικά. Ό  Χατζής δέν έκρυβε τήν πίστη του γιά τή νίκη τής 
άντιβενιζελικής παράταξης, σκάβουν μόνοι τό λάκο τους, έλεγε, δέν είναι 
ανάγκη νά κάνει μεγάλο άγώνα ή άντιπολίτευση, μόνο συντονισμός ένερ-



γειών χρειάζεται κι άντιπροσωπευτική διοικούσα επιτροπή μέ πυγμή. - Μά 
δέν θά είναι καί τόσο εύκολο νά πέσει ή κυβέρνηση, άντέτεινε ό Πέτρος. 
Μήν ξεχνάς πώς ό Βενιζέλος χάρισε στήν Ελλάδα νίκες καί δόξα, έκανε 
πραγματικότητα όνειρα γενεών, πήραμε τή Σμύρνη, τήν ’Ιωνία, δπου νάναι 
θάρθει καί ή σειρά τής Πόλης. Παρά τά σκληρά μέτρα πού έφάρμοσε κατά 
τήν έπιστράτευση, ό λαός είναι ένθουσιασμένος μέ τή «Μεγάλη Ελλάδα»  
πού δημιούργησε, πώς λοιπόν πιστεύεις δτι θά τόν καταδικάσει μέ τήν ψήφο 
του; - Ό  Χατζής έμεινε γιά λίγο συλλογισμένος, ή έκφραση τοΰ προσώπου 
του δμως δέν άλλαξε. Άντικαθρέφτιζε τήν πίστη καί τή σιγουριά. - Αύτά 
πού λές, Πέτρο, είναι σωστά. Ό  λαός ένθουσιάζεται μέ τίς νίκες καί τά 
θούρια, πέφτει δμως γρήγορα σέ μαύρη άπελπισία, δταν σκέπτεται τίς 
άνάγκες τής οικογένειας, τήν άκρίβεια, πού καθημερινά φουντώνει, τό ψωμί 
έγινε λειψό, ό κόσμος δύσκολα τά βγάζει πέρα, πολλοί πεινάνε, πιστεύεις 
πώς αύτοί, δταν θά πάνε νά ψηφίσουν, θάχουν στό νοϋ τους τή «Μεγάλη 
’Ιδέα;» Τό στομάχι θά μιλήσει, Πέτρο, τήν ημέρα τών έκλογών, δχι ή ιδεο
λογία. Έ πειτα  αύτοί πού άφησε ό Βενιζέλος στό πόδι του, δταν έλειπε 
μήνες στό έξωτερικό, έκαναν τόσα λάθη, δυσαρέστησαν τόσο κόσμο, άν σ ’ 
δλα αύτά προστεθούν στρατιωτικοί νόμοι, λογοκρισίες καί οί τόσες απαγο
ρεύσεις, έ, ό κόσμος μπούχτισε, δέν άνέχεται πιά συνέχιση τής δικτατορίας, 
μή σέ ξεγελάν τά φαινόμενα, γιά δικτατορία βενιζελική πρόκειται, δλα τά 
άλλα είναι φτιασίδια. Αύτά άρκούσαν γιά νά ρίξουν τήν κυβέρνηση, δμως 
οί δικοί μας, άμυαλοι στό σημείο αύτό, έρριξαν κι ένα άκόμα σύνθημα, 
πού σίγουρα θά πιάσει καί θά κάνει πιό συντριπτική τή νίκη τής άντι- 
πολίτευσης. Αένε πώς θά τερματίσουν τόν πόλεμο στή Μικρά Ασία, φτάνουν 
αυτά πού πήραμε, θά υπογράψουν ειρήνη καί θά γυρίσουν οί στρατιώτες 
στά σπίτια τους. Καταλαβαίνεις πόση δύναμη κρύβει αύτό τό σύνθημα; ’Εγώ 
τό άποδοκιμάζω, γιατί είναι τρομερά έπικίνδυνο. Έ τσ ι σταματάει ένας 
πόλεμος, χωρίς νά έχει έξουδετερωθεΐ ό άντίπαλος; Ποιός έγγυάται πώς 
ό Τούρκος θά υπογράψει ειρήνη, μιά άπόφαση παθητική γιαυτόν, χωρίς 
νά προσπαθήσει νά μάς ρίξει στή θάλασσα; —Μίλησες γιά τή δυσφορία τοϋ 
κόσμου, κύρ Γιώργη, κι αύτό είναι σωστό. Ό μω ς τά ίδια γίνονταν, καί 
πρέπει νά τό παραδεχτείς, κι άπό τήν πλευρά τής σημερινής άντιπολίτευσης, 
σέ βάρος τών βενιζελικών, μετά τά «Νοεμβριανά». Α ές νά τά ξέχασε ό 
κόσμος αύτά; — Βλέπω πώς ξύπνησε ό βενιζελικός άνθρωπος μέσα σου, Πέ
τρο. Σίγουρα ό κόσμος δέ ξέχασε έκείνη τήν περίοδο, κι έχεις δίκιο γιά τά 
πολλά άσχημα πού έγιναν τότε. Όμως, δπως έχουμε έμείς τούς άνόητους, 
έχουν καί οί βενιζελικοί τούς δικούς τους. Έ τσ ι ή δική τους σημερινή βά
ναυση συμπεριφορά, πάει νά δώσει συγχωροχάρτι στις δικές μας διώξεις, 
πάνε νά σβήσουν άπό τή μνήμη τοϋ κόσμου τά λάθη μας. Οί Έ λληνες  
έπηρεάζονται άπό τήν τρέχουσα κατάσταση παρά άπό τίς άναδρομές στό 
παρελθόν. Έπειτα, ή γκρίνια πού έχει πέσει στό βενιζελικό στρατόπεδο, άδυ- 
νατίζει τήν πολιτική παρουσία τους. Δέ βλέπεις τί έγινε μέ τόν έρχομό τοϋ
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Δ α γ κ λ ή  στά Γιάννινα; Ρίχτηκαν νά τόν φάνε, γιατί ό Δαγκλής είναι τίμιος 
πολιτικός καί λέει τήν άλήθεια. Προσπαθούν νά τόν περιθωριοποιήσουν, νά 
τόν βγάλουν άπό τό συνδυασμό, διαδίδουν καί γράφουν πώς δέν έχει θέση 
σ ’ αυτόν, άφοϋ θέλει, δήθεν, νά πολιτευτεί ώς «άνεξάρτητος φιλελεύθερος». 
Ό λα ψέμματα. Πάνε νά προσεταιριστούν τό Σιμο, φίλτατο τοϋ Βενιζέλου. 
δυναμικό υπουργό, καί ν' άφήσουν έξω τό Δαγκλή. Δέν λέω. ό Σϊμος είναι 
πολιτικός μέ πολλές ικανότητες, έγώ τόν έκτιμώ καί ώς άνθρωπο καί δη
μοσιογράφο, δέ μπορείς δμως ν ’ άγνοήσεις κοτζάμ Δαγκλή. συμμετέχοντας 
σέ μικροπολιτικά παιγνίδια. Τέτοιες Εσωκομματικές διαφορές υπάρχουν καί 
σ ’ άλλους νομούς τής Ελλάδας, κι αύτό είναι βασικό στοιχείο, πού θά 
έπηρεάσει τήν έκβαση τοϋ εκλογικού άγώνα. Νά γιατί πιστεύω πώς οί 
βενιζελικοί θά χάσουν. Έστρεψαν πολύ κόσμο έναντίον τους. Καί μήν ξε
χνάμε τήν επικίνδυνη υπόσχεση γιά τερματισμό τοϋ πολέμου στή Μικρασία. 
Οί στρατιώτες κουράστηκαν νά πολεμούν, τό Ιδιο καί οί οίκογένειές τους. 
οί περισσότεροι είναι άγρότες, θέλουν νά γυρίσουν στά σπίτια τους, στά 
χωράφια, στά ζωντανά τους ...Τί θά γίνει άπό κεϊ καί πέρα, ό Θεός νά 
βάλει τό χέρι του. Τό κακό γιά μένα είναι πώς δέ μπορώ νάρθω άντίθετος 
μέ τήν παράταξή μου καί νά φωνάξω άνοιχτά πώς δέ συμφωνώ, θά μέ 
λιθοβολήσουν...

’Ή ταν πειστικά δσα άκουσε ό Πέτρος άπό τόν Χατζή, ήθελε δμως νά 
θέσει ύπό έλεγχο τά έπιχειρήματά του, άκούοντας τή γνώμη καί κάποιου 
άλλου μέ άντικειμενική κρίση, γιά τόν Πέτρο ό φίλος του ό ’Αβραάμ ήταν 
ό πιό κατάλληλος. Πήγε καί τόν βρήκε, τήν ίδια μέρα στό τραπεζικό γραφείο 
του. Ό  ’Αβραάμ χάρηκε γιά τά νέα τής υγείας τοϋ Βασίλη, υστέρα άκουσε 
μέ προσοχή τόν Πέτρο, γιά τά δσα είχαν κουβεντιάσει μέ τό Χατζή. 
—Περιμένω τή γνώμη σου, ’Αβραάμ, είπε, δταν τελείωσε. Θά χάσει ό Βε
νιζέλος τις εκλογές; Ό  ’Αβραάμ δέν άπάντησε άμέσως, φαινόταν σά νά 
διαλέγει τις λέξεις πού θά χρησιμοποιούσε, έπιασε τό κεφάλι μέ τά δυό 
του χέρια, κοίταξε άφηρημένα στόν τοίχο καί ύστερα μίλησε: — Ό  Χατζής 
έχει δίκιο, θά χάσει ό Βενιζέλος. Αύτός βέβαια ξεκινάει άπό κομματική 
θέση, έκφράζει τήν άντιβενιζελική παράταξη, τά συνθήματά της δμως έχουν 
άιΐήχηση στό λαό, έτσι οί οπαδοί της πληθαίνουν. Ό  Κωνσταντίνος έχει 
πολλούς προσωπικούς φανατικούς οπαδούς, έχουν συνδεθεί άρρηκτα μ ’ 
αυτόν, ποτέ δέν πίστεψαν πώς είχε χάσει οριστικά τό θρόνο του, ήταν ό 
άγαπημένος τους «κουμπάρος», μαζί του καί στή φωτιά καί τό θάνατο' 
σ ’ αυτούς τούς πολλούς οπαδούς προστέθηκαν τώρα κι άλλοι, κυρίως οί 
άγρότες, τά φιλειρηνικά συνθήματα πού έρριξε ή «Ηνωμένη άντιπολίτευσις» 
έπιασαν, ό κόσμος βαρέθηκε τόν πόλεμο άκόμα κι άν τού τάζουν πώς δταν 
τελειώσει θά είναι περήφανος γιατί δημιούργησε μιά Ελλάδα τρισμέγιστη, 
όπου θά ζεϊ μ ’ δλα τά καλά του' είναι τρομερά έπικίνδυνο σύνθημα αύτό 
πού σοφίστηκαν, μπορεί νά ρίξει τό Βενιζέλο, είμαι βέβαιος δμως πώς 
αργότερα, θά στραφεί έναντίον τους. Είναι δυνατό νά σταματήσουν τόν
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πόλεμο στή Μικρασία, ετσι, όπως διαμορφώθηκε ή κατάσταση; Ό  Βενιζέλος 
θά πέσει, αύτοί φοβούμαι πώς θά πάθουν χειρότερα. Χωρίς νά τό συνει
δητοποιούν απαλλάσσουν τό Βενιζέλο άπό τή μεγάλη ευθύνη τής Ιστορίας. 
Πέτρο, άκουσε τί σοϋ λέει ό φίλος σου, έπαθα κι έμαθα πολλά, ό πόλεμος 
αυτός δέν θάχει καλό τέλος γιά τήν Ελλάδα, όποιος κι άν βρίσκεται στήν 
κυβέρνηση, ό Βενιζέλος ή άντίπαλοί του. Οί «μεγάλοι φίλοι καί σύμμαχοί 
μας», μάς έδωσαν τά έδάφη τής ’Ιωνίας, τώρα βιάζονται νά μάς διώξουν 
ά π ’ έκεϊ, μέ πρώτους τούς ’Ιταλούς καί ύστερα τούς Γάλλους. Καί οί 
Ά γγλο ι τό ίδιο θέλουν κι άς μήν τό δείχνουν. Ό ντας ό Βενιζέλος στήν 
άρχή δέν τολμούν νά έκδηλωθοϋν φανερά, προπαγανδίζουν δμως μέ τίς 
έφημερίδες τους έναντίον μας, βοηθούν κρυφά τόν Κεμάλ, κάνουν δ,τι μπο
ρούν γιά νά δημιουργήσουν έμπόδια στή δράση τοϋ στρατοϋ μας. Ά ν  πέσει 
ό Βενιζέλος, πού θά πέσει, ή νομοτέλεια στό συμπέρασμα αύτό όδηγεϊ, τότε 
θ ’ αποβάλλουν τό προσωπείο, θά δείξουν καθαρά ποιοι είναι έχθροί μας. 
Θά βροϋν κάποιο πρόσχημα, θά τούς τό δώσουν οί ίδιοι οί θριαμβευτές 
τής έκλογικής μάχης μέ τή βία τους νά ξαναφέρουν τόν Κωνσταντίνο, θά 
σταματήσουν τήν οικονομική ένίσχυση καί θά βοηθοϋν πιά άπροκάλυπτα 
τόν Κεμάλ. Ό  πόλεμος είναι χαμένος Πέτρο, όποιος κι άν κυβερνάει τήν 
Ελλάδα, ή νίκη τών άντιβενιζελικών θά επισπεύσει τό τέλος του, θάναι 
καταστροφικό γιά τή χώρα μας. Ά ν  ηταν ό Βενιζέλος στήν άρχή, ϊσως νά 
έσωζε κάτι, φανατικός φίλος τους ήταν, θά τούς έμειναν ίχνη φιλότιμου, 
θά τοϋ έδιναν μιά κάλυψη γιά νά μήν άποβεϊ τόσο οδυνηρή ή καταστροφή 
στή Μικρασία. Μέ τούς άντιβενιζελικούς στήν κυβέρνηση δέν θά υπάρξει 
έλεος... Ό  ’Αβραάμ σώπασε, κουράστηκε κιόλας νά μιλεΐ. Ό  Πέτρος είχε 
παρακολουθήσει μέ άμείωτη προσοχή κάθε λόγο, κάθε συλλογισμό του. Θαύ
μαζε τό φίλο του γιά τήν ικανότητα πού είχε νά συνθέτει εικόνες μέ βάση 
τά άντικειμενικά δεδομένα, καί νά οδηγείται σέ συμπεράσματα, στά όποια 
δύσκολα μπορούσε νά διατυπωθεί άντίθετη άποψη. Τί ν ’ άντιτάξει τώρα ό 
Πέτρος στά επιχειρήματα τοΰ ’Αβραάμ, μόνο τή συναισθηματική πλευρά 
τών πραγμάτων μποροΰσε νά επικαλεστεί. —Μά θά φανούν τόσο άνάλγητοι, 
Αβραάμ, απέναντι σέ μιά χώρα πού πολέμησε μαζί τους, πού έχυσε άφθονο 
αίμα γιά τήν κοινή υπόθεση καί θά ευνοήσουν τήν Τουρκία, πού τόσο κακό 
τούς έκανε; Ξεχνούν τίς εκατόμβες τών Δαρδανελίων καί τών μεγάλων 
θυσιών τους άπό τίς μάχες πού έδωσαν γιά νά διώξουν τούς Τούρκους 
ά π ’ δλες τίς κατακτήσεις τους στή Μέση ’Ανατολή, ξεχνούν τόν έγωϊσμό 
καί τήν περηφάνειά τους; — Ό λα  θά τά ξεχάσουν, Πέτρο, γιατί πάνω ά π ’ 
δλα θά βάλουν τά συμφέρον τά τους· ό Κεμάλ τούς έταξε πολλά, αύτά θά 
λογαριάσουν κι όχι τήν Ελλάδα, τό φιλότιμο καί τίς θυσίες τοϋ λαοϋ της. 
Έ πειτα  μιλάς γιά συμμάχους. Λογαριάζεις «συμμάχους» τούς ’Ιταλούς, 
πού έπιδιώκουν τή συρρίκνωσή μας μέ κάθε μέσο; Πιστεύεις, σ τ ’ αλήθεια, 
δτι θά μάς έπιτρέψουν νά καταλάβουμε τή Βόρειο Ήπειρο, όπως διακη
ρύσσει ό Βενιζέλος; Ποτέ! Θέλουν τή «Μεγάλη ’Αλβανία», γιαυτό καί κα-
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τέλαβαν τά Γιάννινα, οί στρατιωτικοί λόγοι ήταν πρόσχημα ώς τήν Πρέβεζα 
υπολόγιζαν νά φτάσουν, γιά νά κηδεμονεύουν ύστερα αύτή τή «Μεγάλη 
Αλβανία». Λέν στράφηκαν έναντίον τής Σερβίας, γιά νά πετύχουν τήν 
ενσωμάτωση στήν Αλβανία, τών άλβανικών περιοχών, οί όποιες προσαρ- 
τήθηκαν σ ’ αύτή, γιατί πίσω άπό τούς Σέρβους κρύβονταν οί Γάλλοι, ή με
γαλύτερη στρατιωτική δύναμη τής Εύρώπης, πώς ν ’ άντιπαραταχθούν σ ’ 
αύτή: Είμαι άπαισιόδοξος, δύσκολα θά ξεμπερδέψουμε μ ’ αύτούς, θά μάς 
έμπλέξουν καί σ ’ άλλες περιπέτειες...

Ό  Πέτρος δέν ήθελε ν ’ ακούσει άλλα, τόν είχαν αναστατώσει συναι
σθηματικά τά λόγια τοϋ ’Αβραάμ, θά προσεύχομαι, είπε καί σηκώθηκε γιά 
νά φύγει, νά μή γίνουν πραγματικότητα, όσα προφήτεψες ’Αβραάμ, άλλά 
δυστυχώς, όλα θά βαδίσουν στό δρόμο πού εσύ πρόβλεψες. Ή  φυλή σου, 
εχει τό προνόμιο νά βγάζει μεγάλους προφήτες, πώ ς μπορεί εσύ νά λα 
θέψεις; Ό  ’Αβραάμ σηκώθηκε κι αύτός όρθιος, οί δυό φίλοι έσφιξαν τά 
χέρια κι αποχωρίστηκαν, χωρίς νά ποϋν τίποτε άλλο...

Στις δηλώσεις πού έκανε ό Βενιζέλος, στις άρχές Μαΐου, γιά τήν έξέλιξη 
τών εθνικών θεμάτων καί τήν έσωτερική κατάσταση τής χώρας, δέν άναφέρ- 
θηκε καθόλου στό Βορειοηπειρωτικό, έξέφρασε μόνο έλπίδες γιά προσεχή 
λύση του. Χρειάζεται διαφάνεια, έπέμενε ή *Ηπειρος, πρέπει νά π ε ι ό 
πρωθυπουργός τήν άλήθεια, οί Ήπειρώτες άνησυχούν. Τί άλήθεια όμως 
νά πει ό Βενιζέλος πού αύτή ήταν μαύρη κι άραχλη: Οί ’Ιταλοί πού έδειξαν 
πριν ένα χρόνο προθυμία γιά λύση τοϋ Βορειοηπειρωτικού, γιατί τότε τούς 
συνέφερε νά κλείσουν μιά συμφωνία μέ τήν Ελλάδα, δέν άργησαν νά δεί
ξουν τίς πραγματικές διαθέσεις τους. Σιγά-σιγά πάγωσαν τίς συνομιλίες. 
Σέ λίγους μήνες -στις 27-7-1920- ό κόμης Σφόρτσα κατάγγειλε τή συμφωνία 
Τιτόνι-Βενιζέλου καί στις 3 Αύγούστου, ύπέγραφε τή συνθήκη τών Τιράνων 
γιά τήν έπίσημη άναγνώριση τής ’Αλβανίας ώς κράτους. Κι ό Βενιζέλος 
δημιουργούσε έλπίδες γιά επικείμενη λύση τοϋ Βορειοηπειρωτικού...

Ή  πρωτομαγιά τοϋ 1920 γιορτάστηκε άπό τούς Γιαννιώτες μέ όμαδική έξοδο στις 
έξοχες καί μέ γλέντια πού έμοιαζαν μ' άποκριάτικα. Ό  νοσταλγός άλλων εποχών ση
μείωνε: Ή  καλή Πρωτομαγιά τών λουλουδιών, τών ρεμβασμό των, τών τρυφερών 
άσμάτων, τών ερώτων καί τών καλών εκείνων ναρκίσσων, χάθηκε. ’Εφέτος έγινε γλέντι, 
ζούρλια, κίνησις, αρνί, κοκορέτσι, αύτοκίνητον, κρασί καί φαγοπότι. Δέν άπέμεινεν 
άνθρωπος είς τό σπίτι, άλλ ’ οΰτε εξοχικό χωριό ή ίσκιος πλατανιού πού νά μή στρωθη 
τραπέζι, βιολί, χορός, γλέντι κι αρνί. Κόσμος καί κοσμάκης στούς λόφους τής Κιάφας. 
τής Καραβατιάς, στόν Βελισσάριο, στά έξοχικά καφενεία καί στόν άγιο Νικόλαο τών 
Κοπάνων, πού οί επίτροποι Βερτόδουλος καί Κανάτας έχουν εύπρεπίση καί έξωραΐση. 
Φαίνεται πώς, δπως ή πολλή χαρά ρίχνει καμμιά φορά σέ μελαγχολία, έτσι καί τά βά
σανα καί οί έγνοιες καί οί ακρίβειες καί τά χάλια, έβαλαν φέτος είς τόν κόσμον τήν 
τρελλήν έκείνην ευθυμίαν, πού θέλει γλέντι, βιολιά, χορό, φαγοπότι, νά ξεχάση μιά 
μέρα τίς φροντίδες καί τά βάσανά τον.

Ή  μουσουλμανική κοινότητα τών Γιαννίνων, όσοι είχαν μείνει καί δέν έφυγαν γιά 
τήν Τουρκία, γιά ν ’ άρχίσουν νά ξαναγυρνοϋν μετά τήν απογοήτευση άπό τήν έκεϊ δια-
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τοΰ σχεδίου πόλεως πού πρόβλεπε τήν απαλλοτρίωση τών τουρκικών νεκροταφείων, 
'βρισκοντανσέ καίρια σημεία της πόλης, καί τήν κατεδάφιση μερικών άχρησιμοποίητων 

~~7ΠΠ-έρ8ΐπωμτνων~τζάμιών. Στά μέσα Μάΐόυ 1920 νέα αντίδραση σημειώθηκε, μ' έντονη 
διαμαρτυρία'πόύ ή μουσουλμανική κοινότητα άπηύθυνε στόν Ιδιο τόν πρωθυπουργό, 
ζητώντας τή ματαίωση τής άπαλλοτρίωσης τών νεκροταφείων καί τής κατεδάφισης 
τζαμιών. Ό  Βενιζέλος. έπειδή ό τόπος είχε μπει ήδη. μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο, σέ 
προεκλογικό άγώνα. δέν άπέρριψε τή διαμαρτυρία τους, άλλ' άνέθεσε στό Γενικό 
διοικητή Καλεύρα, νά λύσει τό ζήτημα έν πνεύματι Ισονομίας. Ή  «"Ηπειρος» άντέδρασε: 
Βέβαιά -έγραψε- άπαιτεΐται πλήρης σεβασμός πρός τάς θρησκευτικός πεποιθήσεις τών 
άλλοθρήσκών, φρονοϋμεν δμως δτι οί συμπολϊται μουσουλμάνοι δέν πρέπει νά έχουν 
περισσοτέρας άξιώσεις απ' δ.τι τό δίκαιον, τό λογικόν καί τό καλαισθητικόν επιβάλλει 
διά τήν έξυγίανσιν τής πόλεως. Τό σχέδιον τής πόλεως περιλαμβάνει τήν κατεδάφισιν 
4 τεμενών καί 6 νεκροταφείων. Ό  άριθμός είς πάνΰΓΊιγνοόΤ5ντά~θά έκανε αίσθησή. 
Ά λλ ’ ή άπαλλοτρίωσις τών 4 τεμενών οΰδεμίαν έπίδρασιν διά τήν λατρείαν τών μου
σουλμάνων έχει. διότι ύπάρχουν στά Γιάννινα 17 τεμένη (τζαμιά) καί έκ τούτων μόνο 
τά 7  λειτουργούν, διότι δέν έχουν ττρηπν,η^τήΓ ·Ρν τ,}ιγ $ ήπαλλοτοιουιιένων τά 3 
είναι άπό ετών ερειπωμένα καί δέν χρησιμοποιούνται. Τό μόνον έν χρήσει είναι τό τέ
μενος τοϋ Ναμάζ-Γκιάχ. παρά^τήν κεντρικήν πλατείαν (δπου τό σημεοινό διοικητήριο). 
’Α λλ’ ή θέσις πού κατέχει εϊναι τοιαύτη. ώστε δλον τό σχέδιον τής πόλεως καταστρέ
φεται, άν τούτο δέν κρημνισθή. Καί οί συμπολϊται μουσουλμάνοι, οϊτινες δέν 
ανέρχονται έν Ίωαννίνοις είς 400 (ανδρες, γυνάΐκέςκάί παιδιά), δέν θά θέλουν νά κα
ταστροφή ό έξωραϊσμός τής πόλεως. ώστε νά έπιμείνουν διά τό τέμενος αύτό, άφοϋ 
ΤΉΐαρχσϋν άλλα 13 διά νά έκπληρώσουν τάς θρησκευτικός των υποχρεώσεις. Έπειτα, 
σύμφωνα μέ τό σχέδιον, μπορούν νά κτίσουν δσα άλλα τεμένη θέλουν. (Στόν περίβολο 
τοϋ Ναμάζ-Γκιάχ. τόπος προσευχής, έγινε δοξολογία, τό 1914, άπό τό μουφτή Φουάτ ’ 
γιά τήν άπελευθέρωση τών Γιαννίνων. Γιά τούς μουσουλμάνους τής πόλης τό Ναμάζ- 
Γκιάχ, ήταν άπό τούς ίερότερούς τόπους λατρείας, γιαυτό κι άντιδροΰσαν στήν κατε
δάφισή του).

Στήν Κόνιτσα άρχισε ή άνέγερση, μέ δωρεά τοΰ εύεργέτη Μιχ. Άναγνωστόπουλου, 
άπό τό Πάπιγκο, τοΰ κτιρίου τοΰ έκεΐ γυμνασίου. - Οί δυό όμάδες τών προσκόπων 
τών Γιαννίνων έκαναν μεγάλη έκδρομή στά Ζαγοροχώρια, πού κράτησε τρεις μέρες 
(άπό τις 16-18 Μαΐου). ΟΙ πρόσκοποι γύρισαν δλα τά χωριά τοΰ Ζαγοριοΰ, μέ 
θαυμαστήν άντοχήν καί έκτακτον τάξιν. Ό  άρχηγός τους Ε. Ζαγόρος, μετά τήν επιστρο
φή τους στά Γιάννινα, δημοσίευε στίς έφημερίδες θερμότατες εύχαριστίες πρός τούς 
έφοροεπιτρόπους τής κοινότητας Βίτσας καί Ιδιαίτερα πρός τήν οικογένεια τοΰ Κων. 
Σφάγγου. διά τάς θερμάς περιποιήσεις τάς όποιας προσέφερον είς τούς προσκόπους 
κατά τήν εις τήν κοινότητα παραμονήν τους.- Ά π ό  τις 17 Μαΐου παρεπιδημούσε στά 
Γιάννινα ό τμηματάρχης τοΰ υπουργείου Παιδείας, ό γνωστός μαλιαρός (δημοτικιστής), 
κατά τήν Ή πειρο. Α. Δελμοΰζος. Ό μολογούμεν -σημείωνε ή έφημερίδα- δτι δέν εϊχομεν 
ένδιαφέρον νά τόν έρωτήσωμεν τί ήλθε νά κάμη έδώ. Κοντόφθαλμος ήταν ό συντάκτης 
τής έφημερίδας. Ά ν  δέν εύρισκε ένδιαφέρον γιά τήν παρουσία τοΰ Δελμούζου στά 
Γιάννινα, τότε γιά ποιοΰ τήν παρουσία έβρισκε; Ά λλά καί τήν άναχώρηση τοΰ Δελ
μούζου άπό τά Γιάννινα συνοδέυσαν πικρόχολα σχόλια: Μετά βραχυχρόνιον διαμονήν 
είς τήν πόλιν μας -σημειωνόταν- άνεχώρησε πάλιν δι ’ ’Αθήνας ό τών έποπτών έπόπτης 
καί τών έπιθεωρητών έπιθεωρητής τής κατωτέρας έκπαιδεύσεως κ. Δελμούζος. Έλπί- 
ζομεν δτι δ κ. Δελμοΰζος ώς εισηγητής καινών γλωσσικών δαιμόνιων, θά ίσοπεδώση 
διά τοϋ γλωσσικού του όδοστρωτήρος, δ,τι είς τά δημοτικά μας σχολεία έναπέμεινεν 
άκόμη όρθόν έκ τής δημοτικής έκπαιδεύσεως παλαιών χρόνων. Ά λλος δημοσιογράφος 
τής Η πείρου έγραφε αύτά. όχι ό Χατζής. - Ό  πρόεδρος τής κοινότητας Νεγάδων Φί-
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λιππος Παπαρούσης, ακολουθών τό σύστημα τοϋ Πατρινοϋ πολιτευτοϋ Νιόνιου 
Γκλαβά, άποφάσισε νά έκθέση υποψηφιότητα βουλευτοϋ. Ό  Γκλαβάς διέσχιζε πεζο
πορώντας δλη τήν Άχαΐα, ό άγαπητός δμως Φίλιππος θά περιοδεύση δλην τήν 'Ηπειρον 
ποδαρηδόν μέ ράβδον μόνον καί σακκίδιον διά τάς ψήφους; Ά ν  ήταν σίγουρος ό 
γραφικός Φ. Παπαρούσης δτι θά εκλεγόταν βουλευτής θ’ αλώνιζε δλη τήν Ή πειρο 
ποδαρηδόν. Ά λλά δέν ήταν. Καί μέ τόν καϋμό νά εκλεγεί κάποια φορά βουλευτής 
τοϋ Βενιζέλου πέθανε... Τόν Παπαρούση δμως θά συνέχιζαν νά έχουν στόχο ο'ι 
έφημερίδες γιά πολύ καιρό. Στό τελευταίο δεκαήμερο τοϋ Μάΐου έγιναν άρχαιρεσίες 
στό σύλλογο Ζαγορισίων. στό έννεαμελές δμως συμβούλιό του ό Παπαρούσης δέν 
εκλέχτηκε. Δέν τόν εξέλεξαν οί Ζαγορίσιοι. έγραφαν οί έφημερίδες, ειρωνικά, διότι τόν 
προορίζουν διά βουλευτήν. ’Επιτροπή μάλιστα  -πρόσθεταν- έκ τών κ.κ. Παρανίκα, 
Μελά και Βέλλη έζήτησεν άπό τόν δήμαρχον νά όνομάση μίαν πλατείαν μέ τό όνομα 
τοϋ δημοφιλούς πολιτικού. Ό  δήμαρχος άπήντησεν δτι ευχαρίστως θά εδινε τό δνομα 
σέ πλατεία, άν τύχη καί κρεμαστή έκεϊ ό κ. Παπαρούσης... - Οί 'Εβραίοι τοΰ Κάστρου 
-οί γυναίκες τους μάλλον- γιά νά στεγνώνουν τά έσώρρουχα πού έπλεναν, τά άπλωναν 
στήν πλατεία τοΰ νεομάρτυρα Γεωργίου (Κουρμανιό). Ό χι μόνον άπό θεαματικής 
άπόψεως είναι άσχημον τό φαινόμενον, άλλά καί άπό υγιεινής έπικίνδυνον. έγραφε ή 
Ήπειρος καί ζητοϋσε τήν έπέμβαση της άστυνομίας γιά τήν άπαγόρευση τοΰ 
απλώματος.- Ή  άμμος, μέ τήν όποιαν στρώνονταν οί δρόμοι της πόλης, μέ τίς βροχές 
παρασυρόταν στούς όχετούς κι άπ’ έκεϊ στή λίμνη. Ή  αίτία; Ό ,τι γίνεται συνήθως μέ 
τήν έκτέλεση δημοτικών έργων άπό τότε ώς τίς μέρες μας. Ή άμμος δέν στρωνόταν 
κανονικά, άλλά πασπαλιζόταν στούς δρόμους διά νά εϋρίσκωνται σέ δουλειά οί έργάται 
τοϋ Δήμου...- Συνεχίζονταν άπό τήν άστυνομία οί έκτοπίσεις συγγενών τών ληστών. 
- Κρούσματα δστρακιάς έμφανίστηκαν στή Ζίτσα καί σέ χωριά τοΰ Ζαγοριοϋ. Ό  
υγειονομικός έπιθεωρητής Άναστ. Χρηστίδης τά έπισκέφτηκε γιά νά δώσει όδηγίες 
πρός περιορισμό της άρρώστειας. - Ή  άκρίβεια συνεχιζόταν. Δέν είναι μόνον λησταί 
έκεϊνοι. τούς όποιους διώκουν τά καταδιωκτικά αποσπάσματα -έγραφαν οί έφημερίδες- 
λήσταρχοι άπαισιώτεροι τοϋ Βλάχου (πλήν λίγες μέρες είχε εξοντωθεί) είναι οί λη- 
στεύοντες έν πλήρει αγορά τόν λαόν τών Ίωαννίνων, εμπορευόμενοι καί κουτσομανά- 
βηδες. Αχώριστη άδελφή τής άκρίβειας. δπως συμβαίνει πάντοτε, ήταν καί ή νοθεία. 
Ιδιαίτερα στό γάλα. Δραστική έπέμβαση τοΰ Γενικοΰ διοικητή Α. Καλεύρα, περιόρισε 
τό κακό, τό όποιο γινόταν περισσότερο αισθητό στά ζαχαροπλαστεία, σέ μερικά άπό 
τά όποια τά γλυκίσματα άφηναν αίσθημα πικράδας στό στόμα τών πελατών. - Μέ 
πρωτοβουλία τοΰ Α. Καλεύρα συγκροτήθηκε, στή Γεν. Διοίκηση συμβουλευτικό όργανο, 
άποτελούμενο άπό τό δήμαρχο καί τούς έκπρόσωπους τών επιστημονικών, 
επαγγελματικών καί συνδικαλιστικών φορέων της πόλης. Ή πρωτοβουλία χειροκρο
τήθηκε ώς άπαρχή έφαρμογής τοΰ τόσο άναγκαίου άποκεντρωτικοΰ συστήματος, θά 
πετύχαινε άν τήν πρωτοβουλία ένίσχυε ή κυβέρνηση ήθικά καί υλικά.

μ ι  τήν έπάνοδο τοΰ Γ. Χατζή στά Γιάννινα, άπό τήν ’Αθήνα, άρχισε 
καί ή άναζωπύρηση τοΰ έκλογικοΰ άγώνα. Προεκλογικό κλίμα, είχε 

δημιουργηθει άπό καιρό, δταν ή κυβέρνηση είχε εξαγγείλει διενέργεια έκλο- 
γών γιά τήν άνοιξη. Μέ τήν είσοδο τοΰ καλοκαιριού, δλοι πίστεψαν ότι 
οί εκλογές θά γίνονταν μέσα στό 1920, στούς καφενέδες είχαν ήδη άρχίσει 
τά άναγνώσματα τής έκλογικής φιλολογίας. Οί έκλογολογοΰντες κατάρτιζαν 
τούς συνδυασμούς τών παρατάξεων, έγραφαν καί διέγραφαν ονόματα, κα
θένας έκανε τό δικό του ψηφοδέλτιο άνάλογα μέ τίς συμπάθειες ή άντι-
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πάθειες άπέναντι στους υποψήφιους, άλλά καί σύμφωνα μέ τά συμφέροντα 
του. Στις βενιζελικές εφημερίδες τόν προεκλογικό τόνο έδινε ή άρθρογραφία 
τοΰ δικηγόρου Γ. Κιαγιά, προέδρου τού Συλλόγου Φιλελευθέρων τής πόλης. 
Ό  Κιαγιάς δέν ήταν μόνο σίγουρος γιά τή νίκη των βενιζελικών, άλλά 
έκανε καί ευρύτερες προεκτάσεις, μιλούσε γιά καθιέρωση δημοκρατικού πο
λιτεύματος. Σέ άρθρο του στό Βέλος, ξεσπάθωσε φανερά υπέρ τής Δημο
κρατίας, υπογραμμίζοντας ότι ή Δημοκρατία είναι ό τελευταίος σταθμός 
είς τόν όποιον ό ελληνικός λαός είναι φύσει προσηλωμένος. Ό  Χατζής 
δέν άφησε άναπάντητη τήν πρόκληση. Ό  έλληνικός λαός -έγραψε- τίποτε 
δέν έχει μέσα του βαθύτερα όιζωμένον άπό τό αίσθημα τοΰ νοικοκυριού 
τής Βασιλείας. Στήριξε τήν άποψή του σέ μακρά άναδρομή στό παρελθόν 
γιά νά καταλήξει: Καλή βεβαίως καί ή άναμπουμπούλα των εύκολων καιρών, 
ένθα οί πρόεδροι οίωνδήποτε συλλόγων, φιλελευθέρων ή άνελευθέρων, προ- 
τείνουσι καθ’ εξαμηνίαν καί άπό εν είδος πολιτεύματος... Ά λλά  μήπως 
τά άρθρα των διαφόρων κυρίων Κιαγιάδων οί διάφοροι κ. Εισαγγελείς τά 
ευρίσκουν ώς θωπείαν καί χάϊδεμα τού πολιτεύματος καί τού καθεστώτος;

Ή  τελευταία παράγραφος τοΰ Χατζή θεωρήθηκε άπό τούς Φιλελεύθε
ρους καί προπαντός άπό τόν Γ. Κιαγιά ώς παρότρυνση πρός τόν εισαγ
γελέα νά έπέμβει. Δημοσίευσε, λοιπόν, πάλι στό Βέλος, δριμύ κατηγορητήριο 
εναντίον τής Ηπείρου, παραπονούμενος ότι ενώ αυτός όμιλεϊ άπό τά ϋψη 
τής επιστήμης, ό άντιπολιτευόμενος τύπος τόν καταβιβάζει άπό ύψηλούς 
μετεωρισμούς είς χαμηλά κομματικά επίπεδα, χωρίς όμως νά εγκαταλείπει 
τις ιδέες του γιά τή Δημοκρατία. Τό κόμμα των Φιλελευθέρων -τόνιζε- θά 
έ'ξασφαλίστ], έστω καί διά Δημοκρατίας, τάς λα ϊκός έλευθερίας. Ή  άπάν- 
τηση τοϋ Χατζή στό νέο άρθρο τοΰ Κιαγιά ήταν, πέραν τοΰ δέοντος ειρωνική. 
Διά τήν κεφαλήν τοϋ κ. Κ ιαγιά  -άπαντοΰσε- δέν ένδιαφέρθημεν ποτέ άλλοτε, 
ούτε κατά τά «Νοεμβριανά». Όλοψύχως δ ’ εύχόμεθα, επ ' άγαθφ τοϋ έθνους, 
είς μακραίωνος καιρούς νά ϊσταται στιβαρά καί άκμαία. Ή  κεφαλή τοϋ 
κ. Κιαγιά άπετέλεσεν άντικείμενον έπαγγελματικοΰ ένδιαφέροντος μόνον 
διά τό περιεχόμενόν της καί είδικώς όταν τοϋτο λαμβάνη τήν μορφήν 
άρθρων είς τό εγχώριον τύπον. Είς τόν εισαγγελέα δέν παρεπέμψαμεν αύτόν 
προχθές. Ήρωτήσαμεν άπλώς μόνον: Πώς τό ν ’ άναφέρη κάν κανείς άπλώς 
τό δνομα τοϋ πρώην βασιλέως σύρεται είς τό δικαστήριον επί έξυβρίσει τοϋ 
νϋν βασιλέως Αλεξάνδρου, γράφων δέ άρθρα περί Δημοκρατίας, δηλαδή 
ζητών άνατροπήν καί βασιλέως καί Πολιτεύματος, οϋτινος εν τούτοις δλοι 
οί "Ελληνες έσμέν φρουροί καί προστάται του - θεωρείται θωπεύων τό πο
λίτευμα; Τοϋτο ήρωτήσαμεν άγαπητέ κ. Κιαγιά. Καί μάς εννοείτε καί σάς 
έννοοϋμεν...

Ό  τελευταίος είχε άναγγείλει σειρά άρθρων στό Βέλος, υμνητικών τής 
Δημοκρατίας. Μετά τή δημοσίευση όμως τοΰ β ' άρθρου καί τούς διαξιφι
σμούς του μέ τήν Ή πειρο  σταμάτησε. Τόν ύποχρέωσαν, μήπως, οί άπαντή- 
σεις τοϋ Χατζή; Ό χ ι. Ό  Κιαγιάς, παρά τή σωματική του διάπλαση -ύπέφερε
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νομίζω από ραχίτιδα- ήταν σθεναρός μαχητής, υπεράσπιζε μέ πάθος τις 
ιδέες του, δέν έκανε εύκολα πίσω, δέ μπορούσε ό Χατζής, δσο καυστικός 
κι επιθετικός καί νά ήταν, νά τόν τρομάξει. Εκείνος πού έθεσε τέρμα στήν 
άρθρογραφία του περί Δημοκρατίας, ήταν ό Μ πόμπας, ό Βενιζέλος των 
Γιαννιωτών, τις ημέρες πού άρθρογραφοΰσε ό Κιαγιάς στό Βέλος έδινε συ
νέντευξη στόν Παρατηρητή τοΰ Λονδίνου, δπου άνάμεσα σέ άλλα, έλεγε: 
Είμαι ευχαριστημένος από τό σημερινόν καθεστώς. Καί ό ελληνικός λαός 
είναι επίσης ευχαριστημένος. Ά γαπώ μεν τήν μοναρχίαν, διότι παρουσιάζει 
ποιάν τινά σταθερότητα. Πώς νά συνεχίσει ό Κιαγιάς, δταν ό αρχηγός 
έδινε άλλη κατεύθυνση;

Οί συζητήσεις καί οί δημόσιες εκδηλώσεις γιά επαναφορά τοΰ Σπυρί
δωνα εμφάνιζαν δλο καί μεγαλύτερη ένταση. Ό  Κ. Μελάς, κι δσοι τόν άκο- 
λουθοΰσαν άπό τά στελέχη τών Φιλελευθέρων -λίγοι ήταν- παρά τά απαλ
λακτικά βουλεύματα τοΰ Έφετείου Κερκύρας, συνέχιζαν τήν επίθεσή τους, 
μ’ άλλη μορφή τώρα. Επειδή δέν είχαν μαζί τους τά βασικά στελέχη τοΰ 
κόμματος, άνέσυραν άπό τά άρχεΐα αίτηση, υπογραμμένη άπό Γιαννιώτες 
καί Ήπειρώτες, υπαγόμενους στή δικαιοδοσία τής Μητρόπολης Ίωαννίνων, 
μέ τήν όποια εξέφραζαν τήν άντίθεσή τους γιά τήν έπιστροφή τοΰ Σπυρί
δωνα. Ό  Χατζής στηλίτευσε τήν κίνηση καί υπεράσπισε τόν Σπυρίδωνα. 
Έγραφε: Δύναται νά καταστή γνωστόν εις τόν Ηπειρωτικόν κόσμον, μέ 
τόν πλέον ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟΝ καί σαφή τρόπον, δτι ζήτημα μητροπο
λίτου Ίωαννίνων δέν ύφίσταται καν πλέον άπό ΜΗΝΟΣ ήδη. Καί τοϋτο 
άφότον ό πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος, κατά τήν τελευταίαν επιστροφήν του, 
λαβών γνώσιν τών άθωωτικών βουλευμάτων, δι ’ ών, όχι μόνον άπηλάσσετο 
περιφανώς ό εκλεκτός ιεράρχης, τών συκοφαντικών κατηγοριών, άλλά καί 
έξήρετο τοϋ άνδρός τό ήθος καί ή ελληνοπρεπής καί ’Ηπειρωτική δράσις 
υπό τών ιδίων δικαστών του, έδωκε ΡΗΤΗΝ καί ΑΠΕΡΙΦΡΑΣΤΩΝ τήν συ
γκατάθεσήν του, όπως ό μητροπολίτης Ίωαννίνων έπανέλθη εις τόν θρόνον 
του... Τονίζομεν τ ’ άνωτέρω διά νά κόψωμεν πλέον τά παρασκηνιακά τερ
τίπια, τά ψεύδη καί τήν κεκτημένην φοράν τών 3 1/2 ΜΟΝΟΝ θορυβοποιών 
άπό σκοποϋ. Τούτων γνωρίζομεν τό ΕΜΠΑΘΕΣ ΜΙΣΟΣ εναντίον τοϋ 
έκλεκτοϋ Μητροπολίτου (9-6-1920).

Στά γραφόμενα τής ’Ηπείρου άντέδρασε άμέσως, τό Βέλος, στό οποίο 
άρθρογραφοΰσε καί είχε βαρύνουσα γνώμη ό Κ. Μελάς. Ή  εφημερίδα ισχυ
ρίστηκε πώς δσα δημοσίευσε ή Ή πειρος  γιά τό μητροπολίτη, ήταν δημι
ουργήματα τής φαντασίας τοΰ Χατζή. Ή  άπάντηση τοΰ τελευταίου ήταν 
καυστικότατη: ...Ό  εδώ βενιζελικός τύπος ή θεωρείται άπό τό κόμμα «ρές 
νουλίους» καί άξιος περιφρονήσεως, ώστε οϋτε νά τόν πληροφορώσι καν 
καταλλήλως περί τών διατρεχόντων, διά νά μήν κάνη γκάφες καί δια- 
ψεύδει έαυτόν έπειτα, όπως τοϋ συνέβη πολλάκις - ή ότι αυτός δέν ξέρει 
τί τοϋ γίνεται καί γκαφάρει όπως θά γκαφάρη άσφαλώς καί τώρα. "Οπως 
γκάφαν μεγαλοπρεπή κάμνει καί ό κ. Κοκός (Κ. Μελάς) έκστρατεύων μέ-



χρ ις  εδώ διά τοϋ παραθυρίου τής Ή γονμενίτσης ΐνα -παρά δεδηλωμένην 
ήδη ρητήν εντολήν καί συγκατάθεσιν τοϋ κ. Βενιζέλου όπως έπανέλθη ό 
μητροπολίτης Σπυρίδων- άντιδράση κατά τής διαταγής τοϋ άρχηγοϋ τον! 
Κι δμως ό Χατζής διαψεύστηκε σ’ δλες τις προβλέψεις του. Τό πείσμα τοΰ 
Μελά ύπερίσχυσε της θέλησης τοΰ άρχηγοϋ του κι ό Σπυρίδων δέ γύρισε 
στά Γιάννινα. Ό  Σπυρίδων θά ξανάβλεπε τά Γιάννινα, δταν κι ό Κωνστα
ντίνος θά ξαναγύριζε στην Ελλάδα...

Ή  αλλη κυβερνητική εφημερίδα, τό Ελεύθερον Βήμα συμφωνούσε μέ 
τήν Ή πειρο  δτι δέν υπήρχε πιά μητροπολιτικό ζήτημα κι δτι, δσα είχαν 
δημοσιευτεί στήν Ή πειρο  άνταποκρίνονταν πλήρως προς τήν αλήθειαν. 
Στή συνέχεια δμως πρόσθετε: 'Αλλά υπάρχουν 1500, πού δέν θέλονν τον 
μητροπολίτην, υπογεγραμμένοι εις μίαν αναφοράν. Ήμεϊς, άληθώς, ούτε 
σνμφωνοϋμεν, οϋτε διαφωνοϋμεν μέ τούς 1500. Ά λλ  ’ εν πάσει περιπτώσει 
όμολογοϋμεν δτι ζήτημα μητροπολίτου δέν νφίσταται μέν, ύφίσταται δμως 
διαφορά μεταξύ μητροπολίτου καί των 1500. Καί ή άπάντηση τού Χατζή: 
Είναι γνωστό σ ’ δλους πότε καί μέ ποιό τρόπο συγκεντρώθηκαν οι 1500 
υπογραφές. Ανθρωποι «υποτακτικοί καί υπάλληλοι» υπέγραφαν, χωρίς 
νά ξέρουν οι περισσότεροι τό περιεχόμενο τής αναφοράς. Ά λλά  άς πούμε 
δτι υπάρχει μιά αναφορά 1500 πού δέν θέλουν τόν μητροπολίτην. Στήν 
Ή πειρο δμως μένουμε περισσότεροι από 200.000 πού τόν θέλομεν καί τόν 
τιμούμε. «Δίκαιο είναι οί 200.000 νά στενοχωρούνται διά τούς 1500 καί 
έναν άκόμα τόν κ. Κοκόν 1501;» Ά λλά  ας πούμε καί κάτι άλλο: ’Α ν  γίνει 
στήν Ή πειρο ένα δημοψήφισμα υπέρ ή κατά τοϋ Βενιζέλου καί εύρεθοϋν 
1000 ή 10.000 πού δέν τόν θέλουν πρέπει νά παραιτηθεί γ ι ’ αυτό;

"Ομως ό Κ. Μελάς δέν τόβαζε κάτω. Σέ συνέντευξή του πρός τό ’Ελεύ
θερον Βήμα  ισχυριζόταν δτι είχαν γίνει ψευδείς εισηγήσεις στόν πρωθυ
πουργό, δτι τάχα ή επαρχία ζητούσε τήν επάνοδο τοΰ Σπυρίδωνα. Ή ρθα  
στά Γιάννινα  -πρόσθετε- γιά νά διαπιστώσω αν πραγματικά αυτό ήταν 
άληθινό, γιά νά σταματήσω κι εγώ νά διαβεβαιώνω τήν κυβέρνηση γιά  
τό άντίθετο. Πείστηκα δτι οί διαθέσεις τής επαρχίας έμειναν τελείως άμε- 
τάβλητες, οί Ή πειρώτες δέν θέλουν τόν Σπυρίδωνα, γιατί είναι καί ήταν 
πάντοτε αξιοπρεπείς καί υπερήφανοι. Εϋρον ένδιαφερομένους άγρίως - 
συνέχιζε- υπέρ τής έπαναφοράς τοϋ Σπυρίδωνος τούς μ ε τ ’ αύτοϋ διαχει- 
ρισθέντας τά εισοδήματα τών «Ελεών» καί ευχαρίστως έμαθον δτι συ
νεπείς τής άστοχου προσκλήσεως τών φίλων τοϋ τέως μητροπολίτου, 
ολόκληρος ή επαρχία θά προβή εις διαμαρτυρίαν. ’Ά ς  έλπίσωμεν δτι τούτο  
θά χρησιμεύση εις τό νά παυσουν οί αναξιοπρεπείς πλέον ραδιουργίαι 
καί ένέργειαι αί από τόσων μηνών διεξαγόμεναι εις Αθήνας. Καλόν  
είναι νά γνωρίζη ή έπαρχία δτι ή πρώτη διαμαρτυρία, ήν αυτοπροσώπως 
έδωκα εις τό ύπουργεΐον Παιδείας, ή καί φέρουσα χιλιάδας υπογραφών, 
έπιμελώς άποκρύπτεται ύπό τών εν τή μητροπόλει Αθηνών φίλων τοϋ 
τέως μητροπολίτου (Σπυρίδωνος). "Οπωσδήποτε άρκετά διήρκεσε καί ή
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ύπόθεσις αυτή καί ή επιθυμία τής βία καί διά ραδιουργιών άνακαταλήψεως 
τοϋ θρόνου τών Ίωαννίνων δέν είναι δυνατόν παρά νά παρεξηγήται πολύ  
ύπό παντός!

Ή  συνέντευξη τοΰ Κ. Μελά ηταν άποκαλυπτική. Φανέρωνε τή διάσταση 
ή όποία υπήρχε άνάμεσα σέ κορυφαία στελέχη τοΰ κυβερνώντος κόμματος 
σχετικά μέ τή στάση τους άπέναντι στό Σπυρίδωνα. Ό  Βενιζέλος είχε πει
στεί γιά τΙς συκοφαντικές κατηγορίες εναντίον του, υστέρα μάλιστα κι άπό 
τά άθωωτικά βουλεύματα τοΰ Έφετείου Κερκύρας, γιαυτό καί έδωσε τή 
συγκατάθεσή του γιά τήν έπάνοδο στό μητροπολιτικό θρόνο τών Ίωαννίνων. 
Ό  Κ. Μελάς υποστήριζε ότι οί εισηγητές είχαν παραπλανήσει τόν πρωθυ
πουργό. Άλλά εισηγητές, δπως ό Δ. ΣΙμος, ό Α. Στεργιάδης, πού γνώριζε 
καλά τά Γιάννινα, κι άλλοι ΐιταν άξιόλογα στελέχη. Ούτε ή άπόφαση τών 
έφετών Κερκύρας μποροΰσε νά χαρακτηριστεί τυχαία άπόφαση. Γιαυτό καί 
ή άπάντηση τοΰ Γ. Χατζή στή νέα πρόκληση τοΰ Κ. Μελά ηταν: Ό  μόνος 
κατάλληλος νά τοϋ άπαντήση είναι ό πρωθυπουργός. Στόν υπαινιγμό τοΰ 
Κ. Μελά δτι εκείνοι πού ένδιαφέρονταν γιά τήν έπάνοδο τοΰ Σπυρίδωνα, 
ήταν δσοι είχαν διαχειριστεί μαζί του τά εισοδήματα τών Ελεών, ό Χατζής 
απάντησε: Ό  ταμίας Περικλής Κίγκος, ό διαχειρισθείς έν όνόματι μιας 
17/μελοϋς επιτροπής κοινοτικής, έχει νομίζομεν έδώ τόν λόγον, διότι 
άρκετά τόν θίγει ό κ. Κοκός. Ό  Π. Κίγκος ήταν στέλεχος τοΰ κόμματος 
τών Φιλελευθέρων, γνωστός γιά τήν έντιμότητά του.

Τό θέμα τοΰ Σπυρίδωνος είχε κι άλλες προεκτάσεις. Ό  Γενικός διοικητής 
Α. Καλεύρας είχε δεχτεί στό γραφείο του τόν έκ Νεγάδων Φίλ. Παπαρούσην... 
λίαν έπαξίως καί εύφυώς εαυτόν καί τά καθ’ εαυτόν άντιπροσωπεύοντα, 
καθώς καί τόν καΑότατον καί άγαπητότατον καθ ’ δλα τά άλλα, άντιπρόσωπον 
δέ έαυτοΰ καί τών φαρμακευτικών ίγδίων καί σερβιτσαλίων του, έκ Ζίτοης 
φαρμακοποιόν κ. Γκιούνην, γιά νά τόν πληροφορήσουν δτι ό Ηπειρωτικός 
κόσμος δέ θέλει νά έπιστρέψει στό θρόνο του ό Σπυρίδων. Καλά δλα αυτά 
ρωτοΰσε ό Χατζής, ό Γενικός διοικητής δμως πρέπει ν ’ απαντήσει ώς ποιους 
άντιπροσωπευτικούς τύπους καί ύπό ποίαν ιδιότητά των τούς έδέχθη. Τί 
καί ποιους αντιπροσωπεύουν οί καλοί αυτοί έρίφηδες, ώστε νά παρουσιά- 
ζωνται εις τούς διοικητάς ώς έπιτροπαί; Καί αν δ κ. Παπαρούσης, ό έκ 
Νεγάδων διανομεύς τών έπιδομάτων, νομίζει δτι καί τά Γιάννινα είναι 
«άμελικό», ή ό έκ Ζίτσης κ. Γκιούνης φρονεί δτι μέ τά φαρμακευτικά κλυ- 
στήριά του θά διορθωθή ή υγεία τών πολιτικών του φίλων, ή Γ. Λιοίκησις 
δμως πώς τούς δέχεται καί ύπό ποίαν ιδιότητα; Ό  κ. Στεργιάδης, νομίζομεν 
άλλοτε, έπετοϋσεν άπό τά παράθυρα κάτω τοιούτους ενοχλητικούς κομμα- 
ταρχίσκους. Διότι κα τ’ αυτόν τόν τρόπον, είμπορεΐ μίαν καλήν πρωίαν νά 
ξεκινήσωμεν δλοι, ό καθένας ξεχωριστά, πρός τήν Γενικήν διοίκησιν, ώς 
έπιτροπαί, άλλος μέν άντιπροσωπεύων τόν παγκόσμιον διεθνή τύπον, άλλος 
τά παγκόσμια οικονομικά συμφέροντα, καί άλλος τόν λαόν ολόκληρον άπό 
Ταινάρου μέχρις Ιωνίας. Στό τέλος τοΰ μακροσχελοΰς σχολίου του ό Χατζής
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συνιστοΰσε στόν Α. Καλεύρα νά μή διαπράξει γκάφαν καί πέσει στην παγίδα 
πού άλλοι τοΰ έστησαν.

Τις μέρες πού άκολούθησαν -τελευταίο δεκαπενθήμερο τοΰ Ιουνίου, 
πρώτο τοΰ Ιουλίου 1920- ή διένεξη τόν Σπυρίδωνα πήρε όξύτατη μορφή. 
Ή  άντιπολίτευση ήταν ενωμένη καί ύποστήριζε τήν άμεση επάνοδό του. Ή  
κυβερνητική παράταξη είχε διασπαστει. Μεγάλος άριθμός παραγόντων τού 
κόμματος των Φιλελευθέρων, άπό τά πρώτα ονόματα των Γιαννίνων, 
ύποστήριζε τό Σπυρίδωνα, γιαυτό καί υπέγραψαν πρώτοι τήν άναφορά 
πρός τήν κυβέρνηση, ζητώντας τήν άποκατάστασή του. Οί βενιζελικοί άντί- 
παλοι τοΰ μητροπολίτη, πολύ λιγότεροι άπό τούς ύποστηρικτές του, 
συνέπιπταν στόν κοινό στόχο, τήν παρεμπόδιση δηλαδή τής επιστροφής 
τοΰ νόμιμου κάτοχου τοΰ θρόνου, εκφράζονταν δμως μέ διαφορετικούς 
τρόπους. Ή  πιό φανατική ομάδα ήταν ή συσπειρωμένη γύρω άπό τό Βέλος, 
οί Παραβέλιοι, δπως τούς ονόμαζε ό Χατζής, είχαν επικεφαλής τόν Γ. Κια- 
γιά, πρόεδρο τοΰ Συλλόγου Φιλελευθέρων, (Collegium των 22 1/2 άνθρώπων, 
τόν άποκαλοΰσε ό Χατζής), χρησιμοποιούσαν πολλά μυθεύματα γιά νά δη
μιουργήσουν κλίμα κατά τοΰ Σπυρίδωνος. Στήν όμάδα αύτή άνήκε κι ό 
Δωδώνης Πανάρετος, άγωνιζόταν νά εκθρονίσει τό Σπυρίδωνα γιά νά γίνει 
αυτός μητροπολίτης Ίωαννίνων, έστελνε τούς παπάδες στά χωριά γιά νά 
δημιουργήσουν άνησυχία στόν κόσμο άπό τυχόν άφιξη τοΰ Σπυρίδωνα. Ό  
Χατζής, τήν όμάδα αύτή τήν καταπολεμούσε μέ δλα τά μέσα, τόν τελευταίο 
καιρό καί μέ άναπτερωμένο ηθικό, έξαιτίας τής άτμόσφαιρας πού είχε δη- 
μιουργηθεΐ γιά έπικείμενη νίκη τής Ηνωμένης άντιπολιτεύσεως στις εκλο
γές' δέ συγχωρούσε τούς βενιζελικούς Γιαννιώτες, δσοι άκολουθοΰσαν τόν 
Κιαγιά, πού δέχτηκαν νά τούς εκπροσωπεί ένας μή Ήπειρώτης, ξένος πρός 
τήν πόλη τών Γιαννίνων, αύτός έπαιζε τό δικό του παιγνίδι, δέν είχε καμμιά 
σχέση μέ τήν Ή πειρο καί τά προβλήματά της, έλεγε. Τόν άποκαλοΰσε φανε
ρά ψεύτη, γιατί ισχυριζόταν δτι δέν είχαν υπογράψει τήν άναφορά υπέρ 
τοΰ Σπυρίδωνος βενιζελικοί παράγοντες. Ψέμματα, φώναζε ό Χατζής. Οί 
πρώτες ύπογραφές γιά τήν επαναφορά τοΰ δεσπότη ήταν τών Κ. Σπέγγου, 
Κ. Δόνου, Κ. Κατσαδήμα, Κ. Σούρλα, I. Κεφάλα, Δασουκίδη, Δ. Τζόγια, 
Σπ. Σούρλα, Σάρρα, Φρίγγα, Παππά, γιατροΰ, Σ. Μαρτίνη καί πολλών 
άλλων. Ά ν  δέν είναι αυτοί άκραιφνεΐς βενιζελικοί τότε ποιοι είναι; ρωτού
σε. Καί συμπλήρωνε, γιά νά ολοκληρώσει τό χτύπημα εναντίον τοΰ Γ. Κιαγιά: 
Ό  άνθρωπος αύτός φυτρώνει εκεί πού δέν τόν σπέρνουν, άνακατεύεται 
στά ζητήματα τής κοινωνίας μιας πόλεως πού δέν είναι δική του. Δέν έχει, 
λοιπόν, αύτή ή πόλις κανέναν διά ν ’ άντικαταστήστη αύτό τό πολιτικό φρούτο, 
ώστε ήναγκάσθη νά κόμη εισαγωγήν εξωθεν; Παρά τήν άπάντηση πού πήρε, 
μέ παράθεση βενιζελικών ονομάτων πού υπέγραψαν τήν άναφορά πρός τήν 
κυβέρνηση υπέρ τοΰ Σπυρίδωνος, τό Βέλος εξακολουθούσε ν ’ άμφισβητει 
τήν ύπαρξη τών υπογραφών αύτών. Σ ’ ένα σχόλιό του μάλιστα, έκανε κι 
άναμόχλευση παθών, γιά νά φανεί πειστικό. Χαρακτήρισε ύποβολιμαία τήν



είδηση, πού δημοσιεύτηκε σέ αθηναϊκή εφημερίδα, γιά άποστολή άναφοράς 
πρός τήν κυβέρνηση, βεβαιώνοντας δτι ή είδηση προερχόταν άπδ τήν πλευρά 
τών ελάχιστων ομοϊδεατών επιστράτων, συνεργατών τοϋ Σπυρίδωνος κατά 
τά «Νοεμβριανά» καί σχολιαζόταν δυσμενώς υπό τών ένταϋθα Ήπειρωτών. 
Τό πιό προκλητικό ηταν πώς τό Βέλος άξίωνε άπό τήν κυβέρνηση νά μήν 
επιτρέψει τήν επάνοδο τοΰ Σπυρίδωνα, άγνοώντας τις υπογραφές βενιζε- 
λικών παραγόντων, καθώς καί τής πλειοψηφίας τών μελών τών διοικητικών 
συμβουλίων τών σωματείων καί συντεχνιών τής πόλης, τά όποια θεωρούσαν 
σίγουρο τόν ερχομό τοΰ Σπυρίδωνα καί στήν άναφορά τους παρακαλούσαν 
ή επάνοδος νά γίνει Κυριακή ή γιορτή, γιά νά βγοΰν οί εργαζόμενοι 
πανηγυρικά μέ τά λάβαρα καί τις σημαίες νά τόν ύποδεχτούν.

Ούτε καί ή άλλη πλευρά τών βενιζελικών, μ’ επικεφαλής τόν βουλευτή 
Κ. Μελά, ύστεροΰσε σέ φανατισμό άπέναντι τοΰ Σπυρίδωνα, τό δημοσιο
γραφικό δμως όργανο πού τήν έκπροσωποΰσε, τό Ελεύθερον Βήμα -ιδιοκτή
της καί διευθυντής του τώρα τιταν ό Ν. Λάππας, ό Σπ. Ντέτσικας εΤχε απο
χωρήσει- χρησιμοποιούσε ήπιότερους τόνους. Ό Ν . Λάππας, παλιός συ
νεργάτης τής Η πείρου, παρά τήν οξύτητα τών πολιτικών παθών, σεβόταν 
κατά βάθος τόν Χατζή, πρώτο δάσκαλό του στή δημοσιογραφία, κι άγωνι- 
ζόταν νά κρατήσει σέ κάποιο επίπεδο τήν άντιδικία. Ό  Μελάς, βέβαια, ήταν 
ασυγκράτητος καί μέσω επιστολών καί συνεντεύξεων, έλεγε εκείνο πού ήθελε 
νά πει, άπαιτώντας νά γίνονται πιστευτά άπό τήν κυβέρνηση κι άπό άλλους 
κύκλους τά έπιχειρήματά του, δχι εύστοχα πάντοτε, δπως εκείνο τής δια
χείρισης τών ’Ελεών άπό τό Σπυρίδωνα, γιά τό όποιο ό Χατζής τόν προ- 
καλοΰσε συχνά νά φέρει άποδείξεις. Βλέποντας ή ομάδα Μελά πώς ή 
άναφορά τών Γιαννιωτών υπέρ τοΰ Σπυρίδωνος, είχε βάρος, γιατί υπογρα
φόταν άπό πολλά στελέχη τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων, γιά άντιπερι- 
σπασμό σύνταξε νέα άναφορά στρεφόμενη έναντίον τού Σπυρίδωνα. Κατά 
τόν Χατζή, γιά νά πάρουν τις υπογραφές τών απλοϊκών άνθρώπων, οί συ
ντάκτες τής άναφορας τούς έλεγαν: Βάλτε μίαν υπογραφήν εδώ, διά νά 
ελθη γρήγορα ό Σπυρίδων, διότι έτσι τό θέλει ή κυβέρνησις. Τήν άκεραίαν 
ακρίβειαν καί ευθύνην τών άνωτέρω -συμπλήρωνε ό Χατζής- άναλαμβά- 
νομεν όλοκληρωτικώς καί μέ μάρτυρας. Ό πω ς άναφέραμε, παρά τή δημι
ουργία λαϊκοΰ ρεύματος, άνεξάρτητου άπό παρατάξεις, γιά τήν επαναφορά 
του, παρά τήν εύμενή διάθεση τοΰ Βενιζέλου, ό Σπυρίδων δέ γύρισε. Ό  
Γ. Κιαγιάς κι ό Κ. Μελάς είχαν νικήσει. Ό  Χατζής θά συνέχιζε τόν αγώνα 
του, θά τόν τοποθετούσε μάλιστα καί σέ φιλοσοφική βάση -θά τόν έχανε 
δμως παρά τή μεγάλη αισιοδοξία του. Κάποια στρεβλή έκτίμησις -έγραφε- 
τής έννοιας τοϋ ώφελίμου συμβαίνει. Γιά μάς τό ζήτημα τοΰ μητροπολίτου  
είναι έννοια ηθικής καί δικαίου -όχι σκοπιμότητος- δηλαδή τό νά έπανέλθη 
απλώς εις τόν θρόνον του. Τώρα ήμεϊς τόν μητροπολίτη θά τόν πάρωμεν 
«διά θορύβου». Τήν σιωπήν τήν έξετιμήσαμεν αρκετά πώς τήν έννοοϋν 
οί επιτήδειοι τών καιρών. Καί ή θά τόν πάρωμεν δι ’ άνδρικοϋ καί λυσ
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σαλέου άγώνος -είναι τόσον ώραίον νά μάχωνται οί άνδρες, έστω καί 
άν π ίπτουν - η μέ τά άτρζουχάλια τοϋ Κοκοϋ καί τοϋ «Βέλους» δέν τόν 
θέλομεν καθόλου...

Μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου τό θέμα τής έπαναφοράς τοΰ Σπυρίδωνα 
δέν άπασχολοΰσε μόνο τούς Γιαννιώτες, άλλά κι όλες τΙς επαρχίες της Μη
τρόπολης. Τό κακό ήταν πώς ένα τόσο σοβαρό ζήτημα έγινε άντικείμενο

καθημερινών ευτελών δημοσιογραφι
κών σχολιασμών, εκ μέρους καί τών 
δυό πλευρών. Στήν πραγματικότητα, 
άσχετο άν δέ μπόρεσε νά γυρίσει στά 
Γιάννινα πρίν άπό τίς εκλογές τοΰ 
Νοεμβρίου, νικητής άναδείχτηκε ό 
Σπυρίδων, γιατί κατόρθωσε νά εξα
σφαλίσει τήν υποστήριξη όχι μόνο 
τών ομοϊδεατών του άλλά καί τοΰ με
γαλύτερου μέρους τών βενιζελικών. 
Οί άντίπαλοι τοΰ Σπυρίδωνα συγκέ
ντρωσαν γύρω τους μικρούς κύκλους, 
άλληλοβλεπόμενους κι οπαδούς πού 
είναι πάντοτε μέ τό ντοβλέτι ή κάτι 
προσδοκούσαν, είτε άπό τούς κυβερ
νητικούς βουλευτές, εϊτε άπό τόν Δω
δώνης Πανάρετο. Μερικές επιστολές 
δημοσιευμένες στίς τότε εφημερίδες 
είναι άποκαλυπτικές. Στό Βέλος (τής 
15-7-1920) καταχωρήθηκε έπιστολή 
κάποιου Φιλελεύθερου, πού κατηγο

ρούσε τό γιατρό τοΰ Μονοδενδρίου, γνωστότατο βενιζελικό, Άντ. Ράπτη, 
ότι περιέφερε άναφορά γιά υπογραφή ύπέρ τοΰ Σπυρίδωνα, τήν οποία είχε 
στείλει, δήθεν, ό υπουργός Σπ. ΣΧμος, ύποστηρικτής τοΰ δεσπότη. Στόν άνώ- 
νυμο τοΰ Βέλους άπάντησε μέ έπιστολή του στήν Ή πειρο  (17-7-1920), άλλος 
άνώνυμος Μονοδενδρίτης, ό όποιος έπλεκε τό εγκώμιο τοΰ Σπυρίδωνα, πού 
τόν άγαποΰσαν οί Ζαγορίσιοι, άπόδειξη πώς τήν πρωτοβουλία γιά τήν 
υπογραφή τής άναφοράς εϊχεν άναλάβει ό βενιζελικώτατος ιατρός κ. Άν. 
Ράπτης, μή λαβών ύ π ’ όψιν του τά πολιτικά φρονήματα τοϋ Σπυρίδωνος, 
ύστερα μάλιστα άπό τήν άθώωσίν του έξ δλων τών κ α τ’ αύτοϋ άνυποστάτων 
μηνύσεων. Ό  έπιστολογράφος ύποστήριζε πώς όλα τά κοινοτικά συμβούλια 
τοΰ Ζαγορίου θά υπογράψουν τήν άναφορά υπέρ τοΰ Σπυρίδωνα, έκτός τοΰ 
προέδρου Νεγάδων Φιλίππου Παπαρούση, φίλου τοΰ άγιου Δωδώνης, πού 
τοΰ είχε ύποσχεθεΐ υποστήριξη γιά νά εκλεγεί βουλευτής.

Τίς επόμενες μέρες δημοσιεύτηκε στήν Ή πειρο  κι άλλη έπιστολή Ζαγο- 
ρίσιων, άπό τό Καπέσοβο, έπώνυμη αύτή τή φορά (υπέγραφαν οί κοινοτικοί

Ό γιατρός Αντώνιος Ράπτης, κατόπιν 
σχολίατρος Ίωαννίνων.
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σύμβουλοι Δ. Φιλίδης καί Παντελής X. Βογας), μέ τήν όποία καταγγελλόταν 
ό πρόεδρος τής κοινότητας I. Χατζής, γιατί είχε υπογράψει μυστικά, χωρίς 
νά ρωτήσει κανένα άπό τό κοινοτικό συμβούλιο, άναφορά έναντίον τοΰ 
Σπυρίδωνα καί ύπέρ τοΰ Πανάρετου. Δέν έκπροσωποϋσε κανένα, τόνιζαν 
οί επιστολογράφοι, καί τήν άναφορά ύπέγραψε γιατί ό Πανάρετος είχε χει
ροτονήσει πριν λίγες μέρες τόν γαμπρό του παπά.

Τό θέμα τών άναφορών τελικά, εκφυλίστηκε σέ σημείο πού τό περιεχό
μενό τους νά μήν υπολογίζεται άπό τούς κυβερνητικούς κύκλους. Γιατί, 
όπως άποκάλυψε ή ’Ή πειρος είχε συμβεΐ τούτο τό καταπληκτικό. Τά κοινο
τικά συμβούλια τών χωριών είχαν υπογράψει καί τις δυό άναφορές, τις 
ύπέρ καί τις κατά τοΰ Σπυρίδωνα! Ή  αξιοπιστία τών υπογραφών είχε χαθεί.

TL γινόταν σ ’ αυτό τό διάστημα (Ίουνίου-Ίουλίου) στά Γιάννινα, πέρα άπό τόν 
πόλεμο γιά τό μητροπολιτικό θρόνο τών Γιαννίνων, πού είχε φτάσει στήν κορύφωσή 
του; Ά πό τά μέσα ’Ιουνίου τό καλοκαίρι είχε μπει γιά καλά. Οί μέρες ήταν πνιγηρές, 
άλλά τά βράδυα μαγεμένα καί φεγγαρόλουστα. Τό Ντισί στις δόξες του, όχι δμως 
προσιτό γιά τούς πολλούς, στοίχιζε άρκετά Ινα ταξιδάκι ώς έκεϊ. Μέ τά λίγα σχετικά 
ψαράκια τον, τις καραβιόίτσες καί τά σοϋπα μούειπες λοιπά λιανώματα, νά οί 50-60 
δραχμοϋλες. Γ ι’ αύτό πολλά μάτια τρώνε άπό τόν Μώλον μακρυά ψάρια καί πολλές 
κοιλιές περίδρομον, κοιτάζοντας τά νερά καί νοσταλγοϋντες τό Νησί άπό μακρυά. - 
’Επί τέλους ό έρειπωμένος έκεϊνος Μώλος έπήρεν δψιν καλοσυγυρισμένης προκυμαίας 
καί τό προτείχισμα καί ή περιφερειακή λεωφόρος όλόγυρα στό Κάστρο έγιναν ενα στό
λισμα. - Μέ διαταγή τής Γενικής διοίκησης κλείστηκαν άπό τήν άστυνομία τά γύρω 
άπό τήν άκτή τής λίμνης λουτρά πού τά νοίκιαζε ό Δήμος.- ’Εκλεκτοί άρραβώνες: Ό  
αξιότιμος ’Ισραηλίτης συμπολίτης Σαμπεθάϊ Καμπελής ήρραβωνίσθη μετά τής έκ 
Τρικκάλων καλλίατης δεσποινίδας Αεβή. Ό  Καμπιλής στάθηκε ό μοιραίος άνθρωπος 
γιά τήν τύχη τών Εβραίων τών Γιαννίνων κατά τή γερμανική κατοχή. - Άνέλαβε τά 
καθήκοντά του ό νέος πρόξενος τής Ρουμανίας στά Γιάννινα Χριστιανός Κούρτοβιτς. 
- Στις 20 ’Ιουνίου έγιναν, μέ μεγαλοπρεπή τελετή, τά άποκαλυπτήρια τής άναμνηστικής 
στήλης τών δυό Ά γγλω ν φιλελλήνων Χάρρυ καί Νιοϋμπολντ, πού έπεσαν πολεμώντας 
γιά τήν ελευθερία τής Ηπείρου.- Παρά τήν ψήφιση τοΰ νόμου γιά τήν άπαλλοτρίωση 
τών τσιφλικιών, τό θέμα δέν προχωρούσε σέ πρακτικές εφαρμογές, γιατί καθυστερούσε 
ή μετάφραση στά ελληνικά, τίτλων καί σημειωμάτων συνόρων άπό τό τουρκικό 
υποθηκοφυλακείο. Οί έφημερίδες πρόβλεπαν πώς άν δέ γίνονταν οί μεταφράσεις, τό 
ζήτημα δέ θά μπορούσε νά προχωρήσει ούτε βήμα.- Στις 24 ’Ιουνίου πέθανε στήν Αθήνα 
ό Γεώργιος Χρηστάκη Ζωγράφος, ό πρόεδρος τής Αϋτονόμου Ηπείρου. Είχε προσφέρει 
πολλά στό Βορειοηπειρωτικό αγώνα καί ή Ή πειρος σέ έκτενή νεκρολογία, άνέλυε τή 
συμβολή του. Στήν κηδεία του -εγινε στις 25, στόν αγιο Γεώργιο Καρύτση- χοροστάτησε 
ό Σπυρίδων καί παρευρέθηκαν οί βενιζελικοί υπουργοί Πολίτης, Νεγρεπόντης, Σπυρίδης 
καί Σΐμος, τό συμβούλιο τής Ηνωμένης Άντιπολιτεύσεως καί πλήθος άλλων έπισήμων 
καί λαού. Στις 12 ’Ιουλίου ό Βορειοηπειρωτικός Σύλλογος Ίωαννίνων έκανε τό μνη
μόσυνό του στή Μητρόπολη.- Στις 5 ’Ιουλίου πέθανε άπό όξεϊαν λοιμώδη νόσον, στήν 
Αθήνα, ό πριν λίγο καιρό διοικητής τής νΐΙΙης μεραρχίας υποστράτηγος I. Όρφανίδης: 

Τό Διοικητικό συμβούλιο τοϋ Συλλόγου Φιλελευθέρων (άποτελούνταν άπό τούς: 
Γ. Κιαγιά, πρόεδρο. Σ. Άράπη, αντιπρόεδρο, Δ. Λιάσκο, γραμματέα, κι άπό τά μέλη: 
Ιωάν. Βαδαλούκα, Κ. Γκλίναβο, Άναστ. Μπαμπασίκα, Ίωάν. Βασιλειάδη,Ε/ύαγ. Γκο- 

βόσδη, Γεωρ. Λάμπρου, Έπαμ. Βέλη, Παύλο Τζώρτζη, Σάββα Χρόνη, Χαράλ. Σούρλα. 
Αλέξ. Τσίπα, Άναστ. Χρηστίδη, Γεώρ. Γιαννή, Άθαν. Σακελλαρίδη καί Θωμα Κερα-
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μίδα) έξ έδωσε ψήφισμα γιά τό θάνατό του. Π ολύ καλά έκαμε, παρατηρούσε ό Χατζής, 
6 Όρφανίόης ήταν καλός αξιωματικός καί άνθρωπος. Δέν άξιζε δμως ένα άνάλογο ψή
φισμα. άπό τόν Ιδιο σύλλογο, ό Γεώργιος Ζωγράφος; Ή  δέν είχε προσφέρει τίποτε 
στό "Εθνος;- Τό υπουργείο Παιδείας βρήκε τεκμηριωμένα τά επιχειρήματα τών δασκά
λων κι αποφάσισε τήν αρση τής διαβάθμισης, πού δπως είχε ψηφιστεί τούς καταδίκαζε 
σέ στασιμότητα. Έτσι τήν έδωκε (τή διαβάθμιση), έγραψε ή Ήπειρος, γιά τό ύπουρ- 
γεϊο. 'Αλλά έπρεπεν άμέσως καί νά πάρη. χάριν τοϋ ισοζυγίου. Κ αί έκοινοποίησεν ά-

πόλυσιν μέν μηνιαίαν εις τόν 
κ. Κ. Σφάγγον. έπαυσε δέ τόν 
κ. Τζούφην. Οί δύο αύτοί 
καλοί καί μεμορφωμένοι δι
δάσκαλοι θά έδιόάχβησαν έκ 
τούτου καί ένα ακόμα: Ραγιά
δες θέλουν, δλοι, άνδρείκελ- 
λα, γραφομηχανάς διά δουλι
κός προσφωνήσεις. 'Ανδρας 
μέ νεϋρα, μυαλό, αυτενέρ
γειαν καί ανεξαρτησίαν φρο
νήματος δέν τούς θέλει κα
νείς. Πρό παντός ή έπίσημος 
κρατική άντίληψις. Οί δάσκα
λοι τών Γιαννίνων διαμαρτυ- 
ρήθηκαν έντονα πρός τήν κυ
βέρνηση καί ζήτησαν ν ’ άνα- 
κληθεΐ τό διάταγμα τής παύ
σης τοϋ γραμματέα τοΰ συλ
λόγου Τζούφη.- Καί μιά άστυ- 
νομική διαταγή περί πωλητών 
ΰδατος: αρθρον Ιον: Οί
πωληταί ΰδατος έν τή πόλει 
τών Ίωαννίνων, οϊτινες προ
μηθεύονται τοϋτο έκ τής θέ- 
σεως «Ντραμπάτοβας», ύπο- 
χρεοΰνται δπως λαμβάνωσιν τό 
ϋδωρ άκριβώς έκ τής πηγής, έξ 
ής πηγάζει τοϋτο, τηροϋντες 
τά βυτία καί αλλα άγγεϊα εις 
άκραν καθαριότητα. Ήάστυ- 
νομία σφράγιζε τά βυτία πού 
μετέφεραν τό νερό. Ά ν  δέν 

υπήρχε ή σφραγίδα τό νερό δέν ήταν τής Ντραμπάτοβας. Ήταν άναγκαία ή διάταξη, 
γιατί πολλοί έφταναν στή μέση τής λίμνης, γέμιζαν έκεΐ τά βυτία τους, καί γύριζαν γρή
γορα στά Γιάννινα πουλώντας δήθεν, νερό Ντραμπάτοβας. ΟΙ αιώνιες αθλιότητες τών 
Ρωμιών... - Στις 12 ’Ιουλίου, τό βράδυ, οί άνώτεροι αξιωματικοί τοΰ Στρατού καί τής 
Χωροφυλακής, οργάνωσαν γεύμα πρός τιμή τοϋ νέου στρατηγού I. Νεγρεπόντη. Τό μενού: 
Σούπα κρέμα, αστακός μαγιονέζα, πετί πατέ φινανσιέρ, φιλέ μινιόν άλά Μασεντοάν 
(Μακεδονία), κοτόπουλο ψητό πατάτες (μέ σαλάτα), φασολάκια πράσινα, γλύκισμα, 
παγωτό κρέμα-φράουλα. φρούτα εποχής, λικέρ-καφές. Στ’ αλήθεια υπήρχαν στομάχια 
πού θά μποροΰσαν νά καταβροχθήσουν δλα αύτά;

Ό δάσκαλος Κωνσταντίνος Σφάγγος μέ τήν τάξη 
του. Αριστερά ό γυιός του, γιατρός Ιωάν. Σφάγ
γος. Στά δεξιά ό Ψαροβασίλης καί άπό τούς 
μαθητές διακρίνονται οί: Βασίλειος Χρηστοβασί- 
λης, Μιχ. Λάππας, Όλγα Καρανίκα, Αθανάσιος 
Κούρεντας.



Ή  διένεξη γιά τό Σπυρίδωνα άποτελοϋσε, λίγο πριν άπό τίς εκλογές τοΰ 
1920, τή φανερή πλευρά τοΰ Διχασμού, παρόλο πού οί αντίπαλες παρατάξεις 
δέν έντάσσονταν σέ σαφή περιγράμματα, άφοΰ στους οπαδούς τού Σπυρίδοονα 
συμπεριλαμβάνονταν πολλοί βενιζελικοί, ενώ, άπό τό άλλο μέρος, ευάριθμοι 
άντιβενιζελικοί ήταν άντίπαλοί του. Ωστόσο ή παραμονή τοΰ Σπυρίδωνα 
μακρυά άπό τό θρόνο του ήταν άμεση συνέπεια τού Διχασμού, μια πού οί 
άντίπαλοί του, γιά νά έμποδίσουν τήν επάνοδό του, συνεχώς στά Νοεμβριανά 
άναφέρονταν καί στήν άνάμιξη τοΰ δεσπότη σ’ αύτά, άγνοώντας τίς άθωω- 
τικές άποφάσεις τών δικαστηρίων. Ή  άντίθεση έπρεπε νά συντηρείται, μέ κά
θε μέσο, εν όψει τών εκλογών, ό φανατισμός συσπείρωνε τά άντίπαλα στρα
τόπεδα. Άλλά δέν ήταν μόνον ό Σπυρίδων τό έμφανές σύμβολο τοΰ Διχασμού, 
ήταν καί πολλοί άκόμα καταπιεστικοί νόμοι πού τόν συντηρούσαν. Ό  
στρατιωτικός νόμος, πρώτα, πού όσο κι άν ή κυβέρνηση άγωνιζόταν νά δι
καιολογήσει τήν ύπαρξή του, έξαιτίας τοΰ συνεχιζόμενου πολέμου μέ τούς 
Τούρκους, δέν έπαυε νά ρίχνει τή βαρειά σκιά του στήν πολιτική ζωή τοΰ 
τόπου. Ή  λογοκρισία ύστερα, πού εμπόδιζε τήν έλευθερία τού τύπου, άν καί 
τούς τελευταίους’μήνες είχε χαλαρώσει, καί ή παρουσία της, τουλάχιστο στόν 
επαρχιακό τύπο, ήταν διακριτική. Κι όμως! Ό  κόσμος αύτός πού μέ φανα
τισμό άντιμαχόταν ό ενας τόν άλλο, έρχονταν στιγμές πού τά ξεχνούσε δλα, 
κι ένωνε τίς καρδιές του σέ κοινές άνατάσεις, σέ όραματισμούς πού συγκι- 
νοΰσαν. Ή ταν οί μεγάλες στιγμές τών εθνικών εξάρσεων, πού τίς δημιουρ
γούσαν οί νίκες τού ελληνικού στρατού στή Μικρασία καί τήν ’Ανατολική 
Θράκη, δπου είχε άρχίσει ή έπίθεση τών Ελλήνων, μέ πρώτο τρόπαιο τήν 
Άδριανούπολη. Οί καμπάνες χτυπούσαν χαρμόσυνα σ’ δλη τήν Ελλάδα, δο
ξολογίες γίνονταν παντού, στήν Αδριανούπολη πήγε ό ίδιος ό βασιλιάς ’Αλέ
ξανδρος γιά νά παραστεΐ στή δοξολογία, ή χαρά ήταν έκδηλη στά πρόσωπα 
όλων, οί νίκες είχαν εξαφανίσει πρός στιγμήν τά πάθη. Στή Μητρόπολη συ
γκεντρώθηκαν δλοι, βενιζελικοί κι άντιβενιζελικοί, γιά νά γιορτάσουν στις 
15 Ιουλίου τήν άπελευθέρωση τής ’Αδριανούπολης, οί ζητωκραυγές δονούσαν 
τήν άτμόσφαιρα, θύμιζαν παλιές -πρόσφατες άκόμα- δοξασμένες μέρες, οί 
άγιοι άνοιγαν τά μάτια τους άπό τήν άπορία, άργοκινοΰνταν στις φορητές 
εικόνες καί στις τοιχογραφίες, ρωτούσαν ό ένας τόν άλλο γιά νά μάθουν, ό 
παντοκράτορας άπό ψηλά χαμογελούσε, κατάλαβαν. Κάτι καλό συνέβαινε 
στή Χριστιανοσύνη καί παραληρούσε ό κόσμος. Πήραν και τίς Σαράντα  
Έκκλησιές, ψιθύρισε ό άρχάγγελος Μιχαήλ, άπό τό βημόθυρο, δπου νάναι 
θά μποϋν καί στήν Κωνσταντινούπολη, θ ’ άνοίξει ή Μεγάλη Έκκλησιά, ή 
Άγιά  Σόφιά. — Θά πετάξω ώς έκεΐ, νάσαι σίγουρος, άπάντησε άπό τό άλλο 
βημόθυρο ό Γαβριήλ, όέν μέ κρατούν τά Γιάννινα...

τό σπίτι τοΰ Πέτρου δλοι πανηγύριζαν. Οί άνθρωποι καί τά άψυχα,
ήταν πολλές οί αιτίες πού δημιουργούσαν τήν αίσθηση τής εύφορίας, 

μέσα καί έξω άπό τό σπίτι. Ή  άπελευθέρωση έλληνικών πόλεων στή Θράκη
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ξύπνησαν μνήμες, πού τόσο βάναυσα είχε απωθήσει άπό τό προσκήνιο τής 
συνείδησης ή κατάρα τοΰ Διχασμού. Ό  Βασίλης δέ μπορούσε νά συγκρο
τήσει τόν ενθουσιασμό του, έβλεπε νά δικαιώνονται οί άγώνες καί τό αίμα 
πού έχυσε, ήταν πανευτυχής πού συντάχτηκε μέ τό μέρος εκείνων πού πά
σχιζαν νά κάνουν τήν Μ εγάλη Ιδέα  πραγματικότητα, μέ τό Βενιζέλο, τόν 
όραματιστή, νά πού όλα. δσα ύποσχέθηκε στούς "Ελληνες τούς τά έδωσε, 
ή μικρή Ελλάδα περπατούσε πάνω στό χάρτη, μεγάλωνε, γιγαντωνόταν, 
είχαν μπροστά τους τή Μεγάλη Ελλάδα, ποιός μποροΰσε νά τό άμφισβη- 
τήσει; Τό πιό εύχάριστο γιά τό Βασίλη καί τόν Πέτρο, άλλά καί γιά δλη 
τήν οικογένεια, ήταν πώς κι ό Δημήτρης έδειχνε νά συμμερίζεται τήν κοινή 
χαρά, νά επικροτεί τήν πολιτική τοΰ Βενιζέλου, ν ’ άπομακρύνεται άπό τούς 
παλιούς βηματισμούς του, όχι χωρίς πόνο πάντοτε, έκείνη ή μορφή τού 
καβαλλάρη βασιλιά, τοΰ Κωνσταντίνου, τήν ώρα πού έμπαινε νικητής στά 
Γιάννινα, κανένα γεγονός, δσο μεγάλο κι άν ήταν, δέ θά τήν έσβηνε άπό 
τήν καρδιά του, είχε άποτυπωθει εκεί μέ πυρωμένο σίδηρο. Πολλές φορές 
άναλογιζόταν ό Δημήτρης, πότε έκείνη ή μορφή, ίδιος μαρμαρωμένος βα
σιλιάς, θά ξυπνοΰσε άπό τόν ύπνο της καί θά διεκδικοΰσε τά δικαιώματά 
της. Ό  Δημήτρης δέν ήθελε νά τό σκέπτεται, δέν ήθελε νάρθει ποτέ μιά τέ
τοια στιγμή. Γιατί ήξερε πώς θάταν ύποχρεωμένος ν ’ άκολουθήσει τ ’ άχνά- 
ρια τοΰ καβαλλάρη...

Κι ήρθε σέ λίγες μέρες, άλλο μεγάλο γεγονός γιά νά σκορπίσει σ’ δλους 
άνεκλάλητη χαρά καί νά δώσει ευκαιρίες γιά νέους πανηγυρισμούς. Στις 
29 ’Ιουλίου είχε ύπογραφει ή Συνθήκη ειρήνης μέ τήν Τουρκία ή περίφημη 
Συνθήκη τών Σεβρών. Ό  προαιώνιος έχθρός είχε καμφθεί καί ύποχρεώθηκε 
νά ύπογράψει.

Οί περιγραφές τών εφημερίδων, οί σχετικές μέ τόν πανηγυρισμό τοΰ 
μεγάλου γεγονότος, ήταν πλουσιότατες. Ά πό τήν έποχή τής κατάληψης τής 
Σμύρνης είχε νά πανηγυρίσει ό κόσμος, μέ τόσο ενθουσιασμό, ελληνική νί
κη, διπλωματική αύτή τή φορά, τή μεγαλύτερη τοΰ Βενιζέλου. Ή  άντιπο- 
λιτευόμενη Ή πειρος  χρησιμοποίησε δλο τόν πλούτο τών λυρικών εξάρσεων 
τοΰ διευθυντή της, τόσο στό κύριο άρθρο, μέ τίτλο: Τά νικητήρια, δσο καί 
στήν περιγραφή τής δοξολογίας, -αύτή τή φορά έγινε στήν πλατεία Στρα
τώνων (30 Ιουλίου)- καί τών άλλων λαϊκών εκδηλώσεων. Νά πού βρέθηκε 
καί πάλι κοινό σημείο προσέγγισης τών άλληλομισούμενων παρατάξεων, 
άνοιξαν τις άγκαλιές τους, λησμόνησαν τά πάθη τους. Ή ταν τό μεγαλείο 
τής Ελλάδας πού τούς ένωνε, τό όραμα τής Μ εγάλης Ιδέας, πού ξετυλι
γόταν ζωντανό μπροστά στά μάτια τους. Έγραφε, λοιπόν, ό Χατζής γιά 
τις έκδηλώσεις: Ή  επίσημος άναγγελία τοϋ γεγονότος είχε ήδη άρχίσει 
άπό τής 11ης (29 Ιουλίου). Οί ήχοι τών κωδωνοκρουσιών έπλημμύρισαν 
τήν πόλιν, πυροβολισμοί άθρόοι εκ τών στρατιωτικών καταυλισμών, καί 
ή στρατιωτική μουσική, παιανίζουσα άνά τούς όδούς, έφερεν έως τάς μα- 
κρυνάς συνοικίας τό άγγελμα τοϋ ευχάριστου γεγονότος. Οί έξώσται καί



τά παράθυρα τών οικιών έσημαιοστολίσθησαν, ή άγορά έπεκοινώνησε ταχέως 
μέ τήν Πλατείαν, ή Πλατεία μέ τάς συνοικίας καί πανταχόθεν ύψώθη ή 
διαγγελτήριος φωνή τοϋ άναμενομένου γεγονότος: - Ειρήνη! Ύπεγράφη ή 
Ειρήνη!

Καί ό κόσμος συρρέει πρός τήν Πλατείαν, ζητών λεπτομερείας, ζητών 
«παράρτημα», ζητών νά κορέση δικαίαν περιέργειαν. Μία μόνον ευτυχής 
καί άνύποπτος γρηοϋλα σταυροκοπεΐται εν χαρά μυκτηρίζουσα ένα γνω

στόν της έμπορον: — Έ τσι ντέ! νά 
φάη καί ή φτωχολογιά λίγο φτηνό 
πράμμα τώρα πώ γινεν ή ειρήνη! 
Ά λλ  ’ ό έμπορος τήν κοιτάει ειρω
νικά καί 'ψιθυρίζει: — *Οχι κυρά 
μου. Ή μεΐς δέν ύπεγράψαμεν  
άκόμη συνθήκην μέ τόν κοσμά
κην...

Ή  περιγραφή συνεχιζόταν μέ 
τίς ίδιες λυρικές εξάρσεις καί μέ 
λεπτομέρειες τών πανηγυρισμών. 
Ή  δημοτική άρχή πλημμύρισε τήν 
πόλη μέ προκηρύξεις, γιά τήν προ
σέλευση τοΰ λαοΰ στή μεγάλη συ
γκέντρωση τών Στρατώνων. Οί 
καμπάνες τών έκκλησιών, δέ σίγη- 
σαν ούτε στιγμή τό τελευταίο εικο
σιτετράωρο, καλοΰσαν τόν κόσμο 
μέ τό δικό τους τρόπο, ή άγορά 
έρήμωσε, ή πόλη έπλεε στά γαλά
ζια άπό τίς άναρίθμητες σημαίες, 
ή πλατεία είχε διακοσμηθεί μέ 
στήλες καί επιγραφές τών Θρακι- 
κών καί τών Μικρασιατικών πό

λεων, πού είχαν ελευθερωθεί, στρατός καί σημαίες πλημμύρισαν τά πάντα, 
καί κόσμος, κόσμος άμέτρητος γιά νά παρακολουθήσει τή δοξολογία καί 
ν άκούσει τούς ομιλητές. Μίλησαν πολλοί: Ό  Πανάρετος, ό γυμνασιάρχης 
τής Ζωσιμαίας Γ. Καλούδης, ό ύποστράτηγος I. Νεγρεπόντης καί τελευταίος 
ό Γενικός διοικητής Α. Καλεύρας. Μέ τόν μουσικόν τόνον τής ώραίας φρά- 
σεως -έγραφε ή Ή πειρος- καί τών ώραίων νοημάτων καί μέ τήν πρωτο
τυπίαν τής συγκινούσης είκόνος, όχι μόνον ξεκούρασε τόν κόσμον άλλά 
*αί τόν εύχαρίστησε πραγματικώς. Καί ό λόγος του έπιτυχής καί ακριβής 
είζ τνν λέξιν, δσον καί είς τήν εικόνα, έβγαινε έξω άπό τούς κοινούς 
τοπους τών συνήθων πανηγυρικών, έχυνε τήν δροσιάν κάποιας γλωσσικής 
μουσικής - τό άπλωμα τής μουσικής σκέψεως: ένα είδος πρόζας περιπα-
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Όμάδα αξιωματικών στά Γιάννινα (Σεπτέμ
βριος 1920). Υπίατροι: Παν. Κώτσης, Άρ. 
Ασημακόπουλος, Διον. Σπίνος, ύπο- 
λοχαγός πεζικού Άνδρ. Πυλιώτης καί ύπο- 
λοχαγός πυροβολικού Ξεν. Ντάκος.
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τούσης κομψά ώς εις ρυθμόν υποβλητικού τραγουδιού... ’Ήταν κείμενο τοϋ 
Χατζή κι άς μήν τό υπέγραφε. Μετά τή δοξολογία καί τούς λόγους ακο
λούθησε δεξίωση στό Στρατηγείο, ενώ στό μεταξύ εις άτελείωτον φαντα
σμαγορικόν θέαμα άρχεται παρελαύνουσα κολοσσιαία διαδήλωσις καί ώραία 
λαμπαδηφορία τών στρατιωτών, ώς άτελεύτητος κινούμενος φωτεινός ρύαξ 
εν μέσφ άτελειώτων ζητωκραυγών, ένθα κυριαρχεί ή άγρυπνος ζωηρά σκέψις 
τών κληρωτών μας, πού άνάμεσα εις τάς άλλας δλας ζητωκραυγάς ταράζουν 
τόν άέρα μέ τήν μοναδικήν: —Ζήτω ή Βόρειος Ήπειρος. Δέν μπορούσαν 
νά ξεχάσουν τά σκλαβωμένα άδέρφια τους ούτε οί πολίτες, ούτε ό στρατός. 
Διαισθάνονταν δτι κάτι δέν πήγαινε καλά μέ τό Βορειοηπειρωτικό ζήτημα...

Κάτι, πραγματικά, δέν πήγαινε καλά. Μέ τήν ύπογραφή τής ίταλοαλβα- 
νικής συμφωνίας είχε μπει σέ νέα φάση. Μέ βάση τή συμφωνία ή Ιταλία 
είχε άναλάβει τήν ύπεράσπιση τής εδαφικής ακεραιότητας τής ’Αλβανίας, 
στά σύνορα τής όποιας περιλαμβανόταν καί ή Βόρειος "Ήπειρος. "Ο,τι 
καλό είχε επιτευχθεί μέ τόν Αύτονομιακόν άγώνα, εξουδετερωνόταν καί 
οί ελπίδες πού είχε δημιουργήσει ή συμφωνία Τιτόνι-Βενιζέλου, πριν ένα 
χρόνο περίπου, έσβηναν. Ή  ’Ιταλία είχε ξαναγυρίσει στις σοβινιστικές βλέ
ψεις της, ξεγελούσε άκόμα τό Βενιζέλο μέ υποσχέσεις γιά παραχώρηση τών 
Δωδεκανήσων, αύτός δέν ήθελε νά πιστέψει ότι καί ή Βόρειος Ή πειρος 
καί τά Δωδεκάνησα είχαν χαθεί, καθησύχαζε τόν ελληνικό λαό, είχε μεθύσει 
άπό τή Συνθήκη τών Σεβρών που ξεπερνούσε τά πιό τολμηρά του όνειρα, 
οί άλλες έθνικές διεκδικήσεις μπήκαν σέ δεύτερη μοίρα. Πού νά φανταζόταν 
πώς ή Συνθήκη τών Σεβρών θά γινόταν ό γκρεμός μέσα στόν όποιο θάπεφτε 
καί θά κατατσακιζόταν ή Ελλάδα! "Οταν ό Κεμάλ έμαθε τούς όρους τής 
Συνθήκης, οϋρλιαξε σάν άγριο θεριό, σημείωναν οί βιογράφοι του. Κι άπό 
τό ουρλιαχτό τοϋ λύκου, ξεπήδησε ένας νέος στρατός, φανατισμένος, απο
φασισμένος νά ρίξει τούς 'Έλληνες στή θάλασσα, βοήθησαν καί οί «σύμ
μαχοι» σ’ αύτό, οί ίδιοι πού είχαν ύπογράψει τή Συνθήκη ' άντί νά βοηθοΰν 
τούς συμμάχους τους "Ελληνες, άρχισαν νά ένισχύουν άπλόχερα τόν Κεμάλ, 
βρήκαν πρόσχημα τήν έπάνοδο τοϋ Κωνσταντίνου, τά ίδια θά έκαναν κι 
άν κυβερνούσε ό Βενιζέλος, ήταν τυχερός πού ήττήθηκε στις έκλογές. Οί 
’Ιταλοί καί οί Γάλλοι, χωρίς ντροπή, χωρίς προσχήματα, έστελναν τις ενι
σχύσεις τους, άπό κοντά καί οί ’Αγγλοι, κι άπό τά βόρεια ή Σοβιετική 
Ρωσία τοΰ Λένιν, δέν έμεινε κανένας νά μή βοηθήσει τό γκρίζο λύκο, γιά 
ν ’ άφανίσει τόν Ελληνισμό...

Καί στούς δυό πανηγυρισμούς, τή μιά γιά τήν απελευθέρωση τής ’Αδρια- 
νούπολης καί τήν άλλη γιά τήν ύπογραφή τής Συνθήκης ειρήνης μέ τήν 
Τουρκία, ό Πέτρος καί τά παιδιά του βρέθηκαν άπό τούς πρώτους στή Μη
τρόπολη καί στούς Στρατώνες. Ήθελαν νά γίνουν ένα μέ τόν πολύ κόσμο, 
νά μεθέξουν στή χαρά καί τόν ένθουσιασμό του, χτυπάει άλλοιώς ή καρδιά, 
όταν άκουμπάει στις ζεστές καρδιές τοΰ πλήθους, τό άτομο έξαφανίζεται. 
είναι πιά ή τεράστια καρδιά τοΰ Έλληνισμοΰ πού ρυθμίζει μέ τούς χτύπους
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της τή μοίρα τοϋ ’Έθνους. Οί γυναίκες, ή Λευκή, ή Ελένη καί ή Κατερίνα 
έμειναν στό σπίτι, είχαν πολλές δουλειές νά κάνουν, έπρεπε νά φροντίσουν 
καί τά παιδιά, τόν Πετράκη καί τό αβάπτιστο, τό όνομα τής Ελένης θά 
τής έδιναν, δέν ήθελαν δμως νά γίνει ή βάφτιση τώρα, περίμεναν τό Σπυ
ρίδωνα νά γυρίσει, τό είχε ζητήσει ό ίδιος άπό τόν Πέτρο’ ή Ή πειρος 
έγραφε πώς σύντομα θά ερχόταν, δμως άκόμα νά φανεί, ό Πέτρος ήταν 
άποφασισμένος νά τόν περιμένει...

Εκτός άπό τά χαρμόσυνα έθνικά γεγονότα, ήταν καί πολλά άλλα πού 
προξενούσαν χαρά στήν οικογένεια τοΰ Πέτρου. Ή  υγεία τοΰ Βασίλη πή
γαινε καλά, τό πόδι είχε ξαναβρεΐ τήν παλιά του κινητικότητα, κάποιος 
άνεπαίσθητος δισταγμός κατά τή βάδιση δέν προξενοΰσε τώρα άνησυχία 
ούτε στόν ίδιο, ούτε στό Δημήτρη καί τούς άλλους γιατρούς πού τόν πα- 
ρακολουθοΰσαν. Ό  Νίκος είχε τελειώσει τή Ζωσιμαία σχολή, μέ άριστα κι 
αύτός, ετοιμαζόταν τώρα γιά τό Πανεπιστήμιο. Ή  έσωστρέφεια έξακολου- 
θοΰσε νά είναι χαρακτηριστικό του γνώρισμα, δέν έδινε πολλές έξηγήσεις 
στούς άλλους δταν τόν ρωτοΰσαν γιά τά σχέδιά του. Τό μόνο βέβαιο ήταν 
πώς θ ’ άκολουθοΰσε θετικές έπιστήμες, μαθηματικά ή φυσικά, καί στά δυό 
ήταν άριστος, τήν τελευταία στιγμή, κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις θά 
έπαιρνε τήν απόφαση. Ή ταν, τέλος, καί ή Χριστίνα πού σκορποΰσε γύρω 
της εύφορία καί γέμιζε τό σπίτι τριαντάφυλλα. Τό πρόσωπό της καθρέφτιζε 
τήν άγαλλίαση τοΰ έσωτερικοΰ της κόσμου, έλαμπε άπό ικανοποίηση, ση
μάδι, πώς κάτι μεγάλο είχε συμβεϊ. Κάποτε, δυό-τρία χρόνια πριν είχε μι
λήσει σκληρά στόν πατέρα της, δταν τής πρότεινε νά διαλέξει κάποιο άπό 
όμάδα λαμπρών νέων τής πόλης, ώς σύντροφο τής ζωής της. —Τόν άντρα 
μου, πατέρα, θά τόν διαλέξω μόνη μου, δέν θέλω προξενήτρες, μή μοϋ  
ξαναμιλήσεις γιαυτό. "Ολα έδειχναν δτι τόν είχε διαλέξει. Δέν είχε πει 
άκόμα τίποτα, οί άλλοι δμως διαισθάνονταν δτι ή έπιλογή της θά ήταν ή 
καλύτερη...



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΔΟΣ 
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Οί χαρούμενες μέρες δέν κράτησαν πολύ. Πάνω στην άποκορύφωση τής 
χαράς γιά τήν υπογραφή τής Συνθήκης ειρήνης μέ τήν Τουρκία, γιόρταζε 
άκόμα ό κόσμος στά σπίτια, στούς δρόμους, στις πλατείες, έπεσε σάν βόμβα 
καί ώς συγκλονισμός, πού φέρει ένας κεραυνός έκρηγνυόμενος εις άνοιχτόν 
χώρον, πλημμυρισμένον άπό διασκεδάζοντα πλήθη, ή είδηση γιά τήν από
πειρα δολοφονίας τοΰ Ελευθερίου Βενιζέλου, γύριζε στήν ’Αθήνα, φέρνον
τας στόν ελληνικό λαό τή Συνθήκη τής Μεγάλης Ελλάδας. Ή  άπόπειρα 
έγινε στις 30 ’Ιουλίου 1920, στό σταθμό τής Λυών, άπό δυό άπότακτους 
βασιλικούς άξιωματικούς, τόν Κυριάκη καί τόν Τσερέπη, τή στιγμή πού ό 
Βενιζέλος ετοιμαζόταν ν’ άνεβει στό τραίνο γιά τήν επιστροφή του. Τά 
Γιάννινα γιόρταζαν άκόμα τά έπινίκεια στήν κεντρική πλατεία, τά κανόνια 
χαιρέτιζαν τή νίκη, οί μουσικές έπαιζαν έμβατήρια καί χαρούμενους σκο
πούς, οί σημαίες καί τά λάβαρα κυμάτιζαν, δεύτερη μέρα γιορτής καί οί 
συντεχνίες καί τά σωματεία πρόβαλλαν τή συμμετοχή τους στό μεγάλο γεγο
νός μέ τή δική τους έορταστική εκδήλωση. Στήν πλατεία στήθηκε σημαιο
στόλιστη εξέδρα κι ό δήμαρχος καί τό δημοτικό συμβούλιο ήταν έτοιμοι 
νά χαιρετήσουν τά πλήθη, δταν άκούστηκαν οί φωνές τών έφημεριδοπωλών 
πού διαλαλοΰσαν τά παραρτήματα  μέ τή φοβερή είδηση: Χτύπησαν τό Βε- 
νιζέλο στό Παρίσι! Τό τι έπηκολούθτ?σεν-σημειώνει ό χρονικογράφος- είναι 
άνθρωπίνως άδύνατον νά περιγραφή. Καί δπως εις τάς καλοκαιρινός 
θαλάσσας έξαφνική άγριότης συννέφων σκοτεινιάζει καί άγριεύει δλα, εις 
μίαν στιγμήν ένας τυφώνας έκλωθογύρισε τήν πλατείαν καί μία φωνή 
έβγήκεν άπό τήν έορτάσιμον έξέδραν: —Θάνατον! Θάνατον εις τούς προ- 
δ ό τ α ς Α ί  φυσιογνωμίαι έχασαν τήν άνθρωπίνην καλωσύνην, τά μάτια  
τάς φαιδράς λάμψεις, βλέμματα βλοσυρά, άναπτόμενα άπό τήν φωτιάν 
τών πλέον κρυφών ένστικτων, ήρχισαν ν ’ άναζητοϋν ολόγυρα έχθρούς - 
ένα άντικείμενον, τέλος πάντων, νά έκσπάση, δικαίως ή άδίκως, μία οργή: 
—Θάνατον! Θάνατον εις τούς προδότας!

Τό πρόγραμμα τοΰ γιορτασμοΰ διακόπηκε, τό συγκεντρωμένο πλήθος 
συγκρότησε ογκώδη διαδήλωση, κατευθύνθηκε πρός τό μέγαρο τής Γενικής 
διοίκησης, διψούσε γιά πληροφορίες. Εύτυχώς είχε φτάσει ή είδηση πώς ή
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απόπειρα είχε άποτύχει, μίλησε άπό τόν εξώστη ό Γ. διοικητής Καλεύρας 
κι ό στρατηγός Νεγρεπόντης, τό πλήθος ησύχασε κάπως, ή διαδήλωση δμως 
συνεχίστηκε, πέρασε άπό τούς μεγάλους δρόμους τής πόλης, ζητωκραυγά
ζοντας ύπέρ τού Βενιζέλου καί έκστομίζοντας κατάρες εναντίον τών δο
λοφόνων, γιά νά διαλυθεί ύστερα άπό τά μεσάνυχτα. "Ολα αύτά δημιούρ
γησαν ανησυχία στήν πόλη. εύτυχώς. χάρη στά έγκαιρα μέτρα τών άρχών

δέν έγιναν έκτροπα, δπως σ’ 
άλλες πόλεις τής Ελλάδας, 
προπαντός στήν πρωτεύου
σα, δπου διαλύθηκαν τά 
γραφεία καί τυπογραφεία 
τών άντιπολιτευόμενων έφη- 
μερίδων, λεηλατήθηκαν καί 
καταστράφηκαν σπίτια, έγι
ναν πολλές συλλήψεις καί, 
τό χειρότερο άπ’ δλα, δολο
φονήθηκε έν ψυχρώ, στις 31 
’Ιουλίου, στήν όδό Κηφισιάς, 
άπό τούς μπράβους τών τα
γμάτων άσφαλείας τού Γύ- 
παρη, ένας λαμπρός άγωνι- 
στής καί σπάνιος πνευμα
τικός άνθρωπος: ό "Ιων 

Δραγούμης. Ή  δολοφονία του έξανέμισε σέ μεγάλο βαθμό τή συμπάθεια πού 
είχε δείξει ό λαός γιά τήν πρωθυπουργό του, έξαιτίας τής έναντίον του 
άπόπειρας, κάτι πού υποχρέωσε τό Βενιζέλο νά στείλει θερμό συλλυπητήριο 
τηλεγράφημα στήν οικογένεια τού Δραγούμη, στό όποιο έκανε ιδιαίτερη μνεία 
γιά τις μεγάλες έθνικές υπηρεσίες τοΰ νεκροΰ.

Ή  Ή πειρος  καταδίκασε έντονα τήν άπόπειρα κατά τού Βενιζέλου, μέ 
άγανάκτησιν, θυμόν καί οργήνy ιά νά καταλήξει: Η μ ε ίς  -ή άντιπολίτευσις- 
έκτός τών άλλων δλων, κλαίομεν καί θύματα έντιμα καί αθώα κάθε νέαν 
τοιαύτην φοράν (δταν γίνονταν επαναστατικά κινήματα). Μέχρι τοϋ ση
μείου, ώστε νά θεωρώμεν δτι οί κατά καιρούς αυτοί παράφρονες ώρκίσθη- 
σαν όχι νά βλάψουν τήν συμπολίτευσιν, άλλά νά ξεθεμελιώσουν τελείως 
καί νά διασείσουν άπό πάσης άπόψεως -πολιτικής καί ήθικής- τήν Ά ντι-  
πολίτευσιν. Τις έπόμενες μέρες ή Ή πειρος  δημοσίευε έκτενή σχόλια γιά τή 
μεγάλη φυσιογνωμία τοΰ "Ιωνά Δραγούμη καί τό έθνικό έργο του, ή άναδη- 
μοσίευε κείμενα, άναφερόμενα σ’ αύτόν, άπό τις άθηναϊκές έφημερίδες. Ή  
δολοφονία τοΰ Δραγούμη έγινε τό κακό προηγούμενο γιά μιά άλλη έπίσης 
πολιτική δολοφονία, τοΰ δημοσιογράφου Άνδρέα Καβαφάκη, άπό τούς 
άντιβενιζελικούς αύτή τή φορά, δταν ήταν πιά κυβέρνηση. Ό  κύκλος τοΰ 
αίματος δέν κλείνει δυστυχώς εύκολα...

Ή απόπειρα κατά τοϋ Βενιζέλου. 
(Άπό λιθογραφία τής εποχής)
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Τήν επόμενη τής απόπειρας κατά τοϋ Βενιζέλου στά Γιάννινα καί σ’ 
όλα τά χωριά τής Ηπείρου έγιναν ευχαριστήριες δοξολογίες γιά τή διάσωση. 
Στις 2 Αύγουστου τό άπόγευμα πραγματοποιήθηκε στήν πόλη μεγάλη 
στρατιωτική παρέλαση, γιά τήν ύπογραφή τής Συνθήκης ειρήνης, μετά τό 
τέλος τής όποιας, τά εργατικά σωματεία, πού τό πρωΐ είχαν τελέσει δοξο
λογία στό Νησί, γιά τή διάσωση τοΰ Βενιζέλου, έκαμαν τή δική τους πα
ρέλαση καί λαμπαδηφορία στούς κεντρικούς δρόμους.

Ή  άπόπειρα κατά τοΰ Βενιζέλου χαρακτηρίστηκε ώς εκδήλωση εύρύτε- 
ρης συνωμοσίας. Άθρόες συλλήψεις καί φυλακίσεις στελεχών τής Η νω 
μένης άντιπολιτεύσεως, έγιναν παντοΰ, καθώς καί έρευνες στά σπίτια καί 
τά γραφεία γιά τήν άνεύρεση ενοχοποιητικών στοιχείων. Υπήρχε φυσικά 
συνωμοσία, άλλ’ αύτή είχε οργανωθεί στήν Ελβετία, άπό τό περιβάλλον 
τοΰ Κωνσταντίνου, πού συνεχώς κατάστρωνε σχέδια έξουδετέρωσης τοΰ 
Βενιζέλου. Τί σχέση όμως μπορεί νά είχαν οί άντιβενιζελικοί Γιαννιώτες 
μ’ αύτή; Καμιά. Γιαυτό καί ή έρευνα πού έγινε σέ 15-20 σπίτια καί γραφεία, 
είχε διχαστικό άντίκτυπο στήν κοινωνία τής πόλης. Έκεΐ πού όλοι μαζί 
γιόρταζαν τίς νίκες τοΰ στρατοΰ καί τήν ύπογραφή τής Συνθήκης ειρήνης, 
ενωμένοι αύτή τή φορά, ή άπόπειρα, οί έντονες άντιδράσεις τών βενιζε- 
λικών, ή δολοφονία τοΰ Δραγούμη, οί συλλήψεις καί οί έρευνες, έρριξαν 
βαριά τή σκιά τους στις σχέσεις τών άνθρώπων καί τούς ξαναγύρισαν στις 
πιό μαϋρες μέρες τοΰ Διχασμοΰ. ’Ανάμεσα στ’ άλλα έρευνήθηκε καί τό σπί
τι τοΰ Χατζή. Μέ πολλή προσοχή ό πολύπαθος δημοσιογράφος σχολίασε 
τό γεγονός. Ή  έρευνα, έγραψε διε'ξήχθη μέ άκραν λεπτότητα καί ευγένειαν. 
Δέ βρέθηκε τίποτα τό ένοχοποιητικό. Μόνο τρεις φάκελοι έπέσυραν τήν 
προσοχή τοΰ δικαστικοΰ πού διενεργοΰσε τήν έρευνα. Είχαν τίτλους: 1) Σχέ
δια τραγουδιών καί σονέττων. 2) Σημειώσεις καί άνάλυσις στό διήγημα. 
3) Κ ριτικά  σημειώματα - ό Βηλαράς. Ό  δικαστής σά νά ντράπηκε, όταν 
άνοιξε τούς φακέλλους καί είδε τό περιεχόμενό τους. Ό  Χατζής, μέ συ
γκρατημένο τρόπο -ΐσχυε άκόμα ό στρατιωτικός νόμος- εξέφραζε τήν πικρία 
του γιά τήν έρευνα καί περισσότερο γιά τίς πληροφορίες πού ύπήρχαν, ότι 
σχεδιαζόταν ή καταστροφή τών γραφείων καί τυπογραφείων τής Ηπείρου. 
Τό ’Ελεύθερον Βήμα μετά τήν ολοκλήρωση τών ερευνών έγραψε: Πληρο- 
φορούμεθα ότι αί ένεργηθεΐσαι καί ένταϋθα υπό τής άρμοδίας αρχής 
έρευναι είς οικίας καί γραφεία άντιπολιτευομένων δέν άνεκάλυψαν ούδέν 
τό ενοχοποιητικόν.

y 1 τό σπίτι τού Πέτρου ή άτμόσφαιρα φορτίστηκε έπικίνδυνα. Σ’ δλο 
αυτό τό διάστημα, σπάνια συζητοΰσαν πολιτικά, σέ χαμηλούς τόνους 

πάντοτε, ή σκέψη καί οί φροντίδες όλων ήταν άφιερωμένες στό Βασίλη, 
δέν έμειναν περιθώρια γιά άλλες ενασχολήσεις, πολιτικές δραστηριότητες 
ή κι άπλές συζητήσεις άκόμα, γύρω άπό τήν πολιτική κατάσταση. Ή  οικο
γένεια είχε εκπληρώσει τό καθήκον της απέναντι στήν πατρίδα, ό Βασίλης
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μαχητής στήν πρώτη γραμμή, έχυσε τό αίμα του πολεμώντας τόν εχθρό, 
λιόντας σωστός, άκόμα καί τοϋ χάρου μπόρεσε καί ξέφυγε' ό Δημήτρης 
στό νοσοκομείο, πρόσφερε τις δικές του υπηρεσίες, δούλεψε σκληρά στις 
κρίσιμες μέρες τοϋ πολέμου, μετά τήν ενοποίηση τοΰ κράτους έστελναν καί 
στά Γιάννινα τραυματίες πού μποροϋσαν νά ταξιδέψουν, ξενυχτοΰσε πολλές 
βραδυές μαζί τους. Κι ό Πέτρος... Έδωσε κι αύτός τή συνεισφορά του 
στήν πατρίδα, μ’ άλλους τρόπους, μοίρασε τ ’ άγαθά του σέ πεινασμένους, 
νά κρατηθοΰν στή ζωή, ήταν μεγάλη πατριωτική πράξη τότε νά δίνεις τά 
μέσα στόν κόσμο νά σωθεί, ή οικογένεια ένοιωθε περηφάνεια γιά τή συν
εισφορά τών μελών της. Στό βάθος ήταν δλοι Ικανοποιημένοι γιατί είχαν 
σταματήσει καί οί διαπληκτισμοί, οί εντονότατοι πολλές φορές, άνάμεσα 
στά δυό άδέρφια, γιά τό Βενιζέλο καί τόν Κωνσταντίνο, ή οικογένεια είχε 
ξαναβρεί τή συνοχή καί τή γαλήνη της. Καί νά! Τήν ώρα πού όλη ή Ελλάδα 
πανηγύριζε ελπίζοντας σέ γρήγορο τερματισμό τοΰ πολέμου (ξεχνοΰσαν τό 
γκρίζο λύκο τής Άνατολίας, τόν Κεμάλ, όσους υπέγραψαν τή Συνθήκη 
όλους τούς είχε γράψει στό μαϋρο δεφτέρι, ήταν προδότες γιαυτόν, θά 
έπαιρνε ό ίδιος στά χέρια του τήν τιμή τής Τουρκιάς, θά έρριχνε τούς Γι- 
ουνάνηδες στή θάλασσα), ήρθε κι έπεσε σάν κεραυνός σέ ξάστερο ούρανό 
ή είδηση γιά τή δολοφονική άπόπειρα κατά τοϋ Βενιζέλου. Ό  Βασίλης είχε 
γίνει άλλος άνθρωπος. Έφερνε γύρα στό σπίτι σά λαβωμένο θεριό, οί προ
δότες, φώναζε, μήνες ολόκληρους είχε νά ύψώσει έτσι τή φωνή του, οί 
προδότες, τή μέρα πού γύριζε ό Εθνάρχης στήν πατρίδα, μέ τή συνθήκη 
τής Μ εγάλης Ε λλάδας στά χέρια του, δέν είχε στεγνώσει άκόμα ή μελάνη 
όσων τήν υπέγραψαν, αύτή τή μέρα διάλεξαν οί προδότες νά τόν δολο
φονήσουν. Υ π ά ρχει μεγαλύτερο έγκλημα ά π ’ αύτό; "Οσοι τό σχέδιασαν 
πρέπει νά στηθούν μπροστά στό εκτελεστικό απόσπασμα... Μά γιά τό Θεό, 
δέ μπορούν τίποτα νά σεβαστούν αύτοί οί άνθρωποι; Δέ μπορούν οϋτε 
μιά φορά νά σκεφτοϋν ότι είναι "Ελληνες; ’Έλληνες αύτοί; Ξενοκίνητα 
όργανα έχθρικών δυνάμεων πρός τήν Ε λλάδα  είναι, αύτές υπηρετούν, 
δέν έχουν καμιά σχέση μέ τήν πατρίδα μας... Σταμάτησε. Τό μέτωπό του 
είχε λουστεί άπό ιδρώτα, ή προσπάθεια πού κατέβαλλε καί τό πάθος πού 
τόν συντάρασσε ήταν άνώτερα άπό τή σωματική του άντοχή, παρά τούς 
πολλούς μήνες άνάρρωσης, έπεσε στήν καρέκλα καί σκέπασε τό πρόσωπο 
μέ τά χέρια του. —Βασίλη, έτρεξε κοντά του ό Δημήτρης, μαζί κι ό Πέτρος, 
ηρέμησε, δέν πρέπει νά αναστατώνεσαι, έχεις άνάγκη άκόμα άπό ήρεμία, 
δέν κάνουν καλό αυτές οί έντονες συναισθηματικές εκρήξεις. —Νά σωπάσω 
λές Δημήτρη -τινάχτηκε πάλι ό Βασίλης- νά μή μιλήσω γιά μιά  τέτοια  
άποτρόπαια πράξη, δέν είμαι σάν καί σένα Δημήτρη... Ό  γιατρός ένοιωσε 
τό αίμα ν ’ άνεβαίνει στό κεφάλι του. — Κ αί πώς είμαι εγώ Βασίλη, άπάντησε 
προκλητικά. —Δέ διαμαρτύρεσαι, είπε ό άλλος, όέν ακόυσα ένα λόγο άπό 
to  στόμα σου έναντίον τών δολοφόνων... ■—Είσαι άδικος Βασίλη, πήρε τό 
λόγο άπό τό στόμα τοϋ άδερφοϋ του ό γιατρός, πριν  έρθεις άπέξω μ ι
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λούσαμε μέ τόν πατέρα γιά τήν άπόπειρα, τήν καταδικάσαμε μέ σκληρά 
λόγια, δέ χτύπησαν στήν πραγματικότητα τό Βενιζέλο οί δολοφόνοι, τήν 
Ελλάδα χτύπησαν, τή στιγμή πού άνοιγε τά φτερά γιά νά πετάξει, κανένας 
δέ συμφωνεί μ ’ αύτό πού έκαναν, ή τιμωρία τους πρέπει νάναι άνάλογη

μέ τήν πράξη τους. — *Εχει δίκιο, 
Βασίλη, φώναξε κι ό πατέρας, δλοι 
συγκλονιστήκαμε άπό τήν άπόπειρα 
κι δλοι τήν καταδικάσαμε, μήν εί
σαι άδικος... — Νά δούμε τί θά γρά
ψει κι ό φ ίλος σας ό Χατζής, μίλησε 
γρήγορα ό Βασίλης, γιά νά δώσει 
διέξοδο στό θυμό καί τήν άγανά- 
κτησή του. —Ό Χατζής θά μιλήσει 
δπως δλοι οί γνωστικοί "Ελληνες, 
άπάντησε ό Πέτρος, νάσαι σίγουρος 
γιαυτό.

Ό  Χατζής έγραψε εκείνα πού 
έπρεπε, άλλά μαζί κι ένα δριμύ κα
τηγορώ, συγκαλυμένο, εναντίον τών 
άλλων δολοφόνων, πού είχαν έκτε- 
λέσει τόν "Ιωνά Δραγούμη. Τό μεση
μέρι πού συγκεντρώθηκε ή οικογέ
νεια στό τραπέζι, βαρύς ίσκιος έπεσε 
πάλι άνάμεσά τους. Ή  άπόπειρα 
κατά τοϋ Βενιζέλου είχε σχεδόν λη
σμονηθεί, τραύμα ήταν, θά γινόταν 
καλά, μέ τή δολοφονία τού Δραγού

μη άνατρίχιασαν όλοι οί 'Έλληνες- μιά θεώρατη βελανιδιά είχε πέσει, χτυ
πημένη άπό τό τσεκούρι δολοφόνου άνεξέλεγκτου, τό βενιζελικό παρακρά
τος είχε κάνει τό μεγάλο έγκλημα, κι άλλοι μπορεί νά είχαν τήν τύχη τοΰ 
Δραγούμη, Γυπαραΐοι ένέδρευαν παντού, τό ίδιο δπως καί οί βασιλικοί δο
λοφόνοι, ό κόσμος έμεινε συλλογισμένος καί σιωπηρός, δέν τολμούσε νά 
εκδηλωθεί. Νά, εδώ στά Γιάννινα, έκαναν άνω κάτω δεκάδες σπίτια, τί 
προσδοκοΰσαν, άλήθεια, νά βροΰν δσοι έδωσαν τις διαταγές, μυστική 
αλληλογραφία τοΰ Χατζή μέ τούς δολοφόνους τοΰ Βενιζέλου; Καμιά σχέση 
δέν είχαν οί Χατζήδες δλης τής Ελλάδας πού τούς άναστάτωσαν τά σπίτια 
καί πολλούς έρριξαν στά μπουντρούμια, τέτοιες διαταγές δίδονταν άπό 
πολύ ψηλά, άπό τήν Ελβετία, έκεΐ είχαν συγκεντρωθεί οί πιό φανατικοί 
άντίπαλοι τού Βενιζέλου, οργάνωναν τά σχέδια εξόντωσής του. Ό  Βασίλης, 
καθόταν άμίλητος, αισθανόταν ένοχή, ύστερα άπό δσα είχε πει τήν προη
γούμενη μέρα, προπαντός δέν τολμούσε νά κοιτάξει στά μάτια τό Δημήτρη, 
αύτόν είχε θίξει περισσότερο, κάποια στιγμή ξέσπασε: —Συγχώρα με άδελφέ.

Ίων Δραγούμης.
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γιά τίς άστοχες κουβέντες μου, δέν έβγαιναν άπό τήν καρδιά μου, ήταν 
λόγια τοϋ πάθους πού μάς ρημάζει τόσα χρόνια  τώρα. Δέν έχυσα τό αίμα 
μου στή Μακεδονία γιά νά μπορεί τό όποιο παρακρατικό περίτριμμα νά 
δολοφονεί έναν Δραγούμη. ξέρω καλά τί έχει κάνει γιά τή Μακεδονία 
μας. τάμαθα όταν πολεμούσα, συγχωρεΐστε με όλοι σας, είπε πάλι καί 
σηκώθηκε όρθιος. Τό ίδιο έκανε κι ό Δημήχρης, τήν ίδια στιγμή ό ένας 
έπεσε στήν αγκαλιά τοΰ άλλου, δέν έλεγαν νά χωρίσουν. Τά μάτια δλων 
είχαν δακρύσει, ελάτε, είπε ό Πέτρος, τό τραπέζι περιμένει. Ά ς  ευχηθούμε 
νά σταματήσει έδώ τό κακό, φτάνει τό αίμα πού χύθηκε άπό άδελφοκτόνους 
σπαραγμούς. Κάθησαν, άπό τό νοΰ τους δμως δέν έφευγε ή δολοφονία 
τοΰ Δραγούμη, κι ούτε ό φόβος γιά συνέχιση τέτοιων έκτροπων. Οί έκλογές 
πλησίαζαν, θά γίνονταν τόν ’Οκτώβριο έλεγαν οί εφημερίδες. Τί θάβγαζαν 
οί κάλπες; ’Αν έρχονταν οί άντιβενιζελικοί στήν εξουσία, ποιός έγγυόταν 
πώς δέ θά προχωρούσαν σ’ άντεκδικήσεις; Ό  Πέτρος τά λογάριαζε όλα, 
γιαυτό δίσταζε νά προχωρήσει στήν οργάνωση τοΰ νέου μαγαζιού του στήν 
Καλούτσιανη, πού είχε άποφασίσει άπό χρόνια, πάντα έβρισκε πώς δέν 
ήταν ή κατάλληλη στιγμή νά τ ’ άνοίξει, έπρεπε νά τελειώσει οριστικά ό 
πόλεμος γιά νά τό έπιχειρήσει. Είχε στό μεταξύ άνακαινίσει τό παλιό μαγαζί, 
τό γέμισε έμπόρευμα λειτούργησε καί νέα τμήματα, ή πελατεία είχε πολ- 
λαπλασιαστει, δόξα σοι ό θεός, έλεγε ό Πέτρος κι έκανε τό σταυρό του.

Στή Βόρειο "Ηπειρο, γιά τήν τύχη της οποίας ό Βενιζέλος καί οί κυβερ
νητικοί παράγοντες αίσιοδοξοΰσαν, ή κατάσταση βάδιζε άπό τό κακό στό 
χειρότερο. Οί άλβανικές συμμορίες, κάτω άπό κυβερνητική κάλυψη, ρήμα
ζαν τόν τόπο, ό έλληνικός πληθυσμός βρισκόταν σ’ άπόγνωση - καί πότε 
δέ βρέθηκε τό μαρτυρικό αύτό τμήμα τής Ηπείρου σ’ άπόγνωση; Συμμορίες 
καί τότε κακουργούσαν σέ βάρος τους, συμμορίες καί σήμερα τό ίδιο κά
νουν, ποιά είναι ή δημοκρατία πού έφεραν οί κυβερνώντες; Κι έρχονταν 
καί οί ’ιταλικές έφημερίδες τής έποχής κι έγραφαν, γιά νά καλύψουν τά 
δικά τους σχέδια, πώς ό έλληνικός στρατός ήταν έτοιμος νά προελάσει στή 
Β. ’"Ηπειρο! Ό  Χατζής, πού ποτέ δέν ξεχνούσε τό Βορειοηπειρωτικό, έγρα
ψε, στά τέλη Αύγούστου, άρθρο μέ τόν τίτλο: Ο ί ’Αλβανοί είς τήν Αλβανίαν  
καί οί Ή πειρώται είς τήν Ή πειρον. Εύχόμαστε μέ τήν καρδιά μας  -ση- 
μείωνε- γιά μιά ’Αλβανία ’Αλβανική μέ τά ’Αλβανικά τέκνα της! Α λ λ  ’ 
ουτε ενα βήμα ’Αλβανικόν επί έλληνικοϋ πληθυσμού καί έδαφών. Τοιαύτη 
άδικος πρόθεσις θά εύρισκε νεκρόν παν αίσθημα συμπαθείας εμπρός είς 
το αίσθημα έθνικής τιμής καί καθήκοντος άπέναντι άδελφών.

Σοβαρό ζήτημα δημιουργήθηκε γιά τίς κοινότητες της ’Ηπείρου καί ιδιαίτερα τής 
περιοχής Ζαγορίου άπό τήν εξαγγελία τών κυβερνητικών προθέσεων γιά μόνιμη 
εγκατάσταση τών σκηνιτών κτηνοτροφών στά χωριά. Τό ζήτημα είναι λεπτό, εγραφε ή 
Ηπειρος. Ή  εγκατάσταση άποτελεΤ ζήτημα έθνικής οικονομίας καί υποχρέωση μέρι

μνας τοϋ κράτους γιά μιά τάξη χρήσιμων πολιτών. Ά πό τό αλλο μέρος πρέπει νά πε- 
ριφρουρηθοϋν καί τά συμφέροντα τών κοινοτήτων. Οί τελευταίες κατηγορηματικά δή
λωναν δτι δέ θά δέχονταν σκηνίτες στά χωριά τους, θ’ άπέβαινε σέ βάρος τών μόνιμων
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κατοίκων. Μακάρι νά μήν άντιδροϋσαν έτσι οί κοινότητες καί νά είχε γίνει άπό τότε 
ή εγκατάσταση τών σκηνιτών. Δέ θά ρήμαζαν ετσι τά χωριά πολλών περιοχών. - Τό 
ζήτημα της επιστροφής τοϋ Σπυρίδωνα δέν έλεγε νά τελειώσει. Τό Πατριαρχείο είχε 
κάνει φιλικό διάβημα πρός τήν κυβέρνηση, ζητώντας τήν επαναφορά τών καταδιωκό-

μενων μητροπολιτών στους θρό
νους τους. Τό Πατριαρχείο τό 
παράκαμε, έσπευσε νά γράψει τό 
Βέλος.- Βεβαίως, τό παράκαμε, 
ειρωνευόταν ό Χατζής, άφοϋ δέν 
πήρε τή γνώμη τοϋ «Βέλους». 
Πρέπει έπί τέλους νά μάθη, καί 
τό Πατριαρχεϊον δτι δπως έγιναν 
δλα σαλάτα σήμερον, δπως είναι 
εΰκολώτατον νά μεταποιήται ό 
οίοσόήποτε έχων πέντε κάσες 
τυπογραφικά στοιχεία εις δημο- 

Ο άγιος Ιωάννης τής Μπουνίλας. σιογράφον. άλλο τόσον εύκολώ-
τερον είναι καί ό οίοσόήποτε 

έκδίδων εφημερίδα νά γίνηται καί Πατριάρχης.- Τερματίσθηκε, ϋστερα άπό πολυήμερη 
διαδικασία, ή δίκη τών δυό στρατιωτικών γιατρών πού κατηγοροϋνταν γιά καταχρήσεις 
στό στρατιωτικό νοσοκομείο, τό 1918. Καί οί δυό κρίθηκαν ένοχοι καί καταδικάστηκαν 
σέ διετή φυλάκιση ό καθένας καί έκπτωση άπό τό βαθμό τους.- “Αγριος φόνος συ
γκλόνισε τά Γιάννινα στις 28 Αύγουστου, παραμονή τής γιορτής τοϋ 'Αγίου Ίωάννου 
τής Μπουνίλας. Στό όμώνυμο χωριό ό Ίωάν. Παργηνός σκότωσε μέ μαχαιριές τήν 
προγονή του Φερενίκη ’Αναστασίου, γιά λόγους τιμής, κάτι πού δέν εύσταθοϋσε. - Τό 
Λουτράκι προτιμούσαν τότε οί Γιαννιώτες γιά λουτρά καί παραθερισμό. Διαβάζω: 
’Ακμαιότατος καί δροσερός άπό λουτροθεραπείαν καί εύχάριστον παραθερισμόν 
έπανέκαμψε μετά τής άξιοτίμου κυρίας του, ό άγαπητός φίλος δικηγόρος τής πόλεώς 
μας κ. Κων. Κατσαδήμας καί έπανέλαβε τάς δικηγορικός άσχολίας του παρά τή μεγάλη 
πελατείςι του. Ά πό τό Λουτράκι είχαν έπιστρέψει άνανεωμένοι καί οί Άθαν. Στούπης, 
δικηγόρος, μετά τής κυρίας του καί Δ. Άράπης, μετά τής κυρίας του έπίσης. - Στις 6 
Σεπτεμβρίου έγιναν τά έγκαίνια τοΰ Σπιτιοϋ τοϋ Στρατιώτου πού είχε ανοίξει ή ΧΑΝ 
(Χριστιανική ’Αδελφότητα Νέων).

£  τίς 8 Σεπτεμβρίου, τό απόγευμα, έφτασε στά Γιάννινα μέσω Πρεβέζης 
ό Ήπειρώτης υπουργός Περιθάλψεως Σπ. Σιμός. Οί άρχές τόν περί- 

μεναν νά τόν χαιρετήσουν, μαζί μέ πολύ κόσμο, στόν ΓΑη-Γιάννη τοΰ Μπου
νίλας. Τόν υπουργό συνόδευαν άπό τήν Πρέβεζα ό Γενικός διοικητής Α. 
Καλεύρας, ό νομάρχης, ό άρχηγός τής Χωροφυλακής κ.ά. Στήν πλατεία 
τοΰ έγινε ένθουσιώδης υποδοχή. Μέ τήν άφιξή του στά Γιάννινα άρχιζε 
επίσημα, άπό πλευράς κυβερνητικής, ή προεκλογική περίοδος. Ό λ ο ι υπέθε
ταν δτι αυτός θά ηταν έπικεφαλής τοΰ κυβερνητικοΰ συνδυασμοΰ στά Γιάν
νινα. Τό προβάδισμα τοΰ Σίμου δυσαρέστησε τούς οπαδούς τοΰ Π. Δαγκλή, 
πού είχε συνδεθεί ήδη μέ τόν κόσμο τοΰ νομοΰ άπό τίς προηγούμενες 
εκλογικές άναμετρήσεις καί διέθετε σημαντική έκλογική δύναμη. Ή  δυσα
ρέσκεια τών οπαδών τοΰ Δαγκλή φάνηκε καί κατά τήν ημέρα τής ύποδοχής 
τοΰ Σίμου, κάτι πού έπεσήμανε ή ’Ήπειρος. Ά π ό  τήν υποδοχήν -έγραφε-



δέν έλειψεν ό αντιπολιτευόμενος κόσμος, άν δέ παρετηρήθησαν «άπέχηδες» 
τής υποδοχής, οϋτοι έγένετο προφανώς άντιληπτόν δ η  δέν άνήκον εις 
τούς άντιπολιτευομένους, άλλά εις άλλους κύκλους. Τό περίεργο είναι ότι 
ό Σϊμος είχε συμπάθειες καί στήν άντιπολίτευση. τήν ήμερα μάλιστα τής 
άφιξής του ή Ή πειρος  τοϋ άφιέρωσε εγκωμιαστικό άρθρο μέ τίτλο: Ε ντεύ
θεν τ ό ν  χαιρετά ή Ηπειρωτική έκτίμησις, πού κατέληγε: Διά τούτο ό ερχό
μενος σήμερον Ή πειρώτης υπουργός κ. Σϊμος δύναται νά είναι υπερή
φανος διότι όχι ή εφήμερος καί άσταθής και παιγνιώδης μικροπολιτική, 
άλλ ' η ηπειρωτική σταθερωτέρα έκτίμησις τόν χαιρετίζει, ανεξαρτήτως πό 
σης πολιτικής άποχρώσεως καί έννοιας. Στήν ύποδοχή του παρευρέθηκαν 
πολλοί άντιπολιτευόμενοι, άπόδειξη πώς ή άρθρογραφία τοΰ Χατζή είχε 
άπήχηση. Στήν ομιλία του ό Σιμός, άπό τόν εξώστη τοΰ Άβέρωφ, ύστερα 
άπό προσφώνηση τοΰ δημάρχου Ίωαννίδη, μίλησε γιά τήν άνάγκη νά γίνει 
ή Ήπειρος, μέ τις φροντίδες τών άντιπροσώπων της στή βουλή, χώρα προ
κοπής καί εύημερίας καί ύποσχέθηκε τή λύση τών μεγάλων Ηπειρωτικών 
προβλημάτων (άπό τότε περιμένουν άκόμα τή λύση τους). Γιά τό Βορειο- 
ηπειρωτικό ζήτημα ό Σϊμος ήταν άπόλυτα αισιόδοξος, κάτι πού δέν είχε 
άντίκρυσμα, άφοΰ σέ λίγο τόσο ό ίδιος, δσο καί οί άλλοι αίσιοδοξοΰντες, 
διαψεύστηκαν κατά τρόπο οδυνηρό.

Ή  άφιξη τοΰ Σίμου άναζωπύρησε τήν προεκλογική κίνηση πού είχε 
άρχίσει άπό καιρό. Καί μπορεί, βέβαια, στό κόμμα τών Φιλελευθέρων, σέ 
τοπική (άντίθεση Σίμου-Δαγκλή) ή καί πανελλήνια κλίμακα νά σημειώνον
ταν ένδοκομματικές διαμάχες, ύπήρχε δμως οργανωμένο κόμμα, μέ σαφείς 
προσανατολισμούς, πού κατέβαινε στον άγώνα μέ τήν πεποίθηση τής νίκης, 
μετά τό διπλωματικό θρίαμβο τοΰ άρχηγοϋ του, τήν ύπογραφή τής Συνθήκης 
τών Σεβρών. Ή  άντιπολίτευση είχε πετύχει τήν ενοποίησή της στήν κορυφή 
τής ήγεσίας της (Ηνωμένη Αντιπολίτευσις), στή βάση δμως έπικρατούσε 
άκόμα σύγχυση, έκφραζόμενη καί άπό τήν άρθρογραφία τόσο τών άθηναϊ- 
κών, δσο καί τών επαρχιακών εφημερίδων, ώς πρός τόν τρόπο τής διεξα
γωγής τοΰ άγώνα καί τής κατάρτισης τών συνδυασμών. Ή  προεκλογική 
άρθρογραφία τής Η πείρου  τό επιβεβαιώνει. Σέ άρθρο του μέ τίτλο: Κ αί 
πάλιν διά τούς πνέοντας προεκλογικούς ένταύθα άνέμους, ό Χατζής 
έγραφε: Ά πό τις πρώτες έκλογές τοΰ 1915, ή Ή πειρος  είχε άγωνιστεί γιά 
τήν κατάρτιση τοπικοϋ, άνεξάρτητου, Ήπειρωτικοϋ συνδυασμοΰ, πού θά 
άντιμετώπιζε τό συνδυασμό τών Φιλελευθέρων (Δαγκλή). Είτε ή γνώμη 
της ντο πεπλανημένη, είτε διότι τό περιβάλλον ήτο άκόμη πολιτικώ ς άωρον, 
ειτε, άκόμη, διότι τό βενιζελικόν ρεύμα έξάφνισε τούς άρχηγούς, ή «Ή πει- 
9°ζ» άπέτυχεν εις τήν δημιουργίαν ενός τοιούτου συνδυασμού. Έπέτυχεν  
δμως ό άμαχος μέν πολιτικώ ς τόπος νά μήν παραδοθή εις τόν Δαγκλήν. 
νά αίσθανθη δέ οπωσδήποτε τό πολλαπλώς ώφέλιμον τού πολιτικού άντιρ- 
ροπισμού καί άνταγωνισμοϋ, τεθούν ό ’ οΰτω. λεληθότως τότε, τά σπέρματα 
μιας ανυπάρκτου τέως άντιπολιτενσεως. τήν οποίαν, έν τή πραγματική
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της όλότητι, δέν άντιπροσώπευον παρά αί βαθύταται πολυετείς άντιλήψεις 
καί πεποιθήσεις τής «Ηπείρου», άπό τοϋ 1913 ήδη.

Μέ τό αίσθημα αυτό τοΰ ηγετικού ρόλου πού διεδραμάτιζε, μέσω τής 
εφημερίδας του, ό Χατζής στά πολιτικά πράγματα τοΰ τόπου, συνέχιζε: 
Σήμερον άκόμη, μετά μίαν πολυετή πείραν καί μετά τόσα καί τόσα, δέν 
άπεκρυσταλλώθη μέν καί δέν έμορφώθη είσέτι ή φυσιογνωμία τοϋ μέλλοντος 
ένταϋθα έκλογικοϋ άγώνος καθαρά καί ευκρινής.., πάντως όμως δέν μάς 
διαφεύγει καί πάλιν δτι «ή πολιτική κατάστασις» θά είναι κυρίαρχων άέρας, 
μέσα είς τόν όποιον θά στροβιλισθοϋν καί πάλιν αί Ηπειρωτικοί έκλογαί. 
Αύτή άτυχώς είναι ή αλήθεια, λυπηρά μέν, άλλά άλήθεια πάντως. Ποιά 
θά ήταν ή στάση τής Η πείρου  άπέναντι στήν κατάσταση πού έτεινε νά δη- 
μιουργηθεΐ; Ή  Ή πειρος παν δ,τι θά ήδύνατο νά άδικήση, νά βλάψη, νά 
στενοχωρήση καί πάλιν τόν τοσαϋτα παθόντα τούτον τόπον... είς τάς πα 
ρούσας έκλογάς θά τό άρνηθή καί είς φ ίλους καί είς εχθρούς. Ή ταν μιά 
άνδρική στάση αύτή τοΰ Χατζή, άφοΰ άρνιόταν νά ένταχθεΐ στις επιταγές 
όποιουδήποτε κόμματος, καί θά στήριζε τόν προεκλογικό του άγώνα σέ 
κριτήρια καθαρά Ηπειρωτικά, κάτι πού άπό χρόνια άποτελοΰσε τόν καϋμό 
του. Οί σειρήνες όμως τών κομμάτων ήταν -καί είναι- τόσο σαγηνευτικές 
καί τά άντιπολιτευτικά του βιώματα τόσο πρόσφατα καί έντονα, πού δέ 
μπόρεσε ν ’ άντισταθεϊ στόν πειρασμό τής κομματικής ένταξης. Θά πολεμού
σε άπό τίς γραμμές τής Ηνωμένης Αντιπολιτεύσεως, παρά τίς υποσχέσεις 
πού έδινε στόν ’Ηπειρωτικό λαό.

Ή  περί πνεόντων πολιτικώ ν άνέμων άρθρογραφία τοΰ Χατζή έδωσε 
άφορμή στό Βέλος νά τόν ειρωνευτεί. Άνεμολογία, χαρακτήριζε τά άρθρα 
καί πρόσθετε: Αναμένομεν τώρα μετά τά «περί άνέμων» καί τά «περί 
ύδάτων». Καί ή άπάντηση τής Ηπείρου: Πράγματι θά έλθουν εν καιρώ, 
καί όταν έλθη ή ώρα των, καί «τά ΰδατα» αύτά. Έκ συμπαθούς επιείκειας 
ώς ένα άναγκαΐον «ντούς» διά τούς μή έννοοϋντας τά πέριξ των προεκλο
γικά κόλπα καί παιγνίδια.

Τό δεύτερο δεκαήμερο τοΰ Σεπτεμβρίου είχε άρθει καί ή λογοκρισία κι 
έτσι ή πένα τοΰ Χατζή ήταν πιο ελεύθερη στήν έκφρασή της, όχι όμως όσο 
ήθελε, γιατί έξακολουθοΰσε νά ισχύει ό στρατιωτικός νόμος.

Τό θέμα τής δολοφονίας τοΰ "Ιωνά Δραγούμη συνέχιζε ν ’ άπασχολεϊ τήν 
κοινή γνώμη, ιδιαίτερα τήν Ή πειρο. Τακτικά άναδημοσίευε άπό τίς άθη- 
ναϊκές έφημερίδες άρθρα καί σχόλια, γιά τή ζωή καί τό έργο του καθώς 
καί περιγραφές τής εκτέλεσής του. Ή  έκθεση όμως πού έδωκε στή δημο
σιότητα ή ϊδια ή οικογένεια τοΰ Δραγούμη συγκλόνισε πολλούς Γιαννιώτες. 
Ό  Α. Σουλιώτης-Νικολαϊδης, πρώην νομάρχης Ίωαννίνων, φίλος τής 
οικογένειας, πού πήρε τήν άδεια νά δει τό νεκρό -τόν είχαν μεταφέρει στό 
νεκροταφείο όπου φυλασσόταν αύστηρά άπό στρατιώτες τοΰ Γύπαρη- μέ
τρησε 18 τραύματα στό σώμα του: 7-8 είχαν γίνει μέ λόγχη καί 8-10 άπό 
σφαίρες...
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Ή  προεκλογική κίνηση στήν Ή πειρο άρχισε νά μορφολογεϊται σέ συγ
κεκριμένα πλαίσια, μετά τήν υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων γιά εκλογή 
τους ώς βουλευτών. "Ως τίς 25 Σεπτεμβρίου είχαν υποβληθεί 40-44 αιτή
σεις. βενιζελικών κι άντιβενιζελικών, τελικά θά έφταναν τούς 50. Πολλοί 
άπ’ αύτούς συμμετείχαν στούς επίσημους συνδυασμούς, άλλοι κατέβαιναν 
ώς άνεξάρτητοι, κι άπό τά δυό κόμματα, οί ύποψηφιότητές τους, σ’ αύτή 
τήν περίπτωση χαρακτηρίζονταν όρφαναί. Υπήρχαν καί μερικές υποψηφιό
τητες πού δέν είχαν κανένα χρώμα ακόμη, άναμένουσαι νά χρωματισθώ- 
σιν: Ή τα ν  «αί κυροφνλακτικαί».

Οί φήμες γιά τήν κατάρτιση τών συνδυασμών οργίαζαν. Κάθε εφημε
ρίδα δημοσίευε καί τά δικά της ονόματα, άνάλογα μέ τίς συμπάθειες πού 
είχε. Τίποτα δμως δέν ήταν οριστικό, ώς μόνο βέβαιο θεωρούνταν πώς οί 
συνδυασμοί καί τών δυό παρατάξεων θά καταρτίζονταν στήν πρωτεύουσα. 
Σχετικώς μέ τόν πνέοντα προεκλογικόν άνεμον -έγραφε ό Χατζής- καί τό 
λεγόμενον προεκλογικόν ρεϋμα, αί άτομικαί μας άντιλήψεις είναι αί έξης: 
Εύρίσκονται έν πλάνη οί βλέποντες ρεϋμα άκατάσχετον βενιζελισμοϋ. Υ 
πάρχει καί άντίρρενμα άντιβενιζελικόν. Ισως ίσόπαλον, άξιοσέβαστον δμως 
καί νπολογίσιμον ώς σύνολον. Μέ τήν διαφοράν δτι δλως ιδιαιτέρως καί 
έξαιρετικώς εδώ εις τήν Ή πειρον, τά εκλογικά αυτά ρεύματα δέν δύνανται 
ν ’ άποτελέσουν τήν άκριβολογικώς λεγομένην έκλογικήν δύναμιν. Ό  Χα
τζής επεσε έξω στις προβλέψεις του γιά τή δύναμη τών κομμάτων στήν 
’Ήπειρο. Θά λέγαμε πώς προσπαθούσε νά ένισχύσει τό ηθικό τών οπαδών 
τοΰ άντιβενιζελικοΰ στρατοπέδου, έν γνώσει του δτι, γιά τήν Ή πειρο του
λάχιστον, ό άγώνας ήταν χαμένος γιά τήν ’Αντιπολίτευση. Ό  Χατζής ήξερε 
καλά τί συνέβαινε, ήταν σίγουρος γιά τήν άφοσίωση τών Ήπειρωτών στό 
Μ πόμπα, ή εφημερίδα του δμως, μόνη εκπρόσωπος τής Ηνωμένης Ά ντι-  
πολιτεύσεως, δέν θά τό έλεγε ποτέ, τή στιγμή μάλιστα πού οί ηγέτες τής 
άντιπολίτευσης ήταν σίγουροι γιά τή νίκη τους, στή μεγάλη πλειοψηφία 
τών διαμερισμάτων τής χώρας.

Στήν προεκλογική άρθρογραφία του ό Χατζής έπανέφερε τήν παλιά του 
πρόταση, προτρέποντας τούς ψηφοφόρους νά ψηφίσουν άξιοκρατικά, άνε- 
ξάρτητα άπό κόμματα. Σέ άρθρο του καταφέρεται κατά τοΰ καταρτισμού 
τών τυφλών συνδυασμών η αί κατά τοΰ προεκλογικοΰ συνθήματος: Τά πρό
σωπα δέν έχουν σημασία. Ψηφίστε τό συνδυασμό, δπως είναι, άνθρωποι 
τοϋ κόμματος μετέχουν σ ’ αυτόν. 'Αργότερα διαλέγουμε τά πρόσωπα. — Έ, 
λοιπόν, όχι! διαφωνεί ό Χατζής. Έξεγειρόμεθα πλέον δλοι κατά ένός τοι- 
ούτου συστήματος. Καί διά νά μή νομίση κανείς δτι στρεφόμεθα νά πο- 
λεμήσωμεν μ ίαν μόνον διεύθυνσιν, μέ τάς γραμμάς αύτάς -αϊτινες είναι 
η παροϋσα εκλογική συνείδησις δλου τοϋ Ηπειρωτικού λαοϋ- λέμε δτι 
έξεγειρόμεθα κατά τοϋ τοιούτου συστήματος καί συνθήματος πρός άποβλά- 
κωσιν τής κοινής γνώμης, είτε άπό όμόφρονας, είτε άπό άντιφρονοϋντας 
προέρχεται καί τό καταδικάζομεν καί έντεϋθεν καί έκεϊθεν. Καί λέμε!
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Πρόσωπα διαλέξτε καί πρόσωπα ψηφίστε!.. Χτύπημα διά τής ψήφου κατά 
τοιούτου δόγματος υβριστικού διά τήν εκλογικήν συνείδησιν, άποτελεΐ όχι 
μόνον ύπερήφανον διαμαρτυρίαν, άλλά συγχρόνως καί ριζικήν πλέον θε
ραπείαν τοϋ τερατώδους αύτοϋ συστήματος, τοϋ διορισμού τών υποψηφίων 
υπό αύτοκρατόρων συνδυασμαρχών καί αρχηγών. ’Ιδέες προοδευτικές, άπό

τόν συντηρητικό -κάποιοι τόν άποκάλεσαν κι 
άντιδραστικό- Χατζή! Δέν χρειάζεται προ
σπάθεια νά τίς άναλύσει κανείς γιά νά γίνουν 
κατανοητές, μιλούν άπό μόνες τους. Κι 
όμως! Πέρασαν άπό τότε εβδομήντα δύο 
ολόκληρα χρόνια καί εξακολουθεί νά ισχύει 
τό σύστημα τών τυφλών συνδυασμών! Στήν 
πρωτεύουσα καί τώρα άποφασίζεται ή επι
λογή όσων θά μετάσχουν στά ψηφοδέλτια 
τών κομμάτων. Καί βέβαια, οί επιλεγόμενοι 
άπό τό κέντρο, δέν έχουν πάντοτε καί τό 
άνάλογο άντίκρυσμα στή βάση, κι αύτό ζη
μιώνει τήν άξιοκρατία.

Ένισχυτική τών άπόψεων τού Χατζή 
ήταν ή άρθρογραφία τής βενιζελικής εφημε
ρίδας Ελεύθερον Βήμα, τής μετριοπαθούς, 
-τήν έξαλλοσύνη ύπηρετοϋσε τό Βέλος καί 
ή όμάδα πού τό στήριζε, οί Περιβόλιοι κατά 
τόν Χατζή), ή όποία έπλεκε τόν ύμνο τού 
άντιπολιτευόμενου Γ. Δούμα, γράφοντας: 

Ό  κ. Αούμας αποτελεί διά τήν Η πειρω τικήν κοινωνίαν σπανίαν μορφήν 
έξαιρετικής έντιμότητος καί άγνοτάτης ψυχικής συνθέσεως. Εκπροσωπεί 
τήν πραγματικήν άρετήν, τήν σεμνότητα ήθους καί άπεικονίζει μίαν άλη- 
σμόνητον Η πειρω τικήν παράδοσιν. Είναι, εν ένί λόγω έπίλεκτος Ήπει- 
ρώτης. θλιβόμεθα διότι ανήκει εις τό στρατόπεδον τής Άντιπολιτεύσεως. 
Θά έθλιβόμεθα περισσότερον έάν άνήκε είς τό στρατόπεδον τής Άντιδρά- 
σεως (αύτοϋ είχαν τοποθετήσει τόν Χατζή). Θά ηύχόμεθα έρχόμενος είς 
τήν Ή πειρον νά ζητήση τάς ψήφους τών Φιλελευθέρων συμπολιτών του. 
Θά άπηυχόμεθα νά έζήτει τάς ψήφους τών ολίγων άντιπολιτευομένων. Θά 
μποροΰσε νά μεταφραστούν τά τόσο εγκωμιαστικά σχόλια γιά τό Δούμα 
καί ώς προσπάθεια προσεταιρισμού του. Ό ,τ ι καί νά ήταν ό ύμνος πρός 
τόν άντιπολιτευόμενο ύποψήφιο δικαίωνε τίς προτάσεις τοϋ Χατζή, πού 
άντικρούοντας τό Βήμα, γιατί τελικά τούς τυφλούς συνδυασμούς ύποστή
ριζε, γράφοντας πώς ό Ηπειρωτικός λαός θ ’ άπαντήση ένθουσιωδώς έγκρί- 
νων τήν πολιτικήν, ήν διέγραψεν ό αρχηγός τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων. 
τόνιζε: Διαλέξτε πρόσωπα, χωρίς ν ’ άκοϋτε πλέον σαπουνόφουσκες άπό 
κανένα. Καί μέσα στά εκλεκτότερα έκλεκτότερον εν είναι καί τοϋ κ. Δούμα.

Ό Γ. Χατζής-Πελλερέν μέ τά 
παιδιά του: Δημήτρη (αριστερά) 
καί "Αγγελο (δεξιά).
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Στή συζήτηση παρενέβη, μέ έπιστολή του, πού δημοσιεύτηκε στό Έλ. 
Βήμα, ό πρώτος διευθυντής του Ν. X. Ζωνίδης, λαϊκός υποψήφιος, τώρα, 
δπως αύτοχαρακτηριζόταν. Ό  Ζωνίδης, φανατικός βενιζελικός, δέν είχε συ- 
μπεριληφθεΐ στό συνδυασμό τών Φιλελευθέρων Ίωαννίνων, πιθανόν λόγω 
τής νεαρής ήλικίας του, σκεπτόταν δμως νά κατεβεϊ μέ δική του κάλπη 
-τό εκλογικό σύστημα έξακολουθοΰσε νά είναι ή κάλπη καί τό σφαιρίδιο- 
γιαυτό καί ή πρόταση τής Ηπείρου  γιά έκλογή τών ικανών τόν έβρισκε σύμ
φωνο. Έγραφε στήν έπιστολή του: "Οντως ό άγών σήμερον δέν στρέφεται 
περί πρόσωπα, άλλά περί τάς πολιτικός πεποιθήσεις καί τάς πολιτικός  
άρχάς δύο άντιμαχομένων μερίδων, δύο άντιστρατευομένων αντιλήψεων, 
τών Φιλελευθέρων καί τής Αντιπολιτεύσεως. Ά λ λ ’ είναι παγκοίνως γνω
στόν δτι δέν έχουν τό μονοπώλιον εις τήν έκδήλωσιν τών πεποιθήσεων 
τούτων ώρισμέναι τάξεις, ή ώρισμένα άτομα, τά όποια έξέλαβον τήν πολι
τικήν ώς έπάγγελμα. Ε ις τάς τάξεις έκατέρας τών μερίδων υπάρχουν καί 
πρόσωπα, τά όποία ήμπορεΐ έω ςχθές νά μήν είχον άνέλθη εις τό έπίπεδον  
τής πολιτικής κονίστρας, άλλά τά όποια δμως δέν στερούνται τοϋ δικαι
ώματος νά τό πράξουν εις μίαν οίανδήποτε ευκαιρίαν. Καί παρακάτω: 
Τόν συνδυασμόν θά ήδυνάμην, έγώ τουλάχιστον, νά άντιληφθώ καί νά έπι- 
δοκιμάσω μόνον εάν εντός αύτοϋ περιλαμβάνονται πρόσωπα υποδεικνυό
μενα υπό τής λαϊκής γνώμης καί ταύτης έχοντα τήν έκτίμησιν. ”Οχι δμως 
πρόσωπα προφανώς άποκρουόμενα υπό τής κοινής γνώμης. Είναι φανερό 
πώς ό Ζωνίδης άναφέρεται, δπως εξηγεί άλλωστε, σέ βουλευτές τών Φιλε
λευθέρων, πού ή κοινή γνώμη είχε χαρακτηρίσει ώς λιποτάκτες τοΰ άγώνα 
τής παράταξης. "Οπως καί νάταν ό νεαρός λαϊκός υποψήφιος ήταν πιό 
κοντά στό Χατζή, παρά στις δυό εφημερίδες τοΰ κόμματός του. Θά 
εξελισσόταν σέ καλό δημοσιογράφο καί πολιτικό, άν ή μοίρα δέν έκοβε τό 
νήμα τής ζωής του στό Μικρασιατικό πόλεμο. Καί βέβαια, τό Ελεύθερον 
Βήμα διαφώνησε μέ τις απόψεις τού παλιού διευθυντή του. Στήν άλλη 
βενιζελική εφημερίδα, τό Βέλος ύποστηριζόταν δτι στις έκλογές τής 25 
’Οκτωβρίου -τότε είχαν οριστεί νά γίνουν, άναβλήθηκαν γιά μιά εβδομάδα 
(1 Νοεμβρίου), ίσως λόγω τοΰ θανάτου τοΰ ’Αλεξάνδρου- έπρεπε οπωσδή
ποτε νά κερδίσει τό κόμμα τών Φιλελευθέρων, μόνον έτσι θά σωζόταν ή 
Ελλάδα. Θά είναι θάνατος διά τήν Ελλάδα  -τόνιζε ό άρθρογράφος Κ. Νά- 
κος- εάν έκ τοϋ άποτελέσματος τών προσεχών έκλογών εϋρουν ευνοϊκόν  
έδαφος οί έν Βερολίνφ, Σόφια, Ζυρίχη καί Άγκυρα έλλοχεύοντες άκοίμητοι 
εχθροί τοϋ Ελληνισμού. Διά τούτο... ό Ελληνικός λαός πρέπει νά έκλέξη 
Μ ΕΤΑΞΥ ΖΩΗΣ Κ Α Ι ΘΑΝΑΤΟΥ. Ούδενος έθνους ή ιστορία μαρτυρεί 
οτι εις τήν λαμπροτέραν άκμήν τής εθνικής του περιόδου ηύτοκτόνησεν. 
Είναι δυνατόν ή Ε λλά ς νά αύτοκτονήση ευρισκόμενη εις τόν κολοφώνα 
τής δόξης της; Είχε τή λογική του καί τήν τεκμηρίωσή του τό καλογραμμένο 
αύτό άρθρο τοΰ Ήπειρώτη δημοσιογράφου (Βέλος, 1-10-1920) μόνο πού 
δέν υπολόγιζε τήν εσωτερική κατάσταση τής χώρας καί τήν ψυχολογία πού
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είχαν δημιουργήσει μέ τά συνθήματά τους οί «είρηνοποιοί» τής άντι- 
πολίτευσης. Τήν ϊδια άγνοια εδειχνε σχόλιο τής ίδιας εφημερίδας, υποτι
μώντας τήν προπαγάνδα τής άντιπολίτευσης, μέ εμφανή άνταπόκριση στις 
λαϊκές τάξεις, όπως φανέρωνε ό όγκος τών προεκλογικών συγκεντρώσεων.

y  τίς άρχές ’Οκτωβρίου τό Πρωτοδικείο Ίωαννίνων άνακήρυξε τούς 
υποψήφιους βουλευτές τοΰ νομοΰ. ’Ανέρχονταν σέ 50 (τών δυό παρα

τάξεων καί οί άνεξάρτητοι). Τά ονόματα τών ύποψηφίων βγήκαν άπό κλη
ρωτίδα καί ή σειρά τής εξαγωγής τους καθόριζε καί τήν σειρά πού θά στή
νονταν οί κάλπες, μέ τό νέο εκλογικό νόμο είχε καταργηθεΐ ή άλφαβητική 
σειρά. Σύμφωνα μέ τήν κλήρωση ή σειρά τών ύποψήφιων ήταν: Άλκ. Τσακ- 
μάκης, Κων. Σούρλας, Κων. Ζαούσης, Ίωάν. Πισπιρής, Γεώρ. Γάγαρης, 
Βασ. Μέντζιος, Άναστ. Χρηστίδης, ’Αθαν. Κέκας, Εύάγ. Χατζής, Γεώρ. Δη- 
μάκης, Γεώρ. Κιαγιάς, Γεώρ. Μπαμπούρης, Χρ. Χρηστοβασίλης, ’Αλφρ. 
’Αθανασούλας, Γεώρ. Κουκουμπάνης, Κων. Μελάς, Πέτρος Μπέμπης, Σπυρ. 
Σαλούκας, ’Αθαν. Τραχήλης, Παν. Δαγκλής, Όρ. Βάλλας, Γεώρ. Δούμας, 
’Αθαν. Μπότσαρης, Γεώρ. Βηλαράς, Παν. Φλώρος, Δημ. Κίγκος, Κων. Ρώ- 
ϊμπας, Έμ. Ύψηλάντης, Δημ. Μάρκου, Άριστ. Λώλης, Σταΰρος Γερομίχας, 
Γεώρ. Ζήκος, Σπυρ. Γκάνιος, Γεώρ. Τζέτζος, Σωτ. Συρμακέστης, Κων. Κα- 
τσαδήμας, Σπυρ. Σϊμος, Νικ. Ζωνίδης, Λάμπρος Βετσόπουλος, Γεώρ. Γκάλ- 
γκος, Βασ. Κούρεντας, Χρ. Τσίλιας, Κων. Διούμας, ’Αλέξ. Μέξης, Γεώρ. 
Τζαβέλλας, Κων. Καζαντζής, Νέστωρ Γεωργίτσης, Φίλ. Παπαρούσης, Τιμ. 
Μπότσαρης, ’Αλή βέης Ντΐνος Ρασήχ. Ά π ’ όλους αύτούς οί 24, τό πολύ, 
θά ήταν ύποψήφιοι τών δυό συνδυασμών, όλοι οί άλλοι κατέρχονταν ώς 
άνεξάρτητοι, μέ τήν κομματική του άπόχρωση ό καθένας.

Τελικά στούς δυό συνδυασμούς μετείχαν οί εξής: α) Φιλελευθέρων μέ 
σήμα τήν άγκυρα (κατ’ άλφαβητική σειρά) οί: Γεώρ. Βηλαράς, Γεώρ. Γκάλ- 
γκος, Παν. Δαγκλής, Κων. Κατσαδήμας, Δ. Κίγκος, Κων. Μελάς, Π. Μπέ
μπης, Τ. Μπότσαρης, Σπ. ΣΙμος, Παν. Φλώρος, Εύ. Χατζής, Άν. Χρηστίδης. 
Είχαν άποκλειστεϊ άπό τό συνδυασμό οί παλαιοί βουλευτές Στ. Γερομίχας, 
Γρ. Τσόγκας, Ν. Βλαχλείδης καί I. Πισπιρής. β) Ηνωμένης Άντιπολιτεύ- 
σεως, μέ σήμα τήν ελιά οί: Λάμπρος Βετσόπουλος, Γεώρ. Γάγαρης, Γεώρ. 
Δούμας, Κων. Ζαούσης, Γώγος Ζήκος, ’Αθαν. Κέκας, Βασ. Κούρεντας, Σωτ. 
Συρμακέστης, Γεώργ. Τζαβέλλας, Γεώργ. Τζέτζος, Έμ. Ύψηλάντης (11 
υποψήφιοι).

Στό μεταξύ, ή κυβέρνηση άντιμετώπισε δυσκολίες μέ τήν άπόφαση τοΰ 
βασιλιά ’Αλέξανδρου, νά παντρευτεί τήν ’Ασπασία, κόρη τοΰ στρατηγού 
Μάνου, πού ή βασιλική οικογένεια δέν τήν ήθελε γιά νύφη της, επειδή δέν 
ήταν γαλαζοαίματη. Τελικά ό Βενιζέλος συγκατατέθηκε στό γάμο, προω- 
θοΰσε ετσι τή διάσταση άνάμεσα στόν ’Αλέξανδρο καί τόν πατέρα του. Δεύ
τερο σημαντικό γεγονός, πού είχε καί μέγιστες πολιτικές συνέπειες, ήταν 
ό τραγικός θάνατος τοΰ ’Αλέξανδρου στις 12 ’Οκτωβρίου. "Ενα μήνα πριν.
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στόν κήπο τοΰ βασιλικού παλατιοΰ τής Δεκέλειας, είχε δαγκώσει τόν βασιλιά 
πίθηκος, τό τραΰμα μολύνθηκε καί, παρά τίς προσπάθειες τών γιατρών, ό 
’Αλέξανδρος δέν έγινε δυνατό νά σωθεί. Πρός στιγμή δημιουργήθηκε πρό
βλημα άναβολής τών εκλογών, ό Βενιζέλος όμως άποφάσισε τή διεξαγωγή 
τους τήν 1η Νοεμβρίου. Ή  άρση τοΰ στρατιωτικού νόμου καθώς καί ή 
άμνηστεία έπέτρεψε στους εξόριστους άντιβενιζελικούς νά γυρίσουν στήν 
Ελλάδα καί στους φυλακισμένους ν ’ απελευθερωθούν. Ή  άντιπολίτευση 
ένισχύθηκε σημαντικά μέ τήν άφιξη στήν ’Αθήνα τών κυριότερων στελεχών 
της, οί βενιζελικοί όμως έξακολουθοϋσαν νά πιστεύουν ότι θά ήταν οί 
θριαμβευτές τών έκλογών.

Ό  θάνατος τοΰ Αλέξανδρου άνοιξε τή θύρα γιά τήν επιστροφή τού Κων
σταντίνου. Πάντως γιά τό χαμό του λυπήθηκαν όλοι, βενιζελικοί κι άντιβε- 
νιζελικοί. Οί πρώτοι γιατί ή παρουσία του στό θρόνο άποτελοΰσε έμπόδιο 
γιά τήν επάνοδο τοΰ Κωνσταντίνου, καί οί δεύτεροι, παρά τίς άντιρρήσεις 
πού είχαν, συμπαθοΰσαν τόν ’Αλέξανδρο γιά τήν ομορφιά του, τίς άρετές 
του, άκόμα καί γιά τό γάμο του μέ τή Μάνου. Ό  Χατζής τήν επομένη τοΰ 
θανάτου του (ή Ή πειρος  στις 13 ’Οκτωβρίου έκδόθηκε μέσα σέ πένθιμο 
πλαίσιο), σέ άρθρο του, μέ τίτλο: Ενώπιον τοϋ μοιραίου, κατέληγε: Κ αί 
εύχεται (ό Ηπειρωτικός λαός) τουλάχιστον, άφοϋ οϋτω ώρισεν ή Μοίρα νά 
χα()ή ό Ω ραίος Βασιλεύς, αί ήμέραι τοΰ πένθους του νά είναι σώφρονες 
καί γαλήνιαι καί ό θάνατός του νά έστάθη μία ύψηλοτέρα πεπρωμένη σπον
δή υπέρ της γαλήνης τής πατρίδος του. Κάποιος ύπαινιγμός ύποβόσκει στά 
θρηνητικά λόγια τοΰ Χατζή γιά τή διαδοχή.

Ή  κατάρτιση τών συνδυασμών, γίνονταν στήν ’Αθήνα πάντοτε, δημι
ούργησε στήν κυβερνητική παράταξη έντονα παράπονα γιά τόν άποκλεισμό 
τών παλιών βουλευτών. Στις 7 ’Οκτωβρίου, 150 περίπου κορυφαία στελέχη 
τών βενιζελικών τών Γιαννίνων συγκεντρώθηκαν σέ κλειστή αίθουσα κι 
άσχολήθηκαν μέ τά εκλογικά. Κυριάρχησε τό θέμα τοΰ άποκλεισμοΰ τών 
παλιών βουλευτών, καθώς καί τής επιλογής τών νέων κι άποφασίστηκε νά 
ζητηθούν άπό τό κέντρο ύπεύθυνες εξηγήσεις γιά τά κριτήρια πού ΐσχυσαν 
στήν κατάρτιση τοΰ συνδυασμού.

Τό θέμα τής άξιοκρατίας καί τής έκλεκτικότητος πού είχε θέσει ή Ήπειρος 
θεωρήθηκε άπό τούς Φιλελεύθερους ώς διασπαστικό σύνθημα τής συνοχής 
τού κόμματός τους. Τίς άπόψεις τους συνόψισε σέ κύριο άρθρο του, στό 
Ελεύθερον Βήμα, ό Κ. Μελάς: Είναι τό τελευταϊον δηλητήριον τό όποιον 
έφεΰρεν ή άντίδρασις. Ή  άλλη βενιζελική έφημερίδα, τό Βέλος, άνίχνευε στήν 
άτμόσφαιρα κάποια στοιχεία άνησυχίας, τό φάρμακο, όμως πού πρότεινε γιά 
τήν έξουδετέρωσή τους προκάλεσε τά ειρωνικά σχόλια τής άντιπολίτευσης. 
Έγραφε τό Βέλος: Κίνδυνοι μεγάλοι καί σπουδαίοι περιστοιχίζουσι καί 
άπειλοϋσι τήν 'Ελλάδα. Ά λλά  διά νά άποσοβηθοϋν καί νά σωθή ή Πατρίς 
υπάρχει ένας μόνον τρόπος. Νά ψηφισθούν καί νά έκλεγοϋν βουλευταί 
άφεύκτως οί δώδεκα υποψήφιοι τοΰ κυβερνητικού συνασπισμού Ίωαννίνων.
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"Ετσι μόνον θά σωθή ή Ελλάς. Ή  προτροπή τοΰ Βέλους έπιασε. Καί οί 
12 βουλευτές τών Φιλελευθέρων εκλέχτηκαν, μόνο πού δέ σώθηκε ή Ελλάδα...

Στις 18 ’Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε στήν 'Ήπειρο τό πρόγραμμα τοΰ συν
δυασμού τής Ηνωμένης Αντιπολιτεύσεως τοΰ νομού Ίωαννίνων, γεμάτο 
ύποσχέσεις, δπως δλα τά προεκλογικά προγράμματα. Υποσχέσεις, θά πε
ριείχε καί τό πρόγραμμα τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων (δέ βρήκα άντί- 
γραφό του). Ή  Αντιπολίτευση, λοιπόν, ύποσχόταν: α) γενικά: άποκατά- 
σταση τής εθνικής ενότητας, άναγκαίας γιά τήν εύόδωση τών εθνικών ζη
τημάτων -άποκατάσταση τής κανονικής λειτουργίας τοΰ πολιτεύματος- 
άπόδοση στόν ελληνικό λαό τών άτομικών έλευθεριών πού, δπως ύπο- 
στήριζαν, είχαν καταπατηθεί, καθώς καί τών συνταγματικών έλευθεριών - 
οικονομική άναδιοργάνωση τής χώρας, β) ειδικά γιά τήν "Ηπειρο: τέλεια 
φορολογική άφομοίωση μέ τήν ύπόλοιπη Ελλάδα, μέ κατάργηση τών φόρων 
τής δεκάτης, τών αιγοπροβάτων κ.ά. - ανύψωση τής ’Ηπείρου στήν περί
βλεπτη εκπαιδευτική θέση πού κατείχε στό παρελθόν, μέ τόν πολλα
πλασιασμό τών σχολείων, τήν άνέγερση διδακτηρίων κ.ά. -εισαγωγή άποκεν- 
τρωτικοΰ συστήματος μέ τήν ίδρυση αιρετών διοικητικών συμβουλίων στή 
νομαρχία- άμεση καί δωρεάν άπόδοση δλων τών έθνικών κτημάτων (ίμπλια- 
κίων) στούς κατοίκους καλλιεργητές, καθώς κι άπόδοση τών τσιφλικιών 
άντί εύλογου καί δικαίου άντιτίμου  στούς γεωργούς -βελτίωση κι άνάπτυξη 
τής γεωργίας καί κτηνοτροφίας- διάνοιξη νέων άμαξιτών όδών.

Οί σαραβαλιασμένοι τοίχοι, έργο κι ανάγκη τής εποχής τής τουρκοκρατίας, καί τά 
ετοιμόρροπα κτίρια, άποτελοΰσαν μόνιμη πληγή καί καθημερινό κίνδυνο γιά τούς 
Γιαννιώτες. Καθώς τό φθινόπωρο προχωρούσε κι άρχισαν τά πρωτοβρόχια, τά 
ετοιμόρροπα βούλιαζαν, οί τοίχοι γκρεμίζονταν καί τά ερείπια κρέμονταν ώς κίνδυνος 
θανάτου κατά τής κεφαλής άνυπόπτων διαβατών. Υπάρχουν δημόσια έργα: Υπάρχει 
αστυνομία εις τήν πόλιν αυτήν; Ή  ποια, τέλος πάντων, άρμοδία άρχή μεριμνά περί 
τών άσχημιών καί τών κινδύνων αύτών;, ρωτούσαν οί εφημερίδες. Δέν πέρασαν πολλές 
μέρες καί οί φόβοι τών δημοσιογράφων επαληθεύτηκαν. Μεγάλη καί πρωτοφανής σει
σμική δόνησις. ίσχυροτάτης έντάσεως, μή σημειωθεϊσα ποτέ μέχρι τοϋδε είς τά 
σεισμικά χρονικά τής Ηπείρου, έγινε στις 9 τό βράδυ τής 10ης ’Οκτωβρίου, συγκλόνισε 
τά Γιάννινα καί γέμισε μέ τρόμο καί πανικό τόν κόσμο. Πολλές δεκάδες σπιτιών κα- 
τέρρευσαν. πολλοί τοίχοι έπεσαν ή επαθαν μεγάλες ρωγμές καί πάμπολλοι καπνοδόχοι 
έπεσαν. Τραυματίστηκαν άρκετοί άπό τούς έτοιμόρροπους τοίχους, θύματα δέν 
άναφέρθηκαν. Οί ζημιές άπό τό σεισμό ήταν σημαντικές.
Ό  θάνατος τοΰ βασιλιά ’Αλέξανδρου άνέκοψε γιά λίγο τήν προεκλογική 

κίνηση, σέ λίγες μέρες δμως αύτή ξαναβρήκε τό ρυθμό της. Σ ’ αύτό συνέβαλλε 
καί ή διάψευση τών ειδήσεων πού μιλούσαν γιά άναβολή τών εκλογών. Ή  
νομαρχία Ίωαννίνων δρισε τόν άριθμό τών έκλογικών τμημάτων σέ 58 γιά 
δλο τό νομό, κατά ύποδιοικήσεις: 1) Ίωαννίνων 27 (4 άπ’ αύτά ήταν στήν 
πόλη): α) Ζωσιμαία σχολή, β) α '.  Έλισσαβέτειο Παρθεναγωγείο, γ) ’Ορφα
νοτροφείο Γ. Σταύρου δ) β '.  Έλισσαβέτειο Παρθεναγωγείο). 2) Φιλιατών- 
Ήγουμενίτσας 12. 3) Παραμυθίας 5. 4) Κόνιτσας 7. 5) Πωγωνίου 5.
6) Μετσόβου 2.
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τ ι  "Ηπειρος υποστήριζε τόν αρχηγό τοϋ άντιβενιζελικοϋ συνδυασμού Γ.
Δούμα, είχε δμως τίς στήλες της άνοιχτές γιά δλους τούς υποψήφιους, 

όχι μόνο τοϋ συνδυασμού, άλλά καί γιά τούς άνεξάρτητους. ’Ιδιαίτερα πρό
βαλλε τήν ύποψηφιότητα τού Νέστορα Γεωργίτση, πού τόσο τής είχε συ
μπαρασταθεί στις δύσκολες στιγμές της. Σέ άρθρο του (9-10-1920), ό Ν. Γε- 
ωργίτσης, άπευθυνόμενος πρός τούς έκλογείς, τούς πρότρεπε νά μήν ξε
χνούν τόν όρκο πού ζητούσε, στήν εποχή του, άπό τόν ψηφοφόρο ό κυ
βερνήτης ’Ιωάννης Καποδίστριας: Έ ν όνόματι τής Όμοουσίου καί άδιαιρέ- 
του Τριάδος, ορκίζομαι ενώπιον τοϋ θυσιαστηρίου τοϋ Θεοϋ τής Άληθείας, 
νά μην δώσω τήν ψήφο μου οϋτε διά φιλίαν, οϋτε διά μίσος, οϋτε διά 
φόβον ζημίας, οϋτε δι ’ ελπίδα προσωπικού κέρδους, άλλά κατά τήν συ- 
νείδησίν μου καί χωρίς προσωποληψίαν. Ποιός "Ελληνας ψηφοφόρος θυ
μήθηκε ποτέ τίς προτροπές τού Καποδίστρια; Κανένας ή ελάχιστοι...

"Ενα δεκαήμερο πριν άπό τίς εκλογές καί μέ πολλούς χαρακτηριστικούς 
τίτλους: Ημείς δ,τι βλέπομεν... τό βλέπομεν καθαρά ώς «άναπόφευκτον 
τέλος», αν δέν τό βλέπη καί ό Η πειρω τικός λαός... τόσον χειρότερα δ ι ’ 
αυτόν. - Είναι «ήθικώς» άναπότρεπτον νά τελεσθή, ό Χατζής εξέφραζε 
τή βεβαιότητά του γιά τή νίκη τής άντιπολίτευσης. Έγραφε: Τί βλέπομεν  
διά τό «σύνολον»; Βλέπομεν νίκην τοϋ ήθικοϋ κατά τοϋ άνηθίκου, τοϋ 
δικαίου κατά τοϋ άδικου, τοϋ ίστορικώς «άναποφεύκτου, κατά τοϋ «ίστο- 
ρικώς βεβιασμένου, τοϋ πολιτικώς όμαλοϋ κατά τοϋ άνωμάλου καί έκτρο- 
χιασμένου. Βλέπομεν τήν Ε λλάδα  δπως μάς τήν έμαθεν άπό τήν κούνιαν  
ό πατέρας, ή μητέρα, ό παπάς, ό δάσκαλός μας. Τί βλέπομεν διά τά 
εκλογικά τής Ηπείρου; Παρακαλοϋμεν τούς διανοουμένους άνθρώπους, 
τούς σεβομένους εαυτούς καί ήμάς νά μήν μάς ζητοϋν άπάντησιν. Ά ς  
ψηφίσουν τουλάχιστον οί Ήπειρώται έκλεκτικώς, άφοϋ έτσι τό έννοοϋν, 
τό θέλουν καί τό αισθάνονται -ϊνα σωθή ή διανοητική άξιοπρέπεια τής 
χώρας- ώς διανοουμένης. "Οποιος δέν νοιώθει τήν έπίκλησίν μας αυτήν
- άδύνατον νά συνεννοηθή μ εθ ’ ημών πλέον.

Οί τελευταίες άποστροφές τού άρθρου αποτελούν εμμεση ομολογία δτι 
τό εκλογικό παιγνίδι στήν ’Ήπειρο, γιά τόν άντιβενιζελισμό, είχε χαθεί. 
Ή ταν σίγουρος ό Χατζής, δπως σίγουρος ήταν γιά τή γενικότερη νίκη τής 
άντιπολίτευσης, άπό τήν οποία πίστευε, δτι θά άπέρρεαν δλα τά άγαθά  
πού θά εξουδετέρωναν τίς άσχήμιες τοΰ βενιζελισμού. ΙΊαγιδευμένος στούς 
κομματικούς φανατισμούς του, ξεχνούσε πώς καί ή δική του παράταξη είχε 
δώσει ήδη, ώς κυβέρνηση, δείγματα γραφής καί είχε συμπεριφερθεΐ βάναυσα 
στούς άντιπάλους της...

Τό πολιτικό παιγνίδι είναι βρώμικο σέ πολλές φάσεις του. ’Από τή σύ
σταση τοϋ ελληνικού κράτους σ’ δλες τίς εκλογικές άναμετρήσεις ώς τίς 
μέρες μας, δέν έλειψαν εκδηλώσεις πού κατέτειναν στήν κατασυκοφάντηση 
τοΰ άντιπάλου, μέ οργανωμένη παραπληροφόρηση καί μέ διασπορά ψεύ
τικων ειδήσεων. Μιά βδομάδα πριν άπό τίς εκλογές οί βενιζελικοί, πού



άρχισαν νά διαισθάνονται τόν κίνδυνο τής ήττας, χρησιμοποίησαν στήν 
εκλογική άναμέτρηση ψεύτικα επιχειρήματα, πού ήταν φυσικό νά δημιουρ
γούν άνησυχίες στούς Ήπειρώτες γιά τυχόν επικράτηση τών άντιπάλων. 
Διέδωσαν καί κυκλοφόρησαν παντού πώς τυχόν επικράτηση τών 
άντιβενιζελικών θά οδηγούσε στήν άπώλεια τής Ηπείρου! Διότι αυτοί - 
έλεγαν- έκαμαν συνθήκη μέ τούς ’Ιταλούς νά τούς φέρουν έως τήν Πρέ
βεζαν, αν έλθουν στήν άρχήν. Ό  Χατζής έξερράγη κι έγραψε ένα άπό τά 
καυστικότερα άρθρα του μέ τίτλο: ’Ανδρικόν ν ’ άγωνίζηται καί νά μάχηται 
κανείς έντίμως - Ά νανδρον  νά προσφεύγη είς έπαίσχυντα ψεύδη καί μέσα. 
Κατά τήν τελευταίαν τριετίαν -έγραφε άνάμεσα σέ πολλά άλλα- εΐδομεν δλοι 
καί ύπέστημεν δλοι τάς άφώνους καί καταγανακτημένας πικρίας τών πλέον 
τερατωδών, άσυλλήπτων είς άνθρώπινον εύγενή νοϋν, άκτανοήτων είς πάσαν 
εύγενή καρδίαν συκοφαντιών καί ραδιουργιών... Ένθυμούμεθα (τώρα) τήν 
άλλην τερατώδη άνοησίαν καί αίσχράν συκοφαντίαν κατά 50-60 έκ τών 
έγκριτοτέρων ενταύθα Ήπειρωτών δτι έφεραν τούς ’Ιταλούς στά Γιάννινα!! 
Τό ένθυμούμεθα σήμερον -συνεχίζει- διότι πράκτορες παρόμοιοι καί άντάξιοι 
τών τότε μηνυτών, άσεβείς έκμεταλλευταί ιερών καί όσιων... διασπείρωσι 
πάλιν τό φρικτόν, άπαίσιον, ειδεχθές καί τερατώδες ψεύδος δτι ή Αντιπο- 
λίτευσις ώς κυβέρνησις θά δώση στούς ’Ιταλούς τήν Ήπειρον!

Ό  θάνατος τοΰ ’Αλέξανδρου δημιούργησε θέμα διαδοχής. ΟΙ άντιβενι- 
ζελικοί δέν ήθελαν ν ’ άκούσουν γιά άνάρρηση στό θρόνο τοΰ Παύλου, όπως 
έπιθυμοΰσε ό Βενιζέλος, άρχισαν μέ άρθρογραφία καί λόγους νά μιλοΰν 
άνοιχτά ότι ό Κωνσταντίνος ήταν ό νόμιμος βασιλιάς τών Ελλήνων κι ό 
λαός έπρεπε ν ’ άποφασίσει γιά τήν έπάνοδό του. Στά Γιάννινα, λόγω τής 
ύπαρξης τοΰ στρατιωτικού νόμου, τό θέμα δέν είχε θιγεΐ άμεσα άπό τούς 
άντιπολιτευόμενους, μόνο ύπαινικτικά άναφερόταν. Μιά άστυνομική διά
ταξη πού κυκλοφόρησε λίγο πριν τΙς έκλογές, φανέρωνε πώς άπασχολοΰσε 
σοβαρά και τήν κυβέρνηση, πού ύποχρεώθηκε νά δώσει κάποιες διεξόδους 
στήν πιεστική άπαίτηση τών άντιπάλων νά θέσουν θέμα επανόδου τοΰ Κων
σταντίνου. Σύμφωνα μέ τή διάταξη αύτή: 1) Επιτρεπόταν ή δημόσια συζή
τηση γιά τό ζήτημα τής διαδοχής στόν ελληνικό θρόνο καί ή άνάπτυξη 
γνωμών σέ συναθροίσεις γιά τίς άξιώσεις τοΰ έκπτωτου βασιλιά νά ξανα- 
γυρίσει. 2) ’Απαγορευόταν ή διενέργεια διαδηλώσεων υπέρ τοϋ εκπτώτου, 
καθώς καί οί ζητωκραυγές κι άναφωνήσεις καί κάθε άλλη εκδήλωση (ύπέρ 
τοΰ εκπτώτου πάντοτε), στά δημόσια κέντρα καί τούς δρόμους. 3) ’Απαγο
ρευόταν ή άνάρτηση ή επικόλληση σέ δημόσια μέρη καί σέ καταστήματα 
εικόνων του, καθώς καί ή έμπορία καί πώλησή τους.

Ή  Ή πειρος  έκανε τήν έξής παρατήρηση στό περιεχόμενο τής άστυνομι- 
κής διάταξης: Ή  συζήτησις καί άνταλλαγή γνωμών έπί τοϋ θέματος είναι 
έπιτρεπτή. Τί θά πή συζήτησις; ’Ανταλλαγή βεβαίως γνωμών καί έπιχειρη- 
μάτων καί άπόψεων, ίνα υποστήριξή κανείς μίαν άντίληψιν. Α λλά  διά 
νά υποστήριξή κανείς μίαν γνώμην καί άντίληψιν, θά τήν ύποστηρίξη διά
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νευμάτων καί ψιθυρισμών; Ή  διά ζώσης καί άνθρωπίνης εύρώστου φωνής; 
Ά λλ ’ εν τοιαύτη περιπτώσει τό μέτρον τής κρίσεως -άν πρόκειται, δηλαδή, 
περί «συζητήσεως» άπλής ή «εκδηλώσεως»- εις ποιον άφήνεται; Εις τόν 
σνζητοϋντα πολίτην; Ή  εις τόν παρατυγχάνοντα χωροφύλακα;

Μεγάλη άναστάτωση δημιούργησε στον κυβερνητικό συνδυασμό τών 
Γιαννίνων ή κάθοδος στις εκλογές ώς άνεξαρτήτου Φιλελευθέρου τού δυ
ναμικού δικηγόρου Γ. Κιαγιά. Ό  άποκλεισμός του άπό τό συνδυασμό ξά
φνιασε πολλούς, δέ μπορούσαν νά δώσουν ερμηνεία στά κριτήρια πού ΐσχυ- 
σαν κατά τήν κατάρτιση τοΰ συνδυασμού. ’Ίσως αποκλείστηκε γιατί ήταν 
Κρητικός, στενός φίλος τοΰ Βενιζέλου, πού δέν ήθελε νά δημιουργήσει προ
βλήματα στούς Ήπειρώτες υποψήφιους, επιβάλλοντας τό συμπατριώτη του 
στό ψηφοδέλτιο. Ό  Κιαγιάς ήταν κι ό βασικός άρθρογράφος τοΰ Βέλους, 
ή θέση δμως τής εφημερίδας πού στήριζε, πρίν άπό τήν κατάρτιση τών συν
δυασμών, δτι δηλαδή έπρεπε νά ψηφιστούν κορδόνι καί οί 12 τοΰ ψηφοδελ
τίου, ζημίωσε τόν ίδιο, γιατί οί ψηφοφόροι πειθάρχησαν στή γραμμή τοΰ 
κόμματος, δέν ψήφισαν επιλεκτικά, δπως πρότεινε ό Χατζής, έτσι ό Κιαγιάς 
έχασε τήν έκλογή. Τό παράξενο είναι -κατά βάθος δχι καί τόσο παράξενο, 
γιατί μέ τόν ελιγμό του ό Χατζής έπιχειροΰσε διάσπαση τής κυβερνητικής 
παράταξης- δτι ό μόνος πού ύποστήριξε τόν Κιαγιά, τό στυλοβάτη τοΰ βε- 
νιζελισμοΰ στά Γιάννινα, τό διώκτη τής Ηπείρου, ήταν ό Χατζής. ’Απευ
θυνόμενος πρός τούς βενιζελικούς έγραφε: Πώς χω ρίς νά αίσχύνησθε έπί 
τέλους όμιλειτε περί πόλεως φώτων καί εύάνδρου πόλεως, δταν άνευ τού 
κ. Κιαγιά, δέν θά εΐσθε κάν «βενιζελικοί» εις αυτήν τήν πόλιν, ώς «άποκη- 
ρυξίαι» πρόεδροι σωματείων καί συντεχνιών, τών όποιων τά αύτόγραφα 
πού άποκαλεΐτε τόν Βενιζέλον «έθνικόν ολετήρα», έχομεν εις τά γραφεία 
μας;.. Τί τόν υβρίζετε τώρα (τόν Κιαγιάν) καπηλικώς, άλλά καί εύτελώς 
«σιατουρικώς»; Έκρεμαστήκατε εις τόν όμφαλόν του, άναξιοπρεπώς, τρία 
χρόνια άκέρια. Τώρα τί έγκλημα έχει ό άνθρωπος καί τόν υβρίζετε έτσι; 
Διότι έξετέθη υποψήφιος έξω τοϋ κυβερνητικού συνδυασμού; Εύρισκόμεθα 
εις μίαν θέσιν δπου ό κ. Κ ιαγιάς έτυχε νά μήν είναι πολιτικός μας φίλος, 
άλλά τουναντίον έχθρός. Αλλέως ήθέλαμεν νά ήτο. Δ ιότι τότε θά ειχωμεν 
νά σάς ξετινάξωμεν άλλην μίαν φοράν ώς τούς πλέον άνάνδρους εις τούς 
καιρούς τών δυστυχιών - άνανδροτέρους εις τούς καιρούς τών εύημεριών...

Είναι φανερό πιά πώς ό Χατζής, άπελευθερωμένος άπό λογοκρισίες καί 
στρατιωτικούς νόμους, ξαναβρήκε τόν εαυτό του, τό δυνατό λόγο, τήν καυ
στική ειρωνεία, τό χιούμορ, τό δυναμισμό, τή ζωντάνια, τό ύφος, -πού κά
ποιοι άντίπαλοί του προσπάθησαν ν ’ άντιγράψουν χωρίς έπιτυχία-, συχνά 
δμως καί τήν άκριτη επιχειρηματολογία έναντίον τοΰ Βενιζέλου καί τής 
πολιτικής του. Καί βέβαια ό άσίγαστος πόθος νά δει πάλι τόν Κωνσταντίνο 
στό θρόνο, ξέσπασε τρεις μέρες πρίν άπό τις έκλογές, σ’ ένα ύμνο καί σέ 
μιά άπόπειρα ιστορικής θεμελίωσης τής άνάγκης τής επανόδου του. ’Επί 
μήνες τώρα οί δυό βενιζελικές έφημερίδες τόν πίεζαν, μέ άρθρα καί σχόλια.
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νά πει τή γνώμη του γιά τό καθεστωτικό. Ό  Χατζής σιωπούσε, ό στρα
τιωτικός νόμος κρεμόταν πάνω άπό τό κεφάλι του. Στις 29-10-1920 έγινε 
ή έκρηξη: τίτλος τοΰ άρθρου: Έρωτάτε διατί; Δ ιότι ό ένας (ό Βενιζέλος 
εννοεί) άντιπροσωπεύει μίαν έφήμερον εκλογικήν κάλπην, ά λλ ’ εκείνος (ό

Κωνσταντίνος) τό ένδοξον 
καί σεπτόν ελληνικόν στέμ
μα. Έγραφε, καί τί δέν έ
γραφε, στό μακροσκελές άρ
θρο του: rΗμείς οί άντιπο- 
λιτευόμενοι έν Ήπείρω έ- 
χομεν τήν άκλόνητον πεποί- 
θησιν δτι ή βασιλεία τοϋ Βε- 
νιζελισμοϋ, δι ’ δλην τήν Ε λ
λάδα, θά δύση τό μεσονύ
κτιον τής Κυριακής, διότι 
τοϋτο, δπως κ α τ’ έπανάλη- 
ψιν έγράψαμεν, είναι ηθι

κώς άναπότρεπτον... Μάς έρωτοϋν οί βενιζελικαί εφημερίδες νά τούς ποϋμε 
αν θέλουμε ΗΜΕΙΣ τόν βασιλέα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ. Αφελής έρώτησις. Τόν 
θέλομεν καί ημείς καί ΟΑΟΙ. Τόν θέλομεν όχι μόνον ώς έκπροσώπησιν 
ιδανικών μας καί πίστεών μας, δχι μόνον διότι τόν ειδομεν Ελευθερωτήν 
καί ώραϊον επί τοϋ Μ πιζανίου - άλλά τόν θέλουμε καί ώς έλληνες πολίται 
σώφρονες, διότι είναι ή έγγύησις τής γαλήνης καί τής ένότητος, ή έλπίς 
τής είρηνεύσεως, τό εχέγγυον τής ησυχίας καί άσφαλείας δλων τών Ελλήνων 
πλέον- διότι είναι ό ΜΟΝΟΣ ΒΑΣΙΑΕΥΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ καί τής ΕΛΛΗ
ΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΑΗΣΕΩΣ, ό δυνάμενος νά έπιβληθή διά τής ε π ’ ΑΥΤΟ Ν  
αγάπης καί νά ήσυχάση πλέον ή χώρα άπό τάς άνωμαλίας καί τάς άναστα- 
τώσεις, τάς όποιας έβαρύνθη ό κάθε αγνός καί πονών τήν Ελλάδα "Ελλην. 
Καί κατέληγε: ΙΙρό τοϋ Στέμματος θά βάλουμε δλοι εύλαβώς τό χέρι στήν 
καρδιάν, δλοι άνεξαιρέτως -είμεθα βέβαιοι καί τό «Βήμα» καί τό «Βέλος»- 
φωνάζοντες σύσσωμοι καί ολόψυχοι οί "Ελληνες: Ζήτω ό Βασιλεύς μας, Ο 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

τρ ήν παραμονή τών εκλογών τής 1ης Νοεμβρίου, ό Πέτρος Κωστίδης 
είχε μεγάλη κίνηση στό μαγαζί του. Δέν ήταν μόνον οί πελάτες πού 

ψώνιζαν, Γιαννιώτες καί κάτοικοι τής ύπαίθρου - πολλοί άγρότες είχαν 
έρθει στά Γιάννινα οί λιγότεροι γιά ν ’ άγοράσουν κάτι, οί περισσότεροι 
γιά νά μάθουν νέα γιά τήν πολιτική κατάσταση, νά ξέρουν πρός τά πού 
κλείνει ή πλάστιγγα, αύτές οί εκλογές ήταν πολύ σημαντικές, όλοι τό κα
ταλάβαιναν-, ήταν καί οί ύποψήφιοι βουλευτές πού έμπαιναν στό μαγαζί 
του νά τόν χαιρετήσουν καί νά έκμαιεύσουν κάποια υπόσχεση ύποστήριξης. 
Πήγαιναν δλοι βενιζελικοί κι άντιβενιζελικοί, άνεξάρτητοι δλων τών άπο-
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χρώσεων, μέ κάλπες ορφανές, ήταν τέτοιο τό εκλογικό σύστημα πού έδινε 
τή δυνατότητα στόν ψηφοφόρο νά δείχνει τήν προτίμησή του σέ πολλούς. 
Τόν Πέτρο καί τό γυιό του τό Βασίλη, τούς ήξεραν γιά βενιζελικούς, τό 
Δημήτρη τόν θεωρούσαν βασιλικό. Ή ταν μικρά τά Γιάννινα τότε καί ήταν 
γνωστά τά φρονήματα όλων. Ά ν  όμως αύτό ΐσχυε γιά τίς προηγούμενες

έκλογές, γιαυτές πού θά 
γίνονταν τά πράγματα, 
ιδιαίτερα στά χωριά, δέν 
ήταν τόσο ξεκαθαρισμέ
να. Στήν ύπαιθρο είχε 
σημειωθεί σημαντική με
ταστροφή τοΰ κόσμου 
υπέρ τών άντιβενιζελι- 
κών, άσχετα άν ή μετα
στροφή δέν έκφράστηκε 
καί μέ έκλογή βουλευτών 
άντικυβερνητικών. Οί πε
ρισσότερες οικογένειες 
είχαν γυιούς καί πατερά
δες στόν πόλεμο, οί άν- 
τιβενιζελικοί άφηναν νά 
έννοηθεί ότι θά έφερναν 
τήν ειρήνευση, έκλογική 
ύπόσχεση πού γιά τούς 

άγρότες σήμαινε έπιστροφή τών δικών τους, δύσκολα τά έβγαζαν πέρα άπό 
έλλειψη εργατικών χεριών. Οί άγρότες όμως φοβοΰνταν νά έκδηλωθοΰν, 
τά χωριά άλώνιζαν οί Κρητικοί χωροφύλακες καί οί χωρικοί τούς έτρεμαν. 
Σέ μικρότερη κλίμακα τό ίδιο συνέβαινε καί στά Γιάννινα, κι αύτό υπο
χρέωνε πολλούς νά κρύβουν τά πολιτικά τους φρονήματα. Γιά νάναι πε
ρισσότερο ήσυχοι -τό ίδιο έγινε καί σ’ όλη τήν Ελλάδα- τήν ήμέρα τών 
έκλογών φόρεσαν στό πέτο τό σήμα τών Φιλελευθέρων, τήν άγκυρα, καί 
πήγαν καί ψήφισαν. Οί παράγοντες τών βενιζελικών, βλέποντας τέτοια κί
νηση, ώς τήν ώρα πού άνοιξαν οί κάλπες κι άρχισε ή καταμέτρηση τών 
ψήφων, ήταν άπόλυτα σίγουροι ότι κέρδισαν τίς έκλογές. Γελάστηκαν. Οί 
ψηφοφόροι βρήκαν τρόπους γιά νά έκδηλώσουν μέ άσφάλεια τό φρόνημά 
τους.

Γιά νά ξαναγυρίσουμε στόν Πέτρο, όλοι σχεδόν οί υποψήφιοι τόν 
έπισκέφτηκαν τήν παραμονή τών έκλογών. Ναι ήταν βενιζελικός, ό σύνδε
σμός του όμως μέ τό Σπυρίδωνα, έκανε κάποιους άντιβενιζελικούς νά π ι
στεύουν ότι ίσως θά κατόρθωναν νά τόν προσεταιριστούν. Ό  Πέτρος τούς 
καλοδέχονταν όλους, τούς έδινε θερμές εύχές γιά τήν έπιτυχία τους, χωρίς 
νά δεσμεύεται άμεσα γιά πλήρη ύποστήριξη. Βέβαια στό μαγαζί του δέν
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πήγε ό Δαγκλής, δέν ήταν ανάγκη νά πάει, δυό μέρες νωρίτερα τόν είχε 
έπισκεφτεϊ ό Πέτρος σπίτι του καί είχαν συζητήσει.

Ό  Δαγκλής φαινόταν στενοχωρημένος μέ τήν ανάμιξη τοΰ Σ. Σίμου στόν 
καταρτισμό τοΰ ψηφοδελτίου τοΰ κόμματος, άλλά καί τή συμμετοχή του 
σ’ αύτό' γνώριζε τό δυναμισμό καί τίς πολιτικές ικανότητες τοΰ στενοΰ 
συνεργάτη τοΰ Βενιζέλου, δέν ήθελε νά ταπεινωθεί άπό τυχόν μείωση τών 
ψήφων του. Ό  Πέτρος άνοιξε στό στρατηγό τήν καρδιά του, τοΰ έξέφρασε 
τήν άπέραντη εύγνωμοσύνη όλης τής οικογένειας γιά τίς φροντίδες του γιά 
τό Βασίλη, θάταν όλοι στό πλευρό του στις έκλογές, άκόμα καί τό Δημήτρη 
πίστευε ότι θά τόν έκανε ν ’ άλλάξει γνώμη καί νά ψηφίσει τό στρατηγό. 
Έ πειτα  τό σόϊ καί οί γνωριμίες του ήταν μεγάλες καί στήν πόλη καί στό 
χωριό, θά έκανε άγώνα νά πείσει όλους νά σταθούν στό πλευρό του, τέτοιες 
προσωπικότητες επιστημονικής άξίας καί πολιτικού ήθους, όπως τοΰ Δα- 
γκλή, σπάνιζαν στήν Ελλάδα. Ό  στρατηγός έσφιξε μέ θέρμη τό χέρι τοΰ 
Πέτρου, ύπολόγιζε πολύ σ’ αύτόν τό σεμνό καί τίμιο άνθρωπο, ήταν σί
γουρος πώς ποτέ δέ θά τόν ξεγελοΰσε, είχαν πικρή πείρα οί πολιτευόμενοι 
τότε άπό τούς κομματάρχες τους, χωρίς τύψεις συνείδησης τούς έγκα- 
τέλειπαν, άν έβρισκαν συμφερότερους όρους συνεργασίας μέ τούς συνυπο
ψήφιους, άκόμα καί μέ τούς άντίπαλους.

Στό μεσημεριανό τραπέζι τής οικογένειας, ή συζήτηση ήταν γιά τίς 
έκλογές. Τήν κουβέντα άνοιξε ό Πέτρος, τούς έκανε λόγο γιά τίς έπισκέψεις 
τών υποψήφιων στό μαγαζί, τίς παρακλήσεις καί τίς ύποσχέσεις τους, όλοι 
γέλασαν, μόνον ό Βασίλης καθόταν σιωπηλός, δέν τοΰ άρεσε καθόλου ό 
προεκλογικός άγώνας, όπως είχε άναπτυχθει κι άπό τίς δυό πλευρές, ήταν 
έπιφυλακτικός. Έ πειτα ό Πέτρος έκανε λόγο γιά τήν έπίσκεψή του στό 
Δαγκλή. —Πάλι στό Δαγκλή; μπήκε στή συζήτηση ερεθισμένος ό Δημήτρης, 
τόσα χρόνια τό Δαγκλή υπηρετούμε, ας άλλάξουμε καί μιά φορά πορεία... 
Ό  Βασίλης τόν κοίταξε μέ τήν άκρη τοΰ ματιού του, όμως δέ μίλησε. 
—Δημήτρη.., ύψωσε έπιτιμητικά τόν τόνο τής φωνής του ό πατέρας, ξεχνάς 
τί έκανε ό Δ αγκλής γιά τό Βασίλη; δέν πρόσθεσε τίποτ’ άλλο. Ή  ύπόμνηση, 
έτσι μάλιστα πού ειπώθηκε, έκανε τό Δημήτρη νά ριγήσει. —Συγχώρα με 
πατέρα, ψέλλισε, παρασύρθηκα, συγχώρα με καί συ Βασίλη. Ό  άδελφός 
του, σιωπηλά πάλι, πήρε τά χέρια τοΰ άδερφοΰ στις φούχτες του καί τάσφιξε 
δυνατά. Ό λη  ή οικογένεια είχε συμφωνήσει, κι άς μήν ειπώθηκε τίποτ’ άλ
λο. Μόνον ό μικρός Νικος -τί μικρός είχε μπει πιά στό Πανεπιστήμιο, θά 
σπούδαζε μαθηματικός - στριφογύρισε στήν καρέκλα του, έδειχνε πώς δέ 
συμφωνούσε μ’ έκεΐνα πού άποφασίζονταν εκείνη τή στιγμή στό σπίτι τους...

Ό  Πέτρος δέν είχε σχηματίσει σαφή εικόνα γιά τούς προσανατολισμούς 
τοΰ έκλογικού σώματος. Έβλεπε τούς άντιβενιζελικούς νάχουν άναπτερω- 
μένο τό ήθικό τους, άκουε όμως καί τούς βενιζελικούς νά βεβαιώνουν όλους 
πώς ή νίκη ήταν δική τους. Ό  Πέτρος δέν είχε έμπιστοσύνη σέ τέτοιες 
απόλυτες θέσεις, πώς προεξοφλούσαν τήν άπόφαση τοΰ κόσμου σέ ποιόν



θά έδιναν τήν ψήφο τους; Κάποιοι συγχωριανοί του πού είχαν έρθει στό 
μαγαζί, μετρούσαν τις κουβέντες τους, φοβούνταν τούς Κρητικούς χωρο
φύλακες. —Μή φοβάστε, τούς είπε ό Πέτρος, σέ μένα μιλήστε ελεύθερα, 
κανείς δέν θά σάς πειράξει. — Θά πάρουν πολλούς ψήφους οί βασιλικοί 
στό χωριό μας, κύρ Πέτρο, καί στά γύρω χωριά τό ίδιο θά γίνει. Κ άνουν  
τό βενιζελικό, άλλά θά ψηφίσουν βασιλιά. Θέλουν νά γυρίσουν τά παιδιά  
τους άπό τή Μικρασία, καί οί βασιλικοί κάτι ύποσχέθηκαν... — Τό ξέρω. 
μουρμούρισε ό Πέτρος, τό Ζαγόρι είναι όλο σχεδόν βασιλικό, τόγραψε κι 
ό Χατζής, μόνον οί δυό Βίτσες βενιζελίζουν... Ή ταν άλήθεια. Στήν "Ανω 
καί Κάτω Βίτσα ελάχιστοι βασιλικοί υπήρχαν.

Μιά τυχαία συνάντηση, τό άπόγευμα τού Σαββάτου, στό δρόμο, μέ τό 
Χατζή, κλόνισε άκόμα περισσότερο τήν εμπιστοσύνη του στις διακηρύξεις 
τών βενιζελικών γιά σίγουρη νίκη. —Πέτρο, τοΰ είπε ό Χατζής, μήν άκούς 
τί σού λένε οί κομματάρχες τοϋ βενιζελισμοϋ. Τό παιγνίδι γιά τούς 
βενιζελικούς έχει χαθεί. Δέν ξέρω τί θά γίνει στήν 'Ηπειρο, πιθανόν έδώ 
νά έπιπλεύσουν, θά κάνουν έκλογικές υπερβασίες, ή άνάμιξη άνθρώπων 
πού έπρεπε νά στέκονται μακρυά άπό τις έκλογικές άναμετρήσεις, δημόσιοι 
υπάλληλοι, παπάδες, δάσκαλοι καί καθηγητές οργιάζουν, όλοι έχουν εξα
πολυθεί εναντίον τών άντιβενιζελικών νά μή βγάλουν ούτε ένα βουλευτή. 
Ά ν τε  λοιπόν νά πάρουν τήν Ή πειρο καί τήν Κρήτη, τί θά βγει μ ’ αυτό; 
"Ολη ή άλλη Ελλάδα θά τούς μαυρίσει... Ή ρθε ή ώρα νά πέσει ό βενι- 
ζελισμός Πέτρο, θά γυρίσει ό βασιλιάς, θά γυρίσει κι ό Σπυρίδων, άρκετά 
τόν κράτησαν μακρυά άπό τήν πόλη τά πρωτοπαλλήκαρα τοϋ βενιζελισμοϋ...

Τά λόγια τού Χατζή ήταν ή χαριστική βολή γιά τις προσδοκίες τοΰ Πέ
τρου. Ό  Χατζής αύτή τή φορά έλεγε τήν άλήθεια, τό καταλάβαινες άπό τόν 
τόνο τής φωνής του. Δέν είχε πάθος, ούτε έπαρση, έπειθε δμως τό συνο
μιλητή του μέ τήν ηρεμία, τόν τρόπο ανάπτυξης τών επιχειρημάτων του 
καί τήν πειστικότητα τοΰ λόγου του. Θάπεφτε ό Βενιζέλος! Τώρα τό πίστευε 
κι ό Πέτρος καί προσπαθοΰσε νά βρει τρόπους γιά νά ένημερώσει τό βράδυ 
τούς δικούς του, προπαντός έπρεπε νά προσέξει τό Βασίλη, γιαυτόν ή πτώ
ση θά ήταν τρομερό χτύπημα. Τούς βρήκε δλους μαζεμένους στό σαλόνι, 
ή νύχτα είχε προχωρήσει άρκετά, Νοέμβριος έμπαινε, είχαν έρθει καί δυό 
φίλοι άπό τή γειτονιά, βενιζελικοί κι οπαδοί τοΰ Δαγκλή, ήθελαν ν ’ ακού
σουν τή γνώμη τού Πέτρου, κάτι περισσότερο θάξερε αύτός, τόσοι άνθρωποι 
περνούσαν άπό τό μαγαζί του. Τούς χαιρέτησε δλους, κάθησε στήν καρέκλα 
του καί περίμενε τήν ...άνάκριση. Τήν κουβέντα άρχισε ή γυναίκα του ή 
Λευκή, ό Δαγκλής είχε στείλει μέ άνθρωπό του ένα γράμμα σφραγισμένο, 
τοΰ τόδωσε κι άναρωτήθηκε τί έγραφε ό στρατηγός. Ό  Πέτρος τό άνοιξε 
βιαστικά, τό διάβασε γρήγορα, οί άλλοι κρέμονταν άπό τά χείλη του. —Δέν 
είναι τίποτα σοβαρό, είπε ό Πέτρος, οδηγίες δίνει γιά τό πώς θά ρίξουμε 
αύριο τό σφαιρίδιο στήν κάλπη. Δέν άποκάλυψε δλη τήν άλήθεια. Τό γράμμα 
περιείχε βέβαια οδηγίες, άλλά στό κάτω μέρος ό Δαγκλής είχε προσθέσει
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μέ τά ίδια του τά χέρια: Κύριε Κωστίδη, σάς εκφράζω καί πάλιν τάς 
θερμάς ευχαριστίας διά τήν ύποστήριξίν σας. Κάνετε δ,τι μπορείτε διά νά 
εχωμεν ένα καλόν άποτέλεσμα. Ό  άγών είναι δύσκολος καί πολύ φοβούμαι 
δτι μάς άναμένουν άπογοητεύσεις, εάν έπαναπαυθώμεν είς τάς διαβεβαι
ώσεις τών άνοήτων, οί όποιοι ομιλούν περί σαρωτικής νίκης. Ό  άντίπαλος 
είναι ισχυρός, χρειάζονται μεγάλαι προσπάθειαι διά νά τόν καταβάλλωμεν.
- Μετά τιμής καί ευχαριστιών, Παν. Δαγκλής, υποψήφιος συνδυασμού Φι
λελευθέρων νομού Ίωαννίνων. 01 άλλοι τόν κοιτούσαν μέ δυσπιστία, δέν 
πίστευαν στις εξηγήσεις του. Ό  Πέτρος αίσθάνθηκε πώς βρισκόταν στή δυ
σάρεστη θέση νά κρύβει άλήθειες άπό τούς δικούς του κι άπό τούς φίλους 
του. —Ναί, είπε σέ κάποια στιγμή καί σηκώθηκε όρθιος. 'Ο Δαγκλής μοϋ  
γράφει κι άλλα. Αέ θά κάνουμε περίπατο σ ’ αυτές τίς έκλογές. Κι ας τό 
πούμε καθαρά. Μπορεί καί νά κερδίσουν οί βασιλικοί, οί δικοί μας ώς 
σήμερα μάς άποκοίμιζαν. Ό  Δαγκλής έκτιμάει άντικειμενικότερα τά πράγ
ματα, αύτός λέει τήν άλήθεια. Έ μεΐς τό καθήκον μας θά τό κάνουμε, θά 
ψηφίσουμε τό Δαγκλή. Μιά σύσταση μόνο κάνω σ ’ δλους: Μήν προκαλεΐτε 
τούς άντιπάλους καί μή βιαστείτε νά πανηγυρίσετε πρόωρα. 'Εδώ μπορεί 
νά κερδίσουμε, άλλά Ελλάδα δέν είναι μόνον ή Ήπειρος.

Ή  διάθεση όλων είχε άλλάξει. Ή  συζήτηση συνεχίστηκε πάνω σέ λεπτο
μέρειες τού έκλογικοΰ αγώνα, όχι όμως μέ τόν ενθουσιασμό πού ύπήρχε 
πριν γυρίσει ό Πέτρος. Περισσότερο ά π ’ όλους ύπέφερε ό Βασίλης. Χωρίς 
νά μιλάει, έδειχνε μέ τήν έκφραση τοΰ προσώπου του, πόσο βαθειά πονοΰσε 
μ ’ αύτά πού άκουε.

ijy ημέρωσε καί ή 1η Νοεμβρίου. Ή  μεγάλη μέρα, γιά τούς βασιλικούς,
“  πού έπέτρεψε στόν Κωνσταντίνο νά γυρίσει στό θρόνο του. Ή  άπο- 

φράδα γιά τούς βενιζελικούς, σέ λίγα χρόνια έτσι θά τή χαρακτήριζαν καί 
οί περισσότεροι "Ελληνες. Ή  Ηνωμένη 'Αντιπολίτευσις κέρδισε περιφανή 
νίκη. Μόνο στήν Ή πειρο, τήν Κρήτη, τή Χίο καί τή Μυτιλήνη επικράτησαν 
οί βενιζελικοί, σ’ δλους τούς άλλους νομούς υπερψηφίστηκαν οί βασιλικοί.

Ή ταν φυσικό ή νίκη τών άντιβενιζελικών νά δημιουργήσει έντονες 
άνησυχίες στούς άντιπάλους τους. Τά στελέχη τής παράταξης θυμοΰνταν 
τά Νοεμβριανά κι άνατρίχιαζαν. Οί φιλελεύθεροι βουλευτές δέν κινδύνευαν, 
οί άλλοι κομματάρχες όμως φοβούνταν συλλήψεις, φυλακίσεις, έξορίες. Γιά 
νά καθησυχάσει τούς φόβους τών άντιφρονούντων, ή Ή πειρος, πού κυ
κλοφόρησε στις 3 Νοεμβρίου πανηγυρική, μέ έπίτιτλους: Ζήτω ή Ελευθε
ρία!! Ζήτω ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος, δημοσίευσε άρθρο, στό όποιο, εκτός 
άπό τήν έκφραση τής μεγάλης χαράς τού άντιβενιζελικού κόσμου γιά τή 
νίκη, συνιστούσε πρός κάθε κατεύθυνση, ψυχραιμία, τάξη, γενναιοψυχία, 
άνωτερότητα. "Εγραφε: Είναι τόσον ώραία ή νίκη μας, ώστε ή ψυχή μας  
ας τήν άπολαύση εύγενή καί μεγαλόψυχον. Οί άντίπαλοί είχαν στρατολο
γήσει πολύν συρφετόν, πολύ κατακάθισμα κοινωνικόν. Ά λλ  ’ ημείς εΐμεθα
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ό λαός ό εύγενής της Ελλάδος, δειχθώμεν ανώτεροι. Αυτήν άλλωστε τήν 
βασιλικήν γενναιοψυχίαν εδειξε καί επιτάσσει Εκείνος πού θαρθή αϋριον  
βασιλιάς μας - αυτά μάς συνιστα ή κυβέρνησις πού έρχεται εις τήν άρχήν. 
Τάξιν. Ησυχίαν. Βασιλικήν γενναιοψυχίαν. Αποδείξω μεν πόσον άληθινοί 
"Ελληνες, άδίκως ύβρισθέντες, ειμεθα. Με άλλο άρθρο της, δμως, ή Ή π ει
ρος ζητούσε ν ’ ακυρωθούν οί εκλογές γιά τήν ’Ήπειρο, γιατί, δπως ύποστή- 
ριζε, ήταν προϊόν νοθείας, σωρείας εκλογικών παραβάσεων, συστηματικών, 
Εντεχνων καί οργανωμένων, τρομοκρατίας άμεσης καί έμμεσης, διαγραφής 
χιλιάδων ψηφοφόρων κυρίως στήν Παραμυθιά, προκλητικής άνάμιξης δε
σποτάδων, ιερέων, άστυνομικών, δημοσίων ύπαλλήλων, καλποφυλάκων, 
κομματαρχών, άναισχύντων διδασκάλων καί καθηγητών, πρακτόρων τοϋ 
βενιζελισμοϋ καί διαφθορέων τής σχολικής πειθαρχίας καί σεμνότητος, όλα 
αυτά, συνηνωμένα, υποστήριζε ό Χατζής, ήλλοίωσαν τήν γνώμην τοϋ Η 
πειρωτικού λαοϋ, ώστε σήμερον αυτός νά φαίνεται άποτελών πανελλήνιον 
έξαίρεσιν, ψηφίσας βενιζελικούς μόνον. Είναι ζήτημα πολιτικής τιμής -κα- 
τέληγε- νά άκυρωθοϋν αί έκλογαί.

Δέν είχε δίκιο ό Χατζής. 'Όλα δσα ισχυρίζεται δτι έγιναν -καί μπορεί 
νά έγιναν δχι βέβαια στήν έκταση καί στόν άριθμό πού άναφέρει- δέν ήταν 
ικανά ν ’ άλλοιώσουν τό φρόνημα τοΰ Ηπειρωτικού λαού, πού στή μεγάλη 
του πλειοψηφία, άπό τήν επομένη κιόλας τής άπελευθέρωσης, ήταν βενιζε- 
λικός. Τό ίδιο παρέμεινε καί τά επόμενα χρόνια, ώς τό 1936 πού έγινε ή 
δικτατορία τοΰ I. Μεταξά. Σ ’ όλες τις εκλογές οί βενιζελικοί πλειοψηφούσαν 
κι έξέλεγαν τό σύνολο σχεδόν τών βουλευτών. Είχε ριζώσει στούς Ή πει- 
ρώτες ή πεποίθηση δτι ό Βενιζέλος ήταν ό δημιουργός τής Μεγάλης 'Ελλά
δας, δτι αύτός θά μπορούσε νά έλευθερώσει καί τή Βόρειο Ήπειρο.

Οί δώδεκα βουλευτές πού εξέλεξαν οί Φιλελεύθεροι στό νομό Ίωαννίνων, 
ήταν οί εξής, κατά σειρά επιτυχίας: 1) Παν. Δ αγκλής  ψήφοι 14282, 2) Π. 
Φλώρος 13598, 3) Σπ. Σ ιμός 13192, 4) Κ. Μ ελάς 13050, 5) Κων. Κατσα- 
δήμας 12734, 6) 77. Μ πέμπης 12703, 7) Δ. Κ ίγκος  12521, 8) Τ. Μπότσαρης 
12422, 9) Γ. Γκάλγκος 12241, 10) Α. Χρηστίδης 12132, 11) Ε. Χατζής  
11859, 12) Γ. Βηλαράς 11803. Ό  έκτός συνδυασμοΰ φιλελεύθερος Γ. Κια- 
γιάς πήρε ένα σημαντικό άριθμό ψήφων: 9038.

Ή  σειρά τών άντιπολιτευόμενων πού άπέτυχαν, ήταν: 1) Γ. Δούμας, 
ψήφοι 9769, 2) Γ. Γάγαρης 8208, 3) Γώγος Ζήκος 8150, 4) Κ. Ζαούσης 
8128, 5) Γ. Τζαβέλλας 8043, 6) Α θ. Κ έκας  7740, 7) Β. Κούρεντας 7690, 
8) Έμ. Ύ ψ ηλά ντη ς  7643, 9) Γ. Τζέτζος 7605, 10) Σωτ. Συρμακέσης 7272, 
11) Λ. Βετσόπουλος 7052 (ό συνδυασμός είχε μόνο 11 ύποψηφίους). Οί 
έκτός συνδυασμοΰ άντιβενιζελικοί Αθ. Μ πότσαρης καί Χρ. Χρηστοβασίλης 
πήραν άπό 8568 καί 7108 ψήφους άντίστοιχα.

Γιά νά γιορτάσει τή νίκη της ή Αντιπολίτευση, οργάνωσε στις 3 Νοεμ
βρίου τό άπόγευμα μεγάλο συλλαλητήριο στήν κεντρική πλατεία, πού ξα- 
ναπήρε τό πρώτο της όνομα (Κωνσταντίνου τοΰ Έλευθερωτοΰ). Ή περι-
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γραφή τοΰ συλλαλητηρίου κατέλαβε δλη τήν πρώτη σελίδα τής Ηπείρου 
καί γράφτηκε άπό τόν ίδιο τό Χατζή, μέ τό γνώριμο ΰφος του. Ή ταν μιά 
σελίδα μέσα άπό τήν όποία ξεχείλιζε ή χαρά κι ό ενθουσιασμός γιά τή με
γάλη νίκη. Ποΰ νά τό φανταζόταν ό Χατζής ότι αύτός ό πανηγυρισμός θά 
όδηγοΰσε στήν κορυφαία τραγωδία τοΰ ελληνικού έθνους: τή Μικρασιατική 
καταστροφή! Ό μω ς όλα αύτά ήταν άκόμα μακριά, ό άντιβενιζελικός κό
σμος έπρεπε νά γιορτάσει, τά μηνύματα άπό τό έξωτερικό δέν ήταν καθόλου 
καλά άπέναντι στό λαϊκό αίτημα νά γυρίσει ό Κωνσταντίνος, ποιός λογά
ριαζε τώρα τίς γνώμες τών ξένων; Έλιά, έλιά καί Κώτσο βασιλιά  ήταν 
τό κυρίαρχο σύνθημα τοΰ κόσμου πού συγκεντρώθηκε τό άπόγευμα τής 3ης 
Νοεμβρίου στήν πλατεία, παρά τήν κακοκαιρία. Ό  Χατζής είχε πιστέψει 
πώς τήν 1η Νοεμβρίου τοΰ 1920 είχε άνατείλει ή ενδοξότερη μέρα τής Ελλά
δας. ’Ή ταν άφελής; Ό χ ι, μόνο πού τόν τύφλωνε τό πάθος τοΰ άντιβε- 
νιζελισμοΰ πού ξεστράτιζε τή γραφή του άπό τά όρια τής λογικής. Τόσο 
στό φύλλο τής 3ης Νοεμβρίου, όσο καί σ’ όλα τά επόμενα φύλλα, πριν καί 
μετά τό δημοψήφισμα γιά τήν επάνοδο τοΰ βασιλιά, άφησε νά ’ρθοΰν στή 
δημοσιότητα, όλα όσα είχαν συσσωρευτεί μέσα του κατά τούς χρόνους τής 
βενιζελοκρατίας, πικρά συναισθήματα άπό φυλακίσεις, εξορίες, οικονομικές 
καταστροφές. Καί ενώ ήθελε νά φαίνεται άπέναντι στούς άντιπάλους του 
άνώτερος, υποστηρίζοντας τελικά ότι μόνο μέ 10-15 πρόσωπα άπό τήν πα
ράταξη τών βενιζελικών τά έχει, γιατί είχαν συμπεριφερθει ώς άγρια θηρία, 
στήν πραγματικότητα ή άρθρογραφία κι ό σχολιασμός του όδηγοΰσε τούς 
όμόφρονές του σέ ενέργειες τρομοκρατίας τών άντιπάλων τους. Τό χειρό
τερο ήταν πώς άναξέοντας πληγές πίστευε πώς έκανε μάθημα κοινωνικής 
ήθικής, χωρίς καμιά πρόθεση έκφοβισμοΰ τών βενιζελικών, τό άποτέλεσμα 
όμως διέψευδε τις προθέσεις του. Οί βενιζελικοί αισθάνονταν πώς τούς 
τρομοκρατούσαν, άρχισαν καί συλλήψεις μέ τήν κατηγορία διάδοσης ψευ
δών ειδήσεων, γιά δήθεν πτώση τής κυβέρνησης τής Ηνωμένης Ά ντιπο- 
λιτεύσεως πού είχε σχηματιστεί, κι όλα φαίνονταν νά μοιάζουν μέ όσα 
είχαν έπακολουθήσει τά Νοεμβριανά. Εικόνα τής κατάστασης πού δημιουρ- 
γήθηκε κατά τό πρώτο δεκαπενθήμερο τοΰ Νοεμβρίου, όχι μόνο στά Γιάν
νινα, άλλά καί σ’ όλη τήν Ελλάδα, δίνει ό στρατηγός Π. Δαγκλής σέ γράμμα 
του (’Αθήναι, 16 Νοεμβρίου 1920) πρός τόν Ελευθέριο Βενιζέλο πού βρι
σκόταν στό Παρίσι. Έγραφε: Κύριε Πρόεδρε, Δέν έπρόφθασα νά χαρώ  
τήν έν Ή πείρω επιτυχίαν τών συνδυασμών μας (12 έν Ίωαννίνοις, 3 έν 
Πρεβέζη καί 2 έν Ά ρτη), δτε τήν Δευτέραν έμάθομεν τό λυπηρόν γεγονός 
τής αποτυχίας τοϋ κόμματός μας είς πλείστους νομούς τοϋ κράτους. Στή 
συνέχεια ό στρατηγός, άφοΰ δέ διστάζει νά ύπογραμμίσει στόν άρχηγό του 
πολλά άπό τά αίτια έσωτερικής πολιτικής, πού όδήγησαν στήν ήττα τοΰ 
κόμματος, σημειώνει: Έ νταϋθα  (στήν ’Αθήνα) εϋρον δλους περίφοβους καί 
κρυπτομένους... Καί παρακάτω: Τό υπουργείο μέχρι τοϋδε είναι άνίκανον 
νά έπιβάλη τόν νόμον καί τήν τά'ξιν. Οί άπότακτοι άξιωματικοί, οιτινες
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πάντες άνεκλήθησαν, μ ή έξαιρονμένου ουδέ τοϋ Τσερέπη (αυτός πού είχε 
αποπειραθεί νά δολοφονήσει τό Βενιζέλο στό σταθμό τής Λυών, μαζί μ’ 
άλλον απότακτο συνάδελφό του) οί έπαναδιορισθέντες υπάλληλοί, οί άνα- 
μένοντες άπόλυσιν στρατιώται, οί άναφανέντες σύλλογοι τών επιστράτων, 
ύπό διάφορα ονόματα, ένεργοϋσι παντός είδους αύθαιρεσίας.

Ά ς  ξαναγυρίσουμε στόν εορτασμό τής 3ης Νοεμβρίου στά Γιάννινα, γιά 
νά δοϋμε πώς άντιμετώπιζε τήν κατάσταση ό Χατζής. Οί βενιζελικοί τών 
Γιαννίνων έχοντας μέτρο κρίσης τά άποτελέσματα τοϋ νομοϋ, σχημάτισαν 
τήν εντύπωση πώς τό ϊδιο συνέβαινε καί σ’ όλη τήν Ελλάδα. Μάλιστα ό 
Πανίδης τοΰ Βέλους, έσπευσε τό άπόγευμα τής Κυριακής νά κυκλοφορήσει 
καί παράρτημα  τής εφημερίδας του μέ τόν τίτλο: Χαίρετε, νενικήκαμεν οί 
βενιζελικοί... Γράφει σχετικά ό Χατζής: Ή γγέλοντο καί έξηλέγχοντο συνε
χώς, άτονα, ωχρά καί άψυχα καί ούδένα ένθουσιάζοντα, τά έλεεινά δημι
ουργήματα μιας έλεεινής τρομοκρατήσεως καί ύπερβασιών εκλογικών τοπι
κά άποτελέσματα τών έν Ήπείρω έκλογών, δταν ταχύπους καί χαρμό
συνος, άπό τής μεσημβρίας τής προχθεσινής Δευτέρας, ή έλαιοφόρος θεά 
!Αγγελία, διά μέσου τοϋ τηλεγράφου, έκόμισε τάς χαρωπός ειδήσεις. Καί 
διελάλει δτι ή μαύρη τιμωρός καί αμείλικτος λαϊκή ψήφος, έθαψε τόν 
θάψαντα καί ένταφιάσαντα τήν πολιτικήν ελευθερίαν έν Έ λλάδι καί τήν 
πολιτικήν άνεξαρτησίαν ύπό μαϋρα βουνά ψήφων. Καί έβεβαίου δ,τι ή 
άντιβενιζελική π ίστις καί συνείδησις έθεώρει πλέον ώς άναπότρεπτον «ηθι
κώς», ώς έκ τής θείας δίκης έπιβεβλημένον... Οί τρομοκράτες -συνεχίζει- 
οί χωροφύλακες, οί μίσθαρνοι βιασταί τής λα ϊκής θελήσεως, οί μαγκου
ροφόροι είχαν έξαφανιστεί άπό τό πρω ΐ τής Δευτέρας. Τό μεσημέρι εις 
τό έκλογικόν κέντρον τοϋ συνδυασμού Δούμα έφτασε ή πρώτη χαρμόσυνος 
ιαχή: - Έ πεσεν  ό Βενιζέλος! - Οϋτε βουλευτής! - Πανωλεθρία! "Οσα 
ήκολούθησαν δέν μπορούν νά περιγράφουν, σημείωνε. Ώ ς  καπνός, ιαχή, 
θόρυβος καί σάλος, άντί πάσης άλλης φωνής, ώς σύνθημα, ώς στέναγμα, 
ώς χαρά, ώς θαυμασμός, ώς μεθύσι, ώς τρικυμία, μυριόστομον, μέγα  
ώραϊον κϋμα, ύψοϋται μιά ιαχή: - Ζήτω ό Κουμπάρος! - Ζήτω ό Βασιλεύς!
- Ζήτω ό Κωνσταντίνος! Αγκαλιάζονται οί άνθρωποι, δακρύζουν, σφίγ
γουν τά χέρια καί φωνάζουν: - Χριστός Άνέστη! Οί χάρτινοι Βενιζέλοι 
τής πλατείας έξαφανίζονται «ώς διά μαγείας»... Κ ι ένας ώραΐος θησαυ
ρός, φωτεινού αισθήματος, ένας πολύχρωμος κυματισμός κρυμμένων 
εικόνων, κατακλύζει, στολίζει μέ μιας κάθε γωνίαν, κάθε παραθύρι, κάθε 
μπαλκόνι, κάθε μαγαζί καί κάθε σπίτι... ’Ενας Κω νσταντίνος ώραΐος, 
Ελευθερωτής, Καβαλλάρης, πορθητής τοϋ Μπιζανίου, Στρατηλάτης μει- 
διών καί ξιφήρης... Ή  πόλις καίεται άπό ένθουσιασμόν εις τό άντίκρυσμά  
του... Λ πό τήν άλλη πλευρά ό στρατηγός Π. Δαγκλής σημείωνε στό γράμμα 
του πρός τό Βενιζέλο: Ή  υπέρ ταχείας έπανόδου τοϋ Κωνσταντίνου μανία 
είναι τόσον μεγάλη, ώστε αμφιβάλλω αν καί αύτό τό ύπουργεΐον έχει 
τήν δύναμιν νά τήν κατασιγάση. Λύτη ή μανία  θά οδηγήσει στό δημοψή
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φισμα τής 21ης Νοεμβρίου, πού έγινε μέ τρόπο διαβλητό, καί εΐχε ώς απο
τέλεσμα τήν επιστροφή τοϋ έκπτώτου.

Πριν αρχίσει ή εκφώνηση τών λόγων -μίλησαν άπό τόν έξώστη τοϋ ξε
νοδοχείου τής Μεγάλης Βρεττανίας πολλοί, ό Γ. Δούμας, ό Γ. Τζέτζος, ό 
Γ. Τζαβέλλας, ό Νέστωρ Γεωργίτσης κ.ά.- τό συγκεντρωμένο πλήθος κα- 
τευθύνθηκε πρός τό σπίτι τοΰ Σακελλαρίου (απέναντι άπό τό σπίτι τών 
Λαπαίων) στήν πρόσοψη τοΰ όποιου άπό χρόνια είχε έντοιχιστει μαρμάρινη 
πλάκα, όπου άναγραφόταν ή άνακήρυξη τοΰ Κωνσταντίνου ώς βασιλιά, 
μετά τή δολοφονία τοΰ Γεωργίου A '.  Κατά τήν περίοδο τής διακυβέρνησης 
τής χώρας άπό τό Βενιζέλο, τήν πλάκα αύτή, καθώς κι δ,τι θύμιζε τόν 
Κωνσταντίνο (ονόματα πλατειών κλπ.), τήν είχαν κατεβάσει. Τώρα εντοι
χιζόταν πάλι μέ πομπή καί μέ τίς ζητωκραυγές τών διαδηλωτών, οί όποιοι 
μετά τό τέλος τής τελετής, ξαναγύρισαν στήν πλατεία γιά ν ’ άκούσουν τούς 
λόγους τών άντιβενιζελικών πολιτευτών. Μετά τήν όλοκλήρωση τών 
ομιλιών ό γιατρός Ά . Τσατσάνης διάβασε ψήφισμα, πού έγκρίθηκε μέ βοή 
άπό τό πλήθος. Οί συγκεντρωμένοι ζητούσαν νά επισπευστεί ή επάνοδος 
τοΰ Κωνσταντίνου, ν ’ άποκατασταθοΰν οί άδικηθέντες άξιωματικοί καί δη
μόσιοι ύπάλληλοι, νά γυρίσει γρήγορα στά Γιάννινα ό μητροπολίτης Σπυ
ρίδων, νά γίνουν άνακρίσεις πρός έξακρίβωσιν τών υπευθύνων γυμνασιαρ
χών, καθηγητών καί διδασκάλων, τή άνοχή (τή προτροπή) τών όποιων οί 
μαθηταί τών γυμνασίων καί τών σχολείων έξαπελύθησαν ώς εγκάθετα όρ
γανα είς τούς δρόμους τής πόλεως, προπηλακίζοντας σεβαστούς πολιτευτάς 
συμπολίτας. Τέλος εκφραζόταν ή διαμαρτυρία γιά τόν τρόπο τής διενέρ
γειας τών έκλογών στήν ’Ήπειρο καί ζητοΰνταν ή άκύρωσή τους.

Ή  μεταπολίτευση δημιούργησε σοβαρούς κραδασμούς στήν άγορά, μέ τήν απόκρυψη 
τροφίμων. Τό γεγονός υποχρέωσε τή Γενική διοίκηση νά έκδόσει άνακοίνωση στήν 
όποία τόνιζε δτι τίποτα δέ δικαιολογούσε τόν πανικό της άγορας. Τό κέντρο 
επισιτισμού, πρόσθετε, είχε μεγάλα άποθέματα άπό άλευρα καί ζάχαρη, Ικανά νά κα- 
λύψουν τίς άνάγκες τής κατανάλωσης γιά άρκετούς μήνες.
Στις έκκλησίες άρχισε νά ψέλνεται τό πολυχρόνιον. Κατά τόν πρώτο 

πολυχρονισμό, στή Μητρόπολη, άπουσίαζε ό Πανάρετος. Καλώς έπραξε, 
σημείωνε ό Χατζής, ή παρουσία του θά ήτο άνορθογραφία.

Στό μεταξύ ό Σπυρίδων άπαντώντας στό τηλεγράφημα πού τοΰ είχε στα
λεί κατά τό συλλαλητήριο τής Κυριακής, δήλωνε: Μηδέποτε έν άμφιβολίφ 
θέντες τήν πρός ημάς άγάπην καί άφοσίωσιν τοϋ προσφιλεστάτου Ή μΐν  
χριστεπώνυμου πληρώματος καί κατά τάς πικράς ημέρας βιαίου ημών 
ά π ’ αύτοϋ χωρισμού καί μακράς υπερορίας έν άκρα συγκινήσει έδεξάμεθα 
καί άνέγνωμεν ’Ηπειρωτικού λαού τηλεγράφημα. Στή συνέχεια άνήγγειλε 
τό διορισμό τοΰ πρωτοσυγγέλου Δημητρίου Εύθυμίου (κατοπινοΰ μητρο
πολίτη Λευκάδας, άργότερα Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής καί Κονίτσης 
καί, μετά τό θάνατο τοΰ Σπυρίδωνα, Ίωαννίνων), ώς γενικοΰ επιτρόπου 
του ώς τήν ήμερα τής επανόδου του.

’Από τήν επόμενη κιόλας τών έκλογών άρχισε ή άντικατάσταση τών
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βενιζελικών άξιωματούχων, στή διοίκηση, στό στρατό, τήν άστυνομία, πα
ντού, μέ άντιβενιζελικά στελέχη, κυρίως απότακτους. Στόν ύποστράτηγο Α. 
Μπαΐρα πού άνέλαβε τήν Ε ' στρατιωτική διοίκηση Ηπείρου, επιφυλάχτηκε 
στά Γιάννινα στίς 13 Νοεμβρίου, ύποδοχή ήρωα. Ή  πλατεία σημαιοστολί
στηκε. αψίδες στήθηκαν, σημαίες άναρτήθηκαν στούς δρόμους, άπ’ όπου

θά περνούσε, ή πόλη παρουσία
ζε γιορταστική όψη. Τό στρα
τηγό, ύποδέχτηκαν στήν είσοδο 
τής πόλης (στόν Άη-Γιάννη) οί 
πολιτικές, στρατιωτικές καί 
δημοτικές άρχές καί πολύς κό
σμος. Τόν προσφώνησαν ό δι
κηγόρος Γ. Τζαβέλλας καί εκ 
μέρους τών Βορειοηπειρωτών 
ό καθηγητής Χαράλ. Δονάτος. 
Ή  μεγάλη συγκέντρωση ήταν 
στήν κεντρική πλατεία καί ή 
ύποδοχή έγινε μπροστά στό 
στρατηγείο. Ά λλες προσφωνή
σεις εκεί άπό τό συνταγματάρ
χη Γεωργίου καί τό Χρ. Χρη- 
στοβασίλη. Ανάμεσα σέ ζητω
κραυγές μίλησε κι ό στρατηγός. 
Επακολούθησε στρατιωτική 
παρέλαση, δεξίωση καί τό βρά

δυ άλλη διαδήλωση τών στρατιωτών, μέ εικόνες τοΰ βασιλιά. 'Ολόκληρη 
εθνική γιορτή γιά τήν άντικατάσταση ενός στρατηγού!

Τό Βέλος, πού είχε διακόψει τήν έκδοσή του άπό τήν επόμενη τών έκλο- 
γών, έπανακυκλοφόρησε στίς 17 Νοεμβρίου. Ά πό τις 15 Νοεμβρίου άρχισε 
ή έκδοση νέας δισεβδομαδιαίας εφημερίδας στά Γιάννινα, τοΰ Άγώ νος, μέ 
διευθυντή τό Σ. Λαμπρίδη, πρώην δημοσιογράφο τής Ηπείρου. 01 μετα
πολιτεύσεις δημιουργούν πάντοτε πρόσφορο έδαφος γιά έκδόσεις κάθε 
είδους, οί περισσότερες είναι βραχύβιες. Ά ς  σημειωθεί ότι άπό τό φύλλο 
τής 21-4-1920 ό Γ. Χατζής έγινε καί Ιδιοκτήτης τής Ηπείρου, ώς τότε ήταν 
μόνο διευθυντής.

^  τις 18 Νοεμβρίου έφθανε στά Γιάννινα ό μητροπολίτης Σπυρίδων. Ή  
κυβέρνηση είχε διατάξει νά τοΰ άποδοθοΰν τιμές άντιστράτηγου. Ή  

συγκέντρωση τοΰ πλήθους γιά τήν ύποδοχή ήταν πολύ μεγάλη, πάνδημος 
λαϊκός συναγερμός. Ή  τελετή έγινε στήν κεντρική πλατεία μέ προσφώνηση 
τοΰ Γ. Χατζή. Είπε πολλά, μέ τόν τρόπο πού ό Χατζής ήξερε νά τά λέει 
καί νά τά γράφει. Τήν απάντηση ό Σπυρίδων τήν έδωσε στό λόγο πού έκ-

ΟΙ καθηγητές τής Ζωσιμαίας Σχολής (άπό 
αριστερά): Άλ. Κοντοπάνος, Χαρ. Ίωαννίδης 

καί Χαρ. Δονάτος.
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φώνησε στή Μητρόπολη, μετά τή δοξολογία. Ό  λόγος του -σημείωνε ό Χα
τζής· γεμάτος άπό τήν δύναμιν τών έννοιών καί τών εκφράσεων, συγκινεΐ... 
Ρίπτει ένα πέπλον λήθης, μετά τήν δοκιμασίαν μακροτάτης υπερορίας, εις 
τάς εύφροσύνους αϋτάς ημέρας καί εις χαρμοσύνους σάλπιγγας τών έθνικών 
έπινικείων, λησμονεί καί τάς πικρίας του καί τά πάντα καί συμβουλεύει 
τούς χριστιανούς του ηνωμένοι νά βαδίσουν εις τήν έκπλήρωσιν τών μεγάλων 
ιδεωδών τοϋ 'Εθνους μας. Ενθυμείται τόν Μάρτυρα καί Μέγαν Βασιλέα 
καί τήν εύγνωμοσύνην πού οφείλουν οί Ήπειρώται εις τόν Ελευθερωτήν. 
Καί ή άγάπη καί ή λατρεία τών Ήπειρωτών πρός τόν Βασιλέα των λέγει 
δτι διπλή πρέπει νά είναι, διότι ούδαμοΰ άλλαχοϋ ύπέστη τόσας ταλαιπω
ρίας ό Πορθητής τού Μπιζανίου, όσας εις τήν 'Ηπειρον, πρός άπελευθέρωσίν 
της. Ό  ναός σείεται -συμπληρώνει ό Χατζής- άπό τήν εκρηξιν ένθουσιασμού 
καί φρενίτιδος άληθινής. Καί οί ζητωκραυγαί άτελείωτοι, μέ τάς σάλπιγγας, 
τούς ήχους τοϋ «Άητοϋ», συνοδεύουν τόν λαοφιλή ιεράρχην, έξερχόμενον 
τής Μητροπόλεως διά νά άνέλθη εις τό Συνοδικόν.

"Ολο όμως αύτό τό υμνολόγιο τοΰ Σπυρίδωνα γιά τό βασιλιά, εξυπη
ρετούσε εκείνες τίς δύσκολες μέρες τήν εθνική ύπόθεση, τή μεγάλη εκστρα
τεία στή Μικρά Άσία, γιά άπελευθέρωση τών υπόδουλων άδελφών; ΟΙ Άγ- 
γλογάλλοι πού θά «έσφαζε» ό βασιλιάς τήν είχαν εγκρίνει, άπ’ αύτούς πε- 
ρίμενε βοήθεια ή Ελλάδα. Εξυπηρετούσε τά συμφέροντά της, ή γίνονταν 
αιτία καταβαράθρωσής τους; Ποιός νά τά σκεφτεΐ εκείνες τίς μέρες πού 
οί άντιβενιζελικοί ζοΰσαν μόνο μέ τό όραμα τής επιστροφής τοϋ Κωνστα
ντίνου, τίποτα άλλο δέν σκέφτονταν, άδιαφορώντας άν μέ τή συμπεριφορά 
τους, έδιναν νέες διαστάσεις στό Διχασμό. Δέ λογάριασαν τή νότα πού 
έπέδωσαν οί Άγγλογάλλοι στήν ελληνική κυβέρνηση δυό μέρες πριν άπό 
τό δημοψήφισμα τής 22ας Νοεμβρίου -νότα, στήν όποια τονιζόταν ότι ή 
έπάνοδος τοϋ Κωνσταντίνου θά τούς ύποχρέωνε νά τηρήσουν άρνητική 
στάση απέναντι στήν Ελλάδα, θά έπαυαν νά τήν προτατεύουν- καί θά λά
βαιναν υπόψη τους τήν άντίδραση τών Φιλελευθέρων στις δραστηριότητες 
καί τήν πολιτική πού άρχισαν νά έφαρμόζουν; Οί άντιβενιζελικοί, πάνω 
στή μέθη τους, δέ συνειδητοποιούσαν τί άκριβώς έκαναν, άκόμα καί τό ότι 
πρόβαιναν σέ τρομοκρατικές ενέργειες. Παράδειγμα ό Χατζής: Τήν προη
γούμενη τοΰ δημοψηφίσματος (21 Νοεμβρίου) δημοσίευσε άρθρο μέ τίτλο: 
Μ ετά τήν Κυριακήν θά ξημερώση ή Δευτέρα!!..) (δικά του τά θαυμαστικά 
κι αποσιωπητικά), γιά τό όποιο θά πρέπει νά μετάνοιωσε τά κατοπινά χρό
νια. Μέ τό άρθρο διατύπωνε καθαρά άπειλές γιά όσους δέ θά ψήφιζαν στό 
δημοψήφισμα υπέρ τής έπανόδου τοΰ Κωνσταντίνου. Κατέληγε μέ τά έξης, 
πολύ καθαρά, πού δέν χρειάζονταν εξηγήσεις γιά νά τά καταλάβει ό κόσμος, 
δπως άποπειράθηκε νά κάνει ό ίδιος τίς επόμενες μέρες, δταν τοΰ έπιση- 
μάνθηκε άπό τήν άντιπολίτευση, δτι μέ τό άρθρο άπέβλεπε στήν τρομοκρά
τηση τών Ήπειρωτών. Έγραφε: Έ νας, οϋτε ένας, νά μήν λείψη άπό τήν 
αυριανήν ψηφοφορίαν. Μέ χρυσά γράμματα τόν Κω νσταντίνον μας, μέ
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χρυσά γράμματα ζητήσωμεν τόν Ελευθερωτήν! Τοϋτο διά τήν Ή πειρον  
δέν είναι μόνον καθήκον, δέν είναι μόνον ηθική έθνική έπιταγή είναι 
καί άπό πάσης άπόψεως πολιτικής σκοπιμότητος ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ. 
Δ ι ό τ ι  ή Κ υ ρ ι α κ ή  θά π ε ρ ά σ η ,  ή π α ν ε λ λ ή ν ι ο ς  ψ ή φ ο ς  θά  
φ έ ρ η  τ ό ν  Β α σ ι λ έ α  κ α ί  ό Ε Ν Α Σ  Ή π ε ι ρ ώ τ η ς  έ σ τ ω  π ο ύ  δ έ ν  
θά ψ η φ ί σ τ ) .  α ς  τ ό  ξ έ ρ η  δ τ ι  ξ η μ ε ρ ώ ν ε ι  ή Δ ε υ τ έ ρ α  κ α ί  ή 
θ έ σ ι ς  τ ο υ  ε ί ς  τ ή ν  π α ν η π ε ι ρ ω τ ι κ ή ν  κ α ί  π α ν ε λ λ ή ν ι ο ν  
ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ν  κ α τ α ν τ β  θ έ σ ι ς  υ π ό π τ ο υ  ξ έ ν ο υ  π ρ ό ς  τ ό  
γ ε ν ι κ ό ν  έ θ ν ι κ ό ν  α ί σ θ η μ α .  (Ή  άραίωση τών στοιχείων είναι δική 
μου. Στήν εφημερίδα ή πρόταση είναι στοιχειοθετημένη μέ μαΰρα στοιχεία 
τών 10, γιά νά ξεχωρίζει).

Στήν Ή πειρο  δημοσιεύτηκε καί προκήρυξις πρός τόν Ηπειρωτικόν λαόν, 
ύπογραφόμενη άπό τούς υποψήφιους βουλευτές τής άντιβενιζελικής παρά

ταξης καί τόν Χρ. Χρη- 
στοβασίλη, καθώς κι άπό 
τήν προσωρινή επιτροπή 
τοΰ Λαϊκοϋ πολιτικού 
συλλόγου πού είχε ιδρυ
θεί, άποτελούμενη άπό 
τούς: Δ. Άναγνωστόπου- 
λο, Δημ. Δάνο, Γ. Κων- 
σταντινίδη, Γ. Μουλαϊ- 
μίδη, Σ. Σούρλα, Γ. Τζα- 
βέλλα καί Γ. Χατζή. Μέ 
τήν προκήρυξη γινόταν 
προτροπή στόν Η πειρω
τικό λαό νά πάει σύσσω

μος στις κάλπες καί νά ζητήσει μέ τήν ψήφο του τήν επάνοδο τοΰ βασιλιά.
Μέ τή μεταπολίτευση ό Γενικός διοικητής Α. Καλεύρας άντικαταστάθηκε. 

Τόν άναπλήρωνε ό νέος νομάρχης Δ. Κωτζονάνος, Βορειοηπειρώτης. Ό  
Χατζής, πάντως, βρήκε νά πει δυό καλά λόγια, γιά τό πρόσωπο καί τήν 
πολιτεία τοΰ Καλεύρα.

Ή ταν φυσικό, τόσο τό άποτέλεσμα τών βουλευτικών έκλογών, όσο καί 
ή πίεση πού άσκήθηκε στούς ψηφοφόρους, έμεσα ή άμεσα, νά έπιδράσουν 
στό λαό καί τό δημοψήφισμα γιά τόν Κωνσταντίνο νά άποβή πανηγυρι- 
κώτατον υπέρ αύτοϋ. Ή  Ή πειρος  θριαμβολόγησε άφιερώνοντας όλες τίς 
στήλες της γιά νά περιγράψει τόν ενθουσιασμόν τοΰ Ηπειρωτικού λαοϋ  
καί νά δημοσιεύσει τ ’ αποτελέσματα τών μισών εκλογικών τμημάτων. Σύμ
φωνα μέ τά τελικά άποτελέσματα: Στό νομό Ίωαννίνων ψήφισαν συνολικά 
28517 άτομα (στις βουλευτικές έκλογές τής 1ης Νοεμβρίου είχαν ψηφίσει 
18818). Υπέρ τής έπανόδου ψήφισαν 28034, έναντίον 372 καί άκυρα 111. 
Δηλαδή ό Κωνσταντίνος συγκέντρωσε ποσοστό 98,30%. Οί δεκάδες χιλιάδες

Ό Χρηστοβασίλης καί ή γυναίκα του Αλεξάνδρα.



ψήφοι ιώ ν Φιλελευθέρων εξαφανίστηκαν. ’Ανάλογα ήταν καί τ ’ αποτε
λέσματα στό νομό Πρέβεζας: Ψήφισαν 8621 (στίς βουλευτικές εκλογές 6155). 
Ύπέρ τοϋ Κωνσταντίνου 8498, εναντίον του 105, άκυρα 19. Ποσοστό ύπέρ: 
97,40. Σ ’ αύτά τά επίπεδα κινήθηκαν τ ’ άποτελέσματα καί στήν υπόλοιπη 
χώρα. Ή ταν βάσιμες γιαυτό οί ύπόνοιες γιά άσκηση βίας, τρομοκρατίας 
καί καλπονοθεύσεων.

Μέ τήν έκδοση τών άποτελεσμάτων τό βράδυ τής 22 Νοεμβρίου συγ
κροτήθηκε στήν πλατεία νέο ογκώδες συλλαλητήριο, στό όποιο έγκρίθηκε 
ψήφισμα γιά τήν πανηγυρική ύπερψήφιση τοΰ Κωνσταντίνου καί έπιδόθηκε 
άπό επιτροπή άποτελούμενη άπό τούς Γ. Γιαννούση, Γ. Χατζή, Σ. Λαμπρίδη, 
Β. Κούρεντα, Α. Νιτσίδη, Δ. Δάνο καί Σ. Σούρλα στά προξενεία τών Δυ
νάμεων τής Entente στά Γιάννινα, γιά νά τό διαβιβάσουν στίς κυβερνήσεις 
τους.

Τήν επομένη τού δημοψηφίσματος κυκλοφόρησε στήν πόλη ή είδηση ότι 
ή κυβέρνηση έπεσε. Ή  άγορά άναστατώθηκε, ό κόσμος κατέκλυζε τά δημο
σιογραφικά γραφεία γιά νά μάθει πληροφορίες, καί -δπως έγραφε ή Ή πει
ρος- ενώ αί Άθήναι καί όλη ή Ε λλάς έπανηγύριζε τήν χαράν τοϋ δημο
ψηφίσματος, εδώ εις τήν αίωνίαν χώραν, ένθα οί άνόητοι, οί μωροί, ή οί 
κακοήθεις ευρίσκουν θέσιν διά τάς μωρίας των, όνεστάτωσαν τόν κόσμον. 
Οί διαδοσίες τελικά έπισημάνθηκαν, συνελήφθησαν καί παραπέμφθηκαν 
στόν εισαγγελέα. Τό γεγονός έδωσε στό Χατζή άφορμή νά επιτεθεί άκόμα 
μιά φορά εναντίον τών βενιζελικών καί νά κάνει -μέ τά δικά του φυσικά 
κριτήρια- τήν άντιδιαστολή τών δυό παρατάξεων. Η μ ε ίς  -σημείωνε γιά τή 
δική του παράταξη- οί κακοί, οί φαϋλοι, οί χθεσινοί κακοϋργοι, τά τέρατα, 
τά «πολιτικά καθάρματα» τοϋ κ. Βενιζέλου -ημείς είκοσι δύο ημέρας 
τώρα, μέ τήν άγνήν χαράν άγνοτάτης καί ιδεολογικής νίκης, σεμνοί, έλη- 
σμονήσαμεν τούς ύβριστάς, τούς διώκτας, τούς δολοφόνους άκόμη, καί 
τούς ληστάς άκόμη- τά έ'ξεχάσαμεν όλα καί θερμήν ήνοίξαμεν τήν ψυχήν 
καί τά χείλη πρός τούς χθεσινούς άντιπάλους καί διώκτας. Δ ιότι πονοϋμεν  
πραγματικά καί βαθειά τήν "Ελλάδα. Ά λ λ  ’ αύτοί ώχροί, σκυθρωποί, σ τυ
γνοί ώς οί υιοί τής Αμαρτίας, μέ τό χείλος στάζον φαρμάκι καί μέ 
δέκατα πυρετού πού φέρνουν αί κρυφαί κακοήθεις άσθένειαι, οϋτε μάς 
ήννόησαν, οϋτε μάς έννοοΰν, οϋτε μάς αισθάνονται. Ό  νοϋς τους... είναι 
διαρκώς εις τούς Γυπαραίους, στά Ίουλιανά, στήν Δικτατορίαν, εις τήν 
συνειθισμένην κακουργίαν τής καταδιώξεως καί τοΰ στραγγαλισμού μας. 
Ά λλ  ’ ήμείς θά έξαντλήσωμεν τό τοϋ Ευαγγελίου μέχρις οϋ θεραπευθοϋν.

Τά πίστευε όσα έγραφε ό Χατζής; Πιθανόν ναι. ’Από ένα ποιητή, 
άπορροφημένο τελείως άπό τή λατρεία τοΰ ειδώλου του, δέ μπορεί νά πε
ριμένει κανείς νηφάλια κρίση. Ό  Διχασμός τήν έποχή αύτή είχε φτάσει στίς 
πιό άκραΐες έξάρσεις του, άβυσσος χώριζε τις δυό παρατάξεις κι δχι μόνο 
δέν καταβαλλόταν προσπάθεια συμφιλίωσης, δπως υποστήριζε ό Χατζής, 
άλλά άντίθετα οί νικητές άντιβενιζελικοί έκαναν κάθε τι πού θά διηύρυνε
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τό χάσμα. Δυό μήνες άργότερα (25-2-1921) ό Π. Δαγκλής πρόεδρος τής δι- 
οικούσας επιτροπής τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων έγραφε στό Βενιζέλο 
στό Παρίσι: Έ ν τή Έθνοσυνελεύσει... ή θέσις μας είναι δυσχερής, διότι 
ώς επί τό πλεΐστον άκούομεν έν αυτή ύβρεις κατά τής τυραννίας, οσάκις 
δέ θελήσωσι ν ’ άπαντήσωσι τινές τών ίδικών μας, τότε εγείρεται θόρυβος 
άντεγκλήσεων καί φωνών καί ύψούνται ένίοτε καί ράβδοι... Έπανέφεραν 
καί έπροβίβασαν δίς όλους τούς άξιωματικούς καί αύτούς τούς έντελώς 
άχρήστους, δέν άφησαν έν ύπηρεσίφ ούδένα υπάλληλον θεωρούμενον βε- 
νιζελικόν, δέν άφησαν κανένα καθηγητήν καί διδάσκαλον εις τήν θέσιν 
του, ύπεβίβασαν πάντας τούς κατά τήν λήξασαν τριετίαν προαχθέντας 
δικαστικούς, έπανέφερον εις τήν υπηρεσίαν πάντας τούς άπολυθέντας χω
ροφύλακας, έχουν δέ υπό έπιτήρησιν καί άναμονήν, εις διάφορα σημεία 
τοϋ Κράτους, πλείστους άξιωματικούς τής Ά μύνης καί πολύ περισσότερους 
τής Χωροφυλακής... Δυστυχώς, άνάλογα είχαν γίνει εναντίον τών 
άντιβενιζελικών κατά τήν περίοδν τής τριετίας 1917-20. OL τελευταίοι δταν 
κατέλαβαν τήν άρχήν τά εφάρμοσαν σέ βάρος τών βενιζελικών βελτιωμένα 
καί επαυξημένα. Πώς ήταν δυνατό, μέ τέτοιες μεθόδους, νά δημιουργηθοΰν 
συνθήκες συμφιλίωσης;

Τό άρθρο τοΰ Χατζή τής παραμονής τοΰ δημοψηφίσματος, άποτελοΰσε 
προσπάθεια έκφοβισμοΰ τοΰ άντιπάλου, δσο κι άν ό ίδιος δέν ήθελε νά τό 
παραδεχτεί. Τό Ελεύθερον Βήμα, παρά τή δυσμενή άτμόσφαιρα πού είχε 
δημιουργηθει γιά τούς βενιζελικούς, δέ φοβήθηκε νά άξιολογήσει τό περιε
χόμενό του. Ό λοι ήννόησαν -τόνιζε- τήν άπειλήν, τήν γιγνομένην τήν πα
ραμονήν άκριβώς τοϋ δημοψηφίσματος. Ό  Χατζής άντί νά παραδεχτεί τό 
ολίσθημά του, απασχόλησε τις στήλες τής εφημερίδας του μέ επιχειρήματα 
πού δέν άντεχαν στή στοιχειώδη λογική. Ό χ ι  -άπαντοΰσε- άν ζητούσαμε 
νά προσέξουν οί Ή πειρώτες νά μήν άπουσιάσουν άπό τό δημοψήφισμα, 
τό γράψαμε γιά νά προστατέψουμε τούς ίδιους, γιατί θά έδιναν τήν 
έντύπωση -μέ τήν άποχή πού είχε συστήσει τό κόμμα τών Φιλελευθέρων- 
ότι έξακολουθοϋν νά βρίσκονται σέ δυσαρμονία μέ τό πανελλήνιο αίσθημα, 
άφοϋ στίς έκλογές τής 1ης Νοεμβρίου ψήφισαν έναντίον τοϋ βασιλιά. Κά
ναμε καθαρή σύσταση -κατέληγε- καί δέν απειλούσαμε κανένα. Καί γιά 
νά ένισχύσει τήν εσφαλμένη θέση του (κατηγορούσε τούς Ήπειρώτες δτι 
έκαναν λάθος πού ψήφισαν Βενιζέλο) προχωροΰσε καί σέ δεύτερο σόφισμα: 
έρριχνε ευθύνη σ’ δλους τούς ύποστηρικτές τοΰ Βενιζέλου, δτι μαζί μ’ 
αυτόν ψήφισαν καί τήν άναγνώριση τών φονέων τοΰ Δραγούμη, τούς κα
τατρεγμούς τών άντιβενιζελικών, τις άπελάσεις καί τούς τυφεκισμούς 
αθώων, ψήφισαν τούς καλαμποκάδες ώς κηδεμόνες κοινωνιών, τούς δαρ
μούς Ιερέων κι άρχιερέων άπό τούς χωροφύλακες, τις κλοπές καί τήν 
ανηθικότητα, τήν τυραννία καί τήν έθελοδουλία στήν τυραννία. Ό λα  αύτά, 
κατά τόν Χατζή, είχε ψηφίσει ό Ήπειρώτης ψηφοφόρος οπαδός τοΰ Βενι
ζέλου· έπρεπε, λοιπόν, νά τοΰ γίνει αυστηρή σύσταση, αύτή τή φορά, μέ τό
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δημοψήφισμα, νά ψηφίσει σωστά, τήν επάνοδο δηλαδή τοΰ Κωνσταντίνου, 
άν έκανε τό άντίθετο, τήν Δευτέρα θά έθεωρεϊτο ξένος καί ϋποπτος πρός 
τό έθνικόν αίσθημα...

Τά γενικότερα πολιτικά γεγονότα, έκλογές, δημοψήφισμα, επάνοδος τοΰ Σπυρίδωνα, 
ή αναμενόμενη έπάνοδος τοϋ Κωνσταντίνου, κάλυπταν δλες τίς στήλες τών έφημερίδων 
τής πόλης, δέν περίσσευε χώρος γιά τίς τοπικές ειδήσεις. Κι δμως υπήρχαν πολλά γε
γονότα άξια μνείας.- Σεισμοί π.χ. είχαν πλήξει τίς περιοχές Φιλιατών καί Κόνιτσας 
καί καταβάλονταν φροντίδες γιά τή στέγαση τών κατοίκων σέ σκηνές.- Ό  έξανθηματικός 
τύφος έξακολουθοΰσε ν' αποτελεί απειλή γιά τά Γιάννινα. Τελευταίο θύμα του ό Ίωάν. 
Μηλιώνης. Ή  ύγειονομική ΰπηρεσία μ’ έπικεφαλής τό γιατρό Π. Πουτέτση, άπολύμαναν 
κι απομόνωσαν τό σπίτι τοϋ νεκρού, γιά νά μήν εξαπλωθεί ή άρρώστεια.- Ό  διακε: 
κριμένος δάσκαλος καί κατόπιν γυμνασιάρχης Κων. Γκράτζιος, άπό τόν Έλαφότοπο 
τοϋ Ζαγοριοϋ, πατέρας τοϋ άντιστράτηγου Α. Γκράτζιου, δημοσίευε δήλωση στις 
έφημερίδες, δτι παραιτοϋνταν άπό τή θέση τοΰ γραμματέα τοϋ Συνδέσμου διδασκάλων 
Ζαγορίου, γιατί ήρθε σέ αντίθεση μέ τόν πρόεδρό του Κ. Παρτσάλη γιά λόγους πού 
δέν κατονόμαζε.- Στις αρχές Δεκεμβρίου ό Χατζής άναχώρησε γιά τήν ’Αθήνα. Πριν 
φύγει ανακάλυψε -μέ τή βοήθεια συνεργάτη του- καί δημοσίευσε στήν Ή πειρο, πρός 
μεγάλη του ικανοποίηση, ένα γράμμα τοΰ ύπ' άριθμ. 1 άντιπάλου του Κ. Μελά, δη
μοσιευμένο τό 1911 στό Σκρίπ, στό όποιο, ούτε λίγο ούτε πολύ, άποκαλοΰσε τό Βε- 
νιζέλο, τόν κατοπινό άρχηγό του, προδότη! "Οσα μοϋ είπατε έγραφε σέ φίλο του ό 
Μελάς- περί Βενιζέλου ήσαν έλάχιστα απέναντι τών δλων κακών, τά όποια οϋτος διέ- 
πραξε κατά τής Πατρίδος καί εξακολουθεί νά διαπράττη... Είναι απαραίτητον ινα οί 
άσυγγνώστως έλαφροί (!) τών ’Αθηνών έννοήσωσι τόν κίνδυνον, δν ή Πατρίς διατρέχει 
εκ τοϋ άπαισίου αύτοϋ προδότου, πρέπει σύσσωμος ό έλληνισμός νά σηκωθή νά τόν 
καταπνίξη, όταν δέ αύτός καταβληθή τά άκολουθοϋντα αύτόν όντάρια ταχέως θα 
έξαφανισθοϋν... Ή ταν αψύς στις εκφράσεις του ό Κ. Μελάς. Μόνο πού δέν υπολόγιζε 
πώς κάποια άπ’ δσα έγραφε θά γίνονταν μπούμεραγκ καί θά χτυποΰσαν τόν Ιδιο.- 
"Υστερα άπό τή μεταπολίτευση τής 1ης Νοεμβρίου, δέν ήταν δυνατό νά κρατηθεί στή 
θέση του ό βενιζελικός δήμαρχος Γ. Ίωαννίδης. Υπέβαλε λοιπόν παραίτηση πού έγινε 
αποδεκτή. Έτσι ή άλλοιώς θά τόν έδιωχναν άπό τό δημαρχείο, τή στιγμή πού άπέλυαν 
άπό τίς θέσεις τους κατώτερους δημοτικούς υπαλλήλους, έξαιτίας τών φρονημάτων 
τους. Καθήκοντα δημάρχου, πού ώς τότε διοριζόταν άπό τήν κυβέρνηση, θ' άναλάβαινε 
προσωρινά, έλεγαν, μέχρι νά γίνουν δημοτικές έκλογές (τό 1921) ό δημοτικός σύμβουλος 
Γ. Γκάνιος. Φυσικά άντικαταστάθηκαν καί οΐ βενιζελικοί δημοτικοί σύμβουλοι άπό 
άντιβενιζελικούς. Τίποτε δέν έμεινε πού νά θυμίζει Βενιζέλο. Ή  όμώνυμη πλατεία του 
μετονομάστηκε σέ πλατεία Παπούλα.- Τό Ιταλικό έμπορικό έπιμελητήριο πού λειτουρ
γούσε στά Γιάννινα, ειδοποιούσε τήν άξιότιμον πελατείαν του, δτι παρέλαβε γαλότσες 
αριστης ποιότητας καί τίς διέθετε σέ τιμές άσυναγώνιστες. Οί γαλότσες τότε χρησιμο
ποιούνταν πολύ. Κάλυπταν, έλαστικές δπως ήταν, όλόκληρο τό παπούτσι καί 
εξασφάλιζαν κατά τό χειμώνα τά πόδια άπό τήν υγρασία.- Τό οικοτροφείο θηλέων τής 
Ζωοδόχου Πηγής άρχισε καί πάλι τίς προετοιμασίες γιά τήν καλλίτερη όργάνωση τής 
γιορτής τοΰ Δέντρου τών Χριστουγέννων. Τό ξένο έθιμο είχε αποκτήσει πιά τή γιαν- 
νιώτικη ιθαγένεια.- Ά πό τίς 10 Δεκεμβρίου άρχισε τίς παραστάσεις του ό νέος κινη
ματογράφος, πού έγκαταστάθηκε στό καφενείο Άβέρωφ. - Στό κέντρο τοΰ Γ. Μαλάμου 
έπαιζε κάθε βράδυ μουσική. Ό  Ιδιοκτήτης του πλούτιζε κάθε μέρα τό ζαχαροπλαστείο 
του μέ πρώτης τάξεως είδη... Έφερε καί τυρί όλλανδικό καί χουρμάδες Αιγυπτιακούς.

Οί γιορτές γιά τήν επάνοδο τού Κωνσταντίνου δέν έλεγαν νά τελειώσουν. Στις 6 
Δεκεμβρίου ό βασιλιάς έφτασε στήν Αθήνα, πού έξακολουθοΰσε άκόμα νά πανηγυρίζει.
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Ό  απόηχος τών εκδηλώσεων έφτανε καί στις έπαρχιακές πόλεις, δπου γίνονταν 
ανάλογες γιορτές. Λ αϊκό πανζουρλισμό, χαρακτήριζε ή Ήπειρος τά δσα έγιναν στά 
Γιάννινα. Ή  πόλη σημαιοστολίστηκε, στή Μητρόπολη έγινε επίσημη δοξολογία, μέ πα
ρούσες δλες τίς αρχές, τούς εκπροσώπους τών κοινοτήτων (μουσουλμανικής καί 
εβραϊκής), τούς πρόξενους (μόνον ό προξενικός πράκτορας τής Γαλλίας I. Λάππας 
απούσιαζε, αργότερα δμως πήγε ανεπίσημα στή δεξίωση τοϋ δημαρχείου), σχολεία, μα
θητές, στρατός, καθηγητές, δάσκαλοι. Οί βενιζελικοί βουλευτές, δσοι βρίσκονταν στά 
Γιάννινα, απούσιαζαν. Τόν πανηγυρικό λόγο εκφώνησε ό καθηγητής τής Ζωσιμαίας 
Βορνάκης. Μετά τή δοξολογία δόθηκε δεξίωση στό (παλιό) δημαρχείο, τό απόγευμα γιορ
τάστηκε τό γεγονός στή Λέσχη άξιωματικών καί τό βράδυ εγινε άπό τό στρατό λα
μπαδηφορία κι άπό τούς άντιβενιζελικούς διαδήλωση. Ή  περιγραφή τής γιορτής κάλυψε 
δλη τήν πρώτη σελίδα τής Ηπείρου, πού σ’ ένα σημείο, μάλιστα, τοΰ κυρίου άρθρου 
της (δχι τοϋ Χατζή) σημειωνόταν τά εξής καταπληκτικά: Δέν ήόύνατο κανείς μέσα εις 
τήν γενικήν έκείνην χαράν νά διακρίνη φρονήματα πολιτικά. "Ολα έπεσκιάζοντο, δλα 
παρεμερίζοντο, καί πολλοί άπό τούς χθεσινούς φανατικούς βενιζελικούς ήκούοντο προ- 
σφωνοϋντες: Καλώς ήλθε ό Βασιληάς. Κ αί στήν Πόλη... Ά ν  ήταν δυνατόν...

αί τώρα; ρώτησε μ’ έκδηλους τόνους ανησυχίας ό Πέτρος, δταν κάθη- 
σαν δλοι στό βραδυνό τραπέζι, υστέρα άπό τούς άπογευματινούς πα

νηγυρισμούς. Συνεχίζονταν άκόμα οί διαδηλώσεις καί οί λαμπαδηφορίες, 
ό άπόηχός τους έφτανε ώς τήν Καραβατιά, κι άς ήταν διαπεραστικό τό 
κρύο τοΰ Δεκέμβρη, κι άς φυσοΰσε τσουχτερό βοριαδάκι. Οί πανηγυρισμοί 
χάλασαν καί τή γιορτή τοΰ Νίκου, έλάχιστοι ήταν οί έπισκέπτες, τούς τρα- 
βοΰσε σά μαγνήτης ή πλατεία, άλλους άπό ιδεολογία, άλλους άπό περιέρ
γεια, άρκετούς κι άπό φόβο, ήθελαν νά τούς δοΰν οί άλλοι, οί βασιλικοί, 
δτι κι αύτοί συμμετείχαν στή γενική χαρά, φοβοΰνταν τίς συνέπειες...

—Καί τώρα; έπανέλαβε ό Πέτρος, καθώς δέν είχε πάρει άπάντηση στό 
πρώτο του έρώτημα. —Τί τώρα πατέρα; ξέσπασε άγριεμένος ό Βασίλης, σέ 
ποιόν άπευθύνεις τήν έρώτηση; —Σ ’ όλους, γιε μου, μή νευριάζεις, δλους 
ρωτώ, γιατί δλους μάς καίει. Ό  πατέρας δέν είχε κάνει άναφορά σέ κανένα 
δνομα, ήταν δμως φανερό ποιόν ύπονοοΰσε. —"Οπως στρώσαμε, άς κοι
μηθούμε, άπάντησε ό Βασίλης, σ’ έντονο καί πάλι ύφος, κι έρριξε ένα άπο- 
δοκιμαστικό βλέμμα στό Δημήτρη. Ό  γιατρός δέ μιλούσε, έδειχνε πώς τόν 
κατάθλιβε κάποια ένοχή άπέναντι στήν οικογένεια, δέν έκανε ευρύτερες 
προεκτάσεις γιά έθνος καί γιά πατρίδα, ή άτμόσφαιρα έξω ήταν πανηγυρική 
καί θά διατηρούνταν έτσι γιά πολύ καιρό άκόμα, θ ’ άργοΰσαν νά φανούν 
οί υποψίες καί νά κυριαρχήσουν οί τύψεις. Ό  Δημήτρης, παρά τήν υπόσχεσή 
του, είχε ρίξει τήν ψήφο του στήν Ηνωμένη ’Αντιπολίτευση, σέ κανέναν 
δέν είχε πει τίποτα, δλοι δμως κατάλαβαν τί έγινε, προπαντός ό Βασίλης, 
τά δσα είχε πάθει μέ τό τραύμα του τόν είχαν κάνει τρομερά εύαίσθητο, 
τίποτε δέν τοΰ ξέφευγε, ώς καί τίς μύχιες σκέψεις τών άλλων μποροΰσε 
νά διαβάζει. Γιά λίγο κανένας δέ μίλησε. Οί γυναίκες δέν έπαιρναν μέρος 
σέ τέτοιες συζητήσεις, μόνο ή Χριστίνα είχε τό θάρρος νά λέει τή γνώμη 
της, τούτη τή φορά δέν άνοιξε τό στόμα της, καταλάβαινε πώς δ,τι κι άν



έλεγε κάποιο άπό τά δυό άδέρφια της θά πλήγωνε, δέν τόθελε, κι άς συμ
φωνούσε σ’ όλα μέ τό Βασίλη. Ό  Νίκος, πού δταν άποφάσιζε νά πει κάτι, 
έρριχνε σφαίρες, πού έβρισκαν τό στόχο τους καί προξενούσαν πόνο, τώρα 
άπουσίαζε, άπό τό φθινόπωρο σπούδαζε στό Πανεπιστήμιο, σέ λίγες μέρες 
θά ερχόταν γιά τά Χριστούγεννα.

Τό ερώτημα τού πατέρα εξακολουθούσε νά μή βρίσκει άποδέκτη, κρε
μόταν μετέωρο καί βάραινε τήν άτμόσφαιρα. Ό  Πέτρος κατάλαβε πώς 
έπρεπε ό ίδιος νά δώσει άπάντηση. —Ρώτησα, είπε, γιατί έχει φωλιάσει στήν 
καρδιά μου ή ανησυχία, όχι μόνο στή δική μου, άλλά καί πολλών άκόμα 
Γιαννιωτών. Άνάμεσά τους είναι καί μερικοί άντιβενιζελικοί, έρχονται στό 
μαγαζί καί μοϋ τά λένε, χάρηκαν γιά τήν έπάνοδο τοϋ Κωνσταντίνου, μά 
δέ γιόρτασαν. Κάτι τούς εμποδίζει, δέν τούς άφήνει νά χαροϋν τή νίκη 
τους. Έκείνη ή προειδοποίηση τών συμμάχων, ότι θά πάψουν νά βοηθούν 
τήν Ελλάδα, άν γυρίσει ό Κωνσταντίνος, τούς έβαλε σέ πολλή σκέψη. Οί 
φανατισμένοι δέν τά λογαριάζουν αύτά. Οί βενιζελικοί, πάλι τάχουν χαμένα, 
φοβούνται πολύ, περιμένουν άντίποινα, άρχισαν κιόλας οί συλλήψεις. Ό  
Διχασμός βρίσκεται σέ νέα ένταση, ποϋ θά πάει αύτό τό πράμα; —Κατά 
διαβόλου πατέρα, τόν διέκοψε ό Βασίλης, πάντοτε άγριεμένος, θά τά κάνουν 
όλα γης Μαδιάμ, νά μέ θυμηθείτε... — Έ καναν καί οί βενιζελικοί πολλά, 
παρατήρησε δειλά ό Δημήτρης, ξέχασες τή δολοφονία τοϋ Ίωνα Δραγούμη 
Βασίλη; Ά σ ε  τ ’ άλλα... — Μά δέν έχουν τελειωμό αύτές οί άντεκδικήσεις, 
παρατήρησε ό Πέτρος. Οί βενιζελικοί, άπόταξαν τούς βασιλικούς άξιωμα- 
τικούς, δημοσίους υπαλλήλους, ό στρατός καί ή άστυνομία άπογυμνώθηκε, 
τώρα οί άντιβενιζελικοί θά κάνουν τά ίδια καί χειρότερα. Άκόμα καί τόν 
ένοχο τής άπόπειρας έναντίον τοϋ Βενιζέλου άποκατέστησαν. Ά πό  ποϋ ν ’ 
άντλήσει κουράγιο ό στρατός πού πολεμάει στή Μικρά Άσία, δταν αλλάζουν 
τούς άξιωματικούς τον, πολλοί φαντάροι είχαν συνδεθεί μαζί τους, θά πε
ράσει χρόνος γιά νά δημιουργήσουν σχέσεις έμπιστοσύνης μέ τούς αντι
καταστάτες' τους... — Τό μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται άλλοϋ... είπε ήσυχα 
τώρα ό Βασίλης. Ύποσχέθηκαν στόν κόσμο πώς θά τελειώσουν τόν πόλεμο, 
γιαυτό καί πήραν τήν ψήφο του. θά  τό κάνουν δμως; Έγώ άμφιβάλλω. 
Ά ν  φύγουν άπό τή Μικρά Άσία, θά τούς κατηγορήσουν γιά έθνική προδοσία, 
άπεμπόλιση τών έθνικών δικαίων, δέ θά μπορέσουν νά σταθούν. Ά ν  συ- 
νεχίσουν τόν πόλεμο, μέ τί μέσα θά τόν κάνουν, άφοϋ οί σύμμαχοι άρνοϋνται 
τή βοήθεια; Μπρός γκρεμός καί πίσω ρέμα. Τυχερός ό Βενιζέλος πού έχασε 
τις έκλογές, σύντομα θά βρισκόταν κι αυτός μπροστά στά τρομερά προ
βλήματα που θά υποχρεωθούν νά λύσουν οί διάδοχοί του, καί είναι κατά 
τή γνώμη μου άλυτα... — Θά σέ ρωτήσω κάτι Βασίλη, μίλησε άπρόσμενα ό 
Δημήτρης, θέλω μιά καθαρή άπάντηση. Έ χει τό δικαίωμα ό ελληνικός λαός 
ν ’ άποφασίζει γιά τήν τύχη του; Έ χει τό δικαίωμα νά έκλέγει τούς κυ
βερνήτες πού θέλει, ή πρέπει νά συμμορφώνεται μέ τις υποδείξεις τών Με
γάλων, πού μόνο γιά τά συμφέροντά τους ένδιαφέρονται; Μέ ποιό δικαίωμα
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ανακατεύτηκαν στην έπάνοδο ή δχι τοϋ Κωνσταντίνου; Είμαστε κράτος 
άνεξάρτητο η προτεκτοράτο κάποιων άλλων; Ό  Δημήτρης ζητούσε μιά κα
θαρή άπάντηση, άλλά δέν τήν πήρε. Ό  Βασίλης, πού στό βάθος άναγνώριζε 
τό δίκιο τών επιχειρημάτων τού άδελφοΰ του, δέν ήθελε νά τόν ξεγελάσει 
μέ σοφίσματα, τά άπεχθάνονταν. —Κάπου έχεις δίκιο Δημήτρη, είπε μόνο, 
καί σώπασε...

Ό  Πέτρος, γεμάτος άνησυχία -όσο παρατείνονταν οί πανηγυρισμοί, τόσο 
άνησυχοΰσε περισσότερο- σκέφτηκε νά συζητήσει καί πάλι γιά τήν κατά
σταση, πρώτα μέ τόν ’Αβραάμ καί υστέρα μέ τό Σπυρίδωνα. Στό Χατζή δέ 
θά πήγαινε, ήταν μεθυσμένος μέ τό γυρισμό τοΰ Κωνσταντίνου, ή σκέψη 
του δέν ήταν λαγαρή, ποιός ξέρει πότε θά συνερχόταν.

Πήγε τήν άλλη μέρα στόν ’Αβραάμ, στό σπίτι του, όχι στό γραφείο, εκεί 
έμπαινε κι έβγαινε κόσμος, δέ μποροΰσε νά συζητήσει. Οί δυό άντρες άντάλ- 
λαξαν τίς συνηθισμένες φιλοφρονήσεις, μίλησαν γιά τήν πεσμένη κίνηση 
τής άγοράς, γιά τή βαρυχειμωνιά πού πλάκωσε, σ ’ άκούω Πέτρο, τόν 
διέκοψε κάποια στιγμή ό ’Αβραάμ, δέν ήρθες νά μοϋ μιλήσεις γιά τόν 
καιρό. Ό  Πέτρος κοίταξε τό φίλο του στά μάτια, δλα τά καταλαβαίνεις, 
'Αβραάμ, άπάντησε, δλα τά προβλέπεις, ποτέ δέ λάθεψες, τί μέρες μάς 
έρχονται τώρα πού γύρισε ό Κωνσταντίνος; Τό πρόσωπο τοΰ ’Αβραάμ συν
νέφιασε, χαμήλωσε τό κεφάλι, σκέφτηκε λίγη ώρα, δχι καλές Πέτρο, είπε τέ
λος, δχι καλές, έπανέλαβε. —Τί σέ κάνει νά είσαι τόσο κατηγορηματικός; 
ρώτησε δειλά ό Πέτρος. —Πολλά πράγματα, δέν είναι μόνο η έπάνοδος τοϋ 
Κωνσταντίνου η αρχή τών δεινών, δπως πιστεύουν οί βενιζελικοί καί κάποιοι 
σώφρονες άντίπαλοί τους, είναι ή ϊδια ή «Συνθήκη τών Σεβρών», γιά τήν 
όποία τόσο πανηγύρισαν οί ’Ελληνες καί μέ τό δίκιο τους. Είδαν νά γί
νονται πραγματικότητα τά πιο τολμηρά τους όνειρα, ν ’ απλώνεται μπροστά 
τους ή Μεγάλη Ελλάδα, δμως αυτό τό μεγαλειώδες δημιούργημα τοϋ Βε- 
νιζέλου έχει μέσα του τήν κατάρα της αύτοκαταστροφής. Είναι ένας ζηλευτός 
καρπός, χαίρεσαι νά τόν κοιτάς κι άδημονείς νά τόν γευτείς, στόν πυρήνα 
του δμως έχει κιόλας σαπίσει, δέ θ ’ άργήσει τό σκουλήκι νά βγει στήν επι
φάνεια, νά τόν κάνει άποτρόπαιο... — Τί ε ϊν ’ αυτά πού λές ’Αβραάμ, μέ 
φοβίζεις. Ό  κίνδυνος προέρχεται άπό τό γυρισμό τοϋ Κωνσταντίνου, οί 
σύμμαχοι φανέρωσαν κιόλας τήν άντίθεσή τους, μάς έγκαταλείπουν, απ' 
αύτοϋ ξεκινάει ή άπειλή, δχι άπό τή «Συνθήκη τών Σεβρών»... — Οί σύμ
μαχοι.., ποιοι σύμμαχοι, μίλησε ό ’Αβραάμ, οί σύμμαχοι, Πέτρο, στήν ουσία 
άποκήρυξαν τή «Συνθήκη» άπό τή στιγμή πού τήν υπέγραψαν. Μοϋ έγραφε 
φίλος μου τραπεζίτης άπό τό Παρίσι, λίγες μερές μετά τήν υπογραφή τής 
«Συνθήκης», πώς ό Κλεμανσώ, αυτός ό τρομερός Γάλλος, δικαιολογημένα 
τόν όνόμασαν «Τίγρη», είναι σκληρός καί συχνά λέει φωναχτά εκείνα πού  
σκέπτεται, άκούστηκε, λοιπόν, νά λέει τή στιγμή πού έβαζε τήν υπογραφή 
του κάτω άπό τό κείμενο τής «Συνθήκης», πώς αυτή ήταν ένα ραγισμένο 
βάζο, δέ θ ’ άργοϋσε νά γίνει συντρίμια. "Οταν ή πρώτη στρατιωτική δύναμη



τής Ευρώπης τά λέει αυτά, τί εμπιστοσύνη νά έχεις στό μέλλον; — Τότε για
τί τήν υπέγραψαν, ’Αβραάμ, καί μάς έστειλαν νά κυνηγάμε άπιαστα όνειρα, 
νά χύνουμε αίμα καί νά στραγγίζουμε άπό τήν οικονομική αιμορραγία; 
— Τήν υπέγραψαν γιά χάρη τοϋ Βενιζέλου, δέν ήθελαν νά τόν πικράνουν 
μέ μιά άρνησή τους, αύτός γιά τό χατήρι τους έστειλε τούς Έ λληνες νά 
πολεμήσουν στήν Ουκρανία τούς μπολσεβίκους, έπρεπε, τυπικά τουλάχιστον, 
νά τοϋ προσφέρουν μιά ικανοποίηση. —Τυπικά; άπόρεσε ό Πέτρος. —Ναι 
έτσι, όπως τό είπα, τοϋ έδωσαν ικανοποίηση στά χαρτιά, δέν τόν όπλισαν 
όμως μέ όλες τίς άπαραίτητες έγγυήσεις γιά νάναι σίγουρος γιά ό,τι τοϋ 
πρόσφεραν. Τόν γέλασαν, τοϋ έκρυψαν τίς σκέψεις τους γιά τίς μελλοντικές 
κινήσεις τους. Καί γιά νά καταμερίσουμε ευθύνες, ή Γαλλία καί ή ’Ιταλία 
δέν ήθελαν καθόλου τήν επέκταση τής ’Ελλάδας καί τήν ένσωμάτωση τής 
’Ιωνίας στήν πατρίδα μας, είχαν τίς δικές τους ζώνες κατοχής στή Μι- 
κρασία, φροντίζουν μάλιστα νά τίς έπεκτείνουν, γιά νά έξασφαλίσουν πε
ρισσότερα άνταλλάγματα άπό τήν Τουρκία, τά συμφέρον τά τους δέ συμπί
πτουν μέ τά δικά μας. Μόνο ή Α γγλία  έδειξε ζωηρό ένδιαφέρον γιά τό 
μεγάλο αύτό ζήτημα, άλλά κι αύτή γιά νά υπερασπίσει τά συμφέροντά της, 
στόν ευρύτερο χώρο τής Μέσης ’Ανατολής, προπαντός τά πετρέλαια τής 
Μοσσούλης, θά μάς έγκαταλείψει σίγουρα, όταν ολοκληρώσει τά σχέδιά της. 
Γιά τούς μεγάλους μας συμμάχους, -μήν ξεχνάς πώς καί ή ’Αμερική είναι 
άντίθετη μέ τήν παρουσία μας στή Μικρά Ασία- ή έπάνοδος τοϋ Κων
σταντίνου θάναι τό καλύτερο πρόσχημα γιά νά μάς έγκαταλείψουν... — Τόσο 
ώμά είναι τά πράγματα ’Αβραάμ; Δέν υπάρχουν διέξοδοι, άλλες λύσεις, 
γιά νά κρατηθούν ορθές οί έλπίδες τής Ελλάδας; ρώτησε ό Πέτρος, μέ ρα
γισμένη φωνή. —Υ πάρχουν λύσεις, οί πολιτικοί όμως πού μάς κυβερνούν 
άπό τό Νοέμβριο, δέ θά βροϋν τίς καλλίτερες. Ύποσχέθηκαν στό λαό τήν 
ειρήνη, τό τέλος τοΰ πολέμου -γιαυτό καί κέρδισαν τίς έκλογές- φοβούμαι 
πώς δέ θά τό κάνουν. Ά ν  προχωρούσαν σ ’ αύτή τή λύση, δέ θά κέρδιζαν 
όλα, όσα ή «Συνθήκη τών Σεβρών» υποσχόταν, θά έσωζαν όμως πολλά. 
Είμαι σίγουρος πώς δέ θά τό κάνουν, θά συνεχίσουν τόν πόλεμο μέ μιά 
Ευρώπη άντίθετη τους, μέ μιά οικονομία κατεστραμμένη, φοβούνται τήν 
κρίση τής ιστορίας, φοβούνται τό Βενιζέλο καί τήν παράταξή τους, θά τούς 
κατηγορήσουν πώς πρόδωσαν τά έθνικά συμφέροντα, δέ θά κρατήσουν τίς 
υποσχέσεις τους, θά συνεχίσουν, λοιπόν, τόν πόλεμο καί καθώς δέν έχουν 
πολιτικούς τού άναστήματος τοϋ Βενιζέλου γιά νά τούς καλύπτει στό διπλω
ματικό πεδίο, θά οδηγήσουν τόν τόπο στήν καταστροφή. Πραγματικά είναι 
τυχερός ό Βενιζέλος πού έχασε τίς έκλογές, θά βρισκόταν κι ό Ιδιος μπροστά 
σέ άνυπέρβλητες δυσχέρειες, μέ συμμάχους πού δέν κρατούν τό λόγο τους, 
πού χρησιμοποιούν τήν Ελλάδα σάν πιόνι γιά τά δικά τους σχέδια, ίσως 
όμως ή παρουσία τοϋ Βενιζέλου ώς κυβερνήτη νά μήν όδηγοΰσε σέ δρόμους 
τόσο καταστροφικούς γιά τήν Ελλάδα... Ό  ’Αβραάμ σταμάτησε, είχε κου
ραστεί, ό Πέτρος σεβάστηκε τή σιωπή του. Σκεπτόταν πώς δσα είχε προ-
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βλέψει ό φίλος του τά προηγούμενα χρόνια γιά τήν εξέλιξη τών ελληνικών 
πραγμάτων, είχαν βγει άληθινά, ή Ελλάδα κινδύνευε, οί 'Έλληνες πανη
γύριζαν γιά τήν επιστροφή τοΰ Κωνσταντίνου, τήν καταστροφή τής Ε λλά
δας πανηγύριζαν. Τόν διέκοψε άπό τίς σκέψεις του ή φωνή τοΰ ’Αβραάμ.
_Υπάρχει κι άλλη λύση Πέτρο, φοβούμαι δμως πώς σήμερα κανένας άπό
τους κυβερνητικούς δέ θά θελήσει νά τή συζητήσει. Ό  Πέτρος άναθάρρησε,

σήκωσε τό κεφάλι καί περίμενε ν ’ 
11 |  άκούσει. —Ποιά είναι ή άλλη λύση ’Α 

βραάμ, ρώτησε μέ άδημονία. —Νά πα
ραιτηθεί αυτή τή στιγμή ό Κωνσταντίνος. 
Αγωνίστηκε γιά νά γυρίσει στό θρόνο 
του, τό πέτυχε, χάρηκε τίς τιμές πού τοΰ 
έπιφύλαξε ό λαός, τί άλλο θέλει; Ή  
υγεία του είναι έπισφαλής, μέ αυτό τό 
πρόσχημα θά υπέβαλε τήν παραίτησή του, 
δείχνοντας πώς δέ γύρισε στήν Ελλάδα  
ώς κομματάρχης, όπως δυστυχώς ώς τήν 
έπιστροφή του έδειχνε πώς ήταν, άλλά 
μόνο γιά νά συμφιλιώσει τόν ελληνικό 
λαό καί νά υπερασπίσει τά ελληνικά 
συμφέροντα, θά διατηρούσε έτσι όλη τήν 
αίγλη του καί, τό σπουδαιότερο, θά δη
μιουργούσε τήν εύκαιρία γιά νά δοκιμα
στεί ή άξιοπιστία τών συμμάχων. ’Αφού  

είμαι εμπόδιο, θά τούς έλεγε μέ τήν παραίτησή του, φεύγω, βοηθήστε τώρα 
τήν Ελλάδα νά ολοκληρώσει τά έθνικά της όνειρα, θά βρίσκονταν σέ πολύ  
δύσκολη θέση οί σύμμαχοι καί θά υποχρεώνονταν σέ άνάλογη συμπεριφορά. 
"Ομως οϋτε αυτό θά γίνει. Ούτε ό Κωνσταντίνος θά παραιτηθεί, ή 
άρρώστεια αποδυνάμωσε καί τίς διανοητικές λειτουργίες του, τόν έμποδίζει 
νά σκεφτεΐ τό σωστό, οϋτε οί άλλοι, αύλικοί, πολιτικοί, κομματάρχες, θά 
τόν άφήσουν, ά π ’ αύτόν άντλοϋν υπόσταση, δέ σκέφτονται μέ προοπτική, 
άκόμα κι ό Γούναρης, πού είναι έξυπνος καί μορφωμένος πολιτικός. Έ τσι, 
Πέτρο, είμαστε υποχρεωμένοι νά βαδίσουμε τό δρόμο πού έχει χαράξει ή 
μοίρα μας...

Ό  Πέτρος έμεινε άφωνος άπό τήν άπαισιοδοξία τών συλλογισμών τοΰ 
φίλου του κι άπό τήν άτεγκτη λογική τών επιχειρημάτων του. Νά παραιτηθεί 
ό Κωνσταντίνος, ήταν ή μεγάλη κίνηση τής πολιτικής τών ημερών, πού θ ’ 
άνοιγε νέες προοπτικές γιά τήν Ελλάδα. ’Αλλά ό ’Αβραάμ είχε δίκιο, δέ 
θά τόν άφηναν. Έβλεπε τούς Γιαννιώτες βασιλικούς ό Πέτρος, συμπερι
φέρονταν σά μεθυσμένοι άπό τή χαρά πού ξανάειδαν τόν Κουμπάρο. Πριν 
άπό τρεις μέρες διάβασε άρθρο κάποιου δικηγόρου στήν ’Ήπειρο, 
άντιπροσωπευτικό τών τάσεων πού έπικρατοΰσαν στήν παράταξη τών βα-

Ό πρωθυπουργός Δημ. Γούναρης



σιλοφρόνων. "Εγραφε ό δικηγόρος: ΧαΙρε λαέ, ότι είσαι άξιος τής μεγάλης 
σου ιστορίας. Χαΐρε καί σύ Βασιλεϋ δτι επανήλθες μέγας μεγαλωστέ με
γάλου λαοϋ ήγεμών. Χ αίρετε άμφότεροι!.. Κρήμνισον τά τείχη, ώ Ελλάς, 
δπως οί Λακεδαίμονες ποτέ, ϊνα διέλθωσιν οί νικηταί, κραυγάζουσα δτι 
Κράτος τό όποιον έχει τοιοϋτον λαόν καί τοιοϋτον Βασιλέα, δέν έχει 
άνάγκην τειχών. —Τρελλάθηκαν, είχε συλλογιστεί τότε ό Πέτρος, τά ίδια

λόγια είπε καί τώρα καθώς σηκώθηκε νά χαιρετή
σει τό φίλο του. —Θά μάς καταστρέφουν αυτοί 
οί άνθρωποι, ’Αβραάμ, έχεις δίκιο. — Μακάρι νά 
βγώ ψεύτης είπε ό άλλος, δμως τά πράγματα έκει 
οδηγούν... — Ό  Θεός νά βάλει τό χέρι του, μουρ
μούρισε φεύγοντας ό Πέτρος. Χαιρέτησε τόν ’Α
βραάμ κι έφυγε...

Τόν Σπυρίδωνα ό Πέτρος άποφάσισε νά τόν 
δει ύστερα άπό τήν ονομαστική του γιορτή. Ό μω ς 
ό Σπυρίδων έλειπε στήν ’Αθήνα, έμεινε έκεϊ άρ- 
κετές εβδομάδες. Στίς 12 Δεκεμβρίου τοΰ έστειλε 
κι ό Πέτρος, δπως καί πολλοί άλλοι Γιαννιώτες, 
τηλεγράφημα μέ τις εύχές του γιά τή γιορτή, έλεγαν 
πώς θά ερχόταν σέ λίγες μέρες. Δέ γύρισε, 
άγνωστο τί τόν κρατούσε στήν πρωτεύουσα. "Ηθε
λε νά συζητήσει μαζί του πολλά, δέν έγινε δυνατό. 
Ό  Σπυρίδων γύρισε παραμονές Χριστουγέννων, 
γιορτές ήταν, μέρες χαράς, ό Πέτρος δέν ήθελε νά 
χαλάσει τήν άτμόσφαιρα μέ τις κουβέντες του. Θά 
έβλεπε τό Σπυρίδωνα ύστερα άπό τά Φώτα.

Πόσο μακρυά άπό τήν πραγματικότητα βρίσκο- 
Ό μητροπολίτης ϊωαννί- νταν οί βασιλικοί, όχι μόνον οί πολίτες, άλλά καί
νων Σπυρίδων Βλάχος. οί στρατιωτικοί ήγήτορες, τό διαπίστωσε μέ θλίψη

του ό Πέτρος διαβάζοντας στήν *Ηπειρο τήν 
ημερήσια διαταγή τού άρχηγοϋ τοΰ μεραρχιακοΰ πεζικού τής ν ΐΐΐη ς  Με
ραρχίας Διον. Γεωργίου: Έγραφε ανάμεσα σ’ άλλα, τής ίδιας λογικής καί 
νοοτροπίας: Στρατιώται, Ή  έπάνοδός του (τοΰ Κωνσταντίνου) δημιουργεί 
δι ’ ημάς νέον λόγον άκαταπονήτου έργασίας. Ή  Ε λλάς σήμερον έπαναβλέ- 
πει τόν Βασιλέα της. Ό  ελληνικός όμως στρατός έπαναβλέπει όχι μόνον 
τόν Βασιλέα του άλλά καί τόν άρχηγόν του. Τόν Μεγάλον του Αρχηγόν, 
δμοιον τοϋ όποιου ούδείς ποτέ στρατός ηύτύχησε νά έχη... Στρατιώται, Έστέ 
αισιόδοξοι. Τό όνειρόν μας έξεπληρώθη. Βαίνομεν ήδη εις τήν έκπλήρωσιν 
καί τοϋ άλλου ονείρου μας. Ό τα ν  μέ έν νεϋμα του διατάξη, ό Ελληνικός 
στρατός ώς άκατάσχετος χείμαρρος θά παρασνρη οτιδήποτε εϋρη εμπρός 
του καί εντός ελάχιστων ημερών θά περατώση τό έργον του. Ό  Πέτρος, 
δταν διάβασε τό κείμενο ρίγησε. Οί άνθρωποι αύτοί είχαν χάσει κάθε επαφή
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μέ τή λογική. Μέ ένα νεύμα ...σέ λίγες μέρες ...δλα θά σαρώνονταν ...ή 
Τουρκία θά διαλυόταν... Κι ό ’Αβραάμ περίμενε νά παραιτηθεί ό Κωνστα
ντίνος, πότε; Τή στιγμή, πού κατά τό συνταγματάρχη Δ. Γεωργίου, ετοι
μαζόταν νά στεφθεϊ αύτοκράτορας στήν Κωνσταντινούπολη. Παρά τήν 
έπτάλοφον -έγραψε στήν Ημερήσια διαταγή του- εύρίσκεται τό στέμμα, τό 
όποιον δικαιούται. Τό στέμμα τών Ελλήνων αύτοκρατόρων... Κι ό ’Αβραάμ 
έλεγε πώς σωτηρία τής Ελλάδας θά ήταν ή παραίτησή του...

Στις 18 διενεργήθηκε στήν Ή πειρο ή γενική άπογραφή πού είχε αρχίσει σ’ δλη τήν 
Ελλάδα. - Ά π ό  τίς υπηρεσίες τής νομαρχίας διαπιστώθηκε δτι στήν Ή πειρο υπήρχε 
άνεπάρκεια σφαγίων, γιαυτό κι απαγορεύτηκε, γιά νά συγκροτηθούν οί τιμές, ή εξαγωγή 
άμνών. - Θριαμβειπικά χαρακτηρίζονταν τά αποτελέσματα τοΰ δημοψηφίσματος καί 
στήν Ά ρτα. Ά πό τίς 8.000 πού ψήφισαν, μόνο 10 «δχι» πήρε ό Κωνσταντίνος. Ψήφισε 
δηλαδή τήν επάνοδό του τό 99.88%! - Στήν Αθήνα κυκλοφορούσαν πληροφορίες, πού 
δημοσιεύτηκαν καί στήν Ήπειρο, σύμφωνα μέ τίς όποιες υπήρχαν ένδείξεις δτι μερικοί 
βενιζελικοί βουλευτές τής Ηπείρου, συνεννοούνταν νά προσχωρήσουν στήν κυβέρνηση. 
01 διαλλακτικοί (βασιλικοί), έλεγαν οί διαδόσεις, θά δέχονταν τήν προσχώρηση, οί 
άδιάλλακτοι, δμως, τήν άπέκρουαν. Ό λα  αύτά διαδίδονταν έν δψει τής έκδίκασης τών 
ένστάσεων γιά άκύρωση τών έκλογών στήν "Ηπειρο, οί όποιες, παρά τίς ελπίδες τών 
άντιβενιζελικών. δέν άκυρώθηκαν. - Κάποιοι τών Αθηνών έγραψαν πώς σέ συνέντευξή 
του πρός τό Ράδιό ό Βενιζέλος δήλωσε πώς θά κάνει νέο έπαναστατικό κίνημα. Αύτό 
ήταν! Ή  Ή πειρος έσπευσε νά συστήσει στούς έντιμους βενιζελικούς τών Γιαννίνων νά 
τόν άποκηρύξουν, αν άλήθευαν δσα λέγονταν. Σ’ άντίθετη περίπτωση ή θέση τους στό 
ελληνικό κράτος θά ήταν πολύ δύσκολη. Τελικά άποδείχθηκε δτι οί δηλώσεις τοΰ Βε
νιζέλου δέν είχαν γίνει ποτέ... - Ό  Δήμος Ίωαννίνων, παραμονές Χριστουγέννων, είχε 
χρεωκοπήσει οικονομικά. Ούτε δραχμή δέν υπήρχε στά ταμεία του κι άδυνατοΰσε νά 
πληρώσει τούς μισθούς τών υπαλλήλων του. Ό  δημαρχών Γκάνιος έσπευσε στό νο
μάρχη γιά νά τοΰ ζητήσει τή συμπαράσταση γιά τήν άποστολή άπό τό δημόσιο 80.000 
δρχ. όφειλόμενων πρός τό Δήμο. - Στις 20 Δεκεμβρίου στήν αίθουσα τοΰ Μ ουσικού 
συλλόγου  συγκεντρώθηκαν πολλοί Γιαννιώτες, συζήτησαν καί προχώρησαν στήν 'ίδρυση 
Πανηπειρωτικοϋ συλλόγου. Σκοπός τοΰ συλλόγου όρίστηκε η πολιτική όιεκπαίδευαις 
τοϋ Ηπειρωτικού λαοϋ, διά τής συστάσεως τμημάτων είς τά διάφορα κέντρα καί ή 
έξυπηρέτησις τών Ηπειρωτικών συμφερόντων διά τής επικοινωνίας μετά τών έντός καί 
έκτος τοϋ κράτους όμωνύμων συλλόγων καί σωματείων. Τό πρώτο διοικητικό συμβού
λιο άποτελέστηκε άπό τούς: Ν. Γεωργίτση, πρόεδρο, Σ. Σούρλα, άντιπρόεδρο, Γ. Χατζή, 
γενικό γραμματέα, Βασ. Δόνο, ταμία. Κυρ. Ξανθό, είδικό γραμματέα καί συμβούλους 
τούς: Κων. Βλάχο, Γεώργ. Κωνσταντινίδη, Παύλο Πουτέτση, Κων. Εύστρατιάδη, Κων. 
Μέλλιο καί Μιχ. Κυρκόπουλο. Ά πό τά όνόματα τού συμβουλίου γίνεται φανερό δτι 
δ σύλλογος ήταν άντιβενιζελικός. - Όξεϊα κριτική εναντίον τού κόμματος τών Φιλε
λευθέρων, γιά τήν εσωτερική πολιτική του τής τελευταίας τριετίας, άσκησε μέ δυό 
άρθρα του στήν Ήπειρο ό Ν. Γεωργίτσης.

J  “  Χριστούγεννα βρήκαν τούς Γιαννιώτες, δπως κι δλους τούς "Ελληνες, 
έντονα διχασμένους. Οί έκλογές καί τό δημοψήφισμα όξυναν τίς 

αντιθέσεις άνάμεσα στις πολιτικές παρατάξεις καί οί προεκτάσεις τους 
Ήταν αισθητές, σ’ δλες τίς πτυχές τής ζωής καί στό πλέγμα τών κοινωνικών 
σχέσεων. Οί βασιλικοί έξακολουθοΰσαν άκόμα νά γιορτάζουν τή νίκη τους 
και τά σύννεφα πού είχαν φανεί ήδη στόν όρίζοντα γιαυτούς ήταν άνύπαρ-
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κτα, τά εξαφάνιζαν τά κυβερνητικά άνακοινωθέντα καί τά δημοσιεύματα 
τών φιλοκυβερνητικών εφημερίδων, πού μιλούσαν γιά εύμενή στάση τών 
συμμάχων άπέναντι καί τής νέας κυβέρνησης' οί άντικυβερνητικές εφημερί
δες διαλαλοΰσαν σ’ δλους τούς τόνους τό άντίθετο, κανένας δέν τίς πίστευε 
άπό τήν άντιβενιζελική παράταξη, μήπως δέν προανήγγειλαν περιφανή νίκη 
τοΰ Βενιζέλου κατά τίς εκλογές καί έγινε τό άντίθετο; Ή  μέθη τών βασιλι
κών κρατοΰσε άκόμα καί τά Χριστούγεννα γιορτάστηκαν άπό τίς οίκογέ- 
νειές τους μέσα σέ άτμόσφαιρα χαράς καί ελπίδων. ’Αντίθετα οί βενιζελικές 
οικογένειες πενθοΰσαν. Οί βιαιότητες τών εκδηλώσεων τών νικητών, κά
ποιες συλλήψεις, οί άπολύσεις βενιζελικών υπαλλήλων, κι άλλες άσχήμιες, 
έκαναν τούς βενιζελικούς Γιαννιώτες νά νοιώθουν άνασφάλεια, έπεφταν νά 
κοιμηθοΰν μέ τό φόβο στήν καρδιά γιά τό τί θά ξημέρωνε. Μέ τί κουράγιο, 
λοιπόν, νά γιορτάσουν τίς μεγάλες μέρες τής χριστιανοσύνης; Θά άναρω- 
τηθεϊ κανείς: Τόσο μεγάλη ήταν ή τρομοκρατία, ώστε νά ρίξει στήν 
άπελπισία τούς Γιαννιώτες καί τούς Ήπειρώτες πού είχαν ψηφίσει τό Βε
νιζέλο; ’Ασφαλώς όχι. Τότε; Τί ήταν έκεινο πού τούς δημιουργούσε τήν 
άνησυχία; Ό  φόβος τών άντιποίνων. Μάθαιναν κι έβλεπαν οί ίδιοι πολλές 
φορές γιά τίς διώξεις πού είχαν γίνει έναντίον τών άντιβενιζελικών τά τρία 
τελευταία χρόνια, πολλές οικογένειες, κυρίως άπό τήν Παλαιά Ελλάδα 
είχαν θρηνήσει καί θύματα, δεκάδες στρατιώτες είχαν τουφεκιστεΐ ώς 
στασιαστές ή λιποτάκτες, άλλοι είχαν τήν εύθύνη γιά τό θάνατό τους, τό 
βασιλικό περιβάλλον, πού ύποκινοΰσε άπό μακρυά τίς εξεγέρσεις, δσες 
δμως οικογένειες είχαν θύματα δέν τά πίστευαν αύτά, τό Βενιζέλο έβλεπαν 
νά τουφεκίζει τά παιδιά τους, αύτόν καί τούς άξιωματικούς του. Πώς 
λοιπόν νά μή φοβούνται οί βενιζελικοί τίς άντεκδικήσεις; Στήν ’Αθήνα είχαν 
έκτελέσει κιόλας ένα δικαστή πού έβγαζε καταδικαστικές αποφάσεις έναν
τίον λιποτακτών, τέτοιες εκρήξεις, δταν άρχίσουν, μοιάζουν μέ πυρκαϊές 
γιγάντιες, δέν άργούν νά καλύψουν μέ τίς φλόγες τους δλη τήν Ελλάδα. 
Αύτά σκέφτονταν οί βενιζελικοί κι έσφιγγαν τίς καρδιές τους, έκλειναν 
καλά καί τίς πόρτες τους, γιά κρατήσουν έξω τό κακό...

Τό σπίτι τοϋ Πέτρου δέν είχε νά φοβηθεί τίποτα, έπρεπε δλα νά είναι 
γιορταστικά καί χαρούμενα. Ό  Πέτρος πίστευε στό Βενιζέλο, ήταν στενός 
φίλος τοΰ Δαγκλή, είχε ένα γυιό λεβέντη, τό Βασίλη, σ’ δλους ήταν γνωστή 
ή δράση του στό στρατό τής Εθνικής άμυνας, δμως δέ βρέθηκε άντι- 
βενιζελικός νά ενοχληθεί άπό τίς πολιτικές ιδέες τοΰ Πέτρου, ήξεραν δλοι 
οί Γιαννιώτες πώς οί ιδέες αυτές ποτέ δέ χρησιμοποιήθηκαν σέ βάρος τών 
ιδεολογικά άντίθετων, δέν είχε τίποτα νά φοβηθεί άπό κανένα. Οϋτε τό Βα
σίλη άντιπαθούσαν οί βασιλικοί, τούς ήρωες δύσκολα τούς έχθρεύεσαι, καί 
μάλιστα ήρωες σάν τό Βασίλη. Ά πό τό άλλο μέρος ύπήρχε στήν οικογένεια 
τού Πέτρου καί τό άντιστάθμισμα τής βενιζελικής ιδεολογίας, ό Δημήτρης. 
Ό  γιατρός, παρόλο πού είχε άποτραβηχτεΐ άπό τήν ενεργό πολιτική δράση, 
συγκέντρωνε τήν έκτίμηση τών ομοϊδεατών του, τόσο γιά τήν άντιβενιζελική



στάση του στό παρελθόν, δσο καί γιά τήν επιστημονική του προσφορά. Είχε 
εξελιχτεί σ’ έναν άπό τούς καλλίτερους γιατρούς τών Γιαννίνων, μέ πελάτες 
άπ’ όλες τις παρατάξεις, γέμιζε τό ιατρείο του τις απογευματινές ώρες. 
δταν τέλειωνε ή ύπηρεσία του στό νοσοκομείο, οί σωστές διαγνώσεις του 
έσωσαν κόσμο. 'Όλα αύτά, καθώς καί ή παρουσία τοΰ Νίκου στό σπίτι, 
πού ήρθε άπό τήν ’Αθήνα, ήταν άρκετά γιά νά δημιουργήσουν τις προϋπο
θέσεις γιά ένα γιορταστικό δεκαπενθήμερο παραδοσιακής οικογενειακής 
εύτυχίας, ν ’ άνοίξουν οί καρδιές, νά καρπίσει ή χριστιανική άγάπη, νά 
πλημμυρίσει τό σπίτι άπό τόν πλούσιο κόσμο τών συναισθημάτων, 
χαρακτηριστικό δλων τών μελών τής οικογένειας. Ή ταν καί κάτι άκόμα. 
'Η Χριστίνα είχε έξομολογηθει στή μάνα της, πώς είχε βρει επιτέλους τόν 
άνδρα πού ονειρευόταν. Βλαστάρι παλιάς αρχοντικής οικογένειας τής πό
λης, τελείωνε τή νομική, φοιτοΰσε στό τελευταίο έτος, σέ λίγα χρόνια θάταν 
έτοιμος ν ’ άνοίξει γραφείο, νά δημιουργήσει τή δική του οικογένεια. Είχαν 
γνωριστεί πρίν ένα χρόνο, καλλιέργησαν τή γνωριμία τους, δέν άργησε νά 
ξεπηδήσει άπό τις καρδιές τους ή άγάπη. Ή  Χριστίνα τά είπε στή μητέρα 
της, τήν δρκισε δμως νά μήν άνακοινώσει τίποτε στούς άλλους, ούτε κάν 
ύπαινιγμούς νά κάνει, θά τό μάθαιναν δταν θάφτανε ή ώρα τών άρραβώνων. 
Ή  Λευκή έγινε άλλος άνθρωπος άπό τή χαρά της, έκανε χίλιους δρκους 
πώς θά φύλαγε τό μυστικό, ήταν άδύνατο δμως νά τό κρατήσει, δπως δλες 
οί μητέρες. Τήν ίδια μέρα μίλησε στόν άνδρα της, ή καρδιά τοΰ Πέτρου 
πλημμύρισε άπό χαρά, κάπου έπρεπε νά κενώσει τήν πλησμονή τής εύτυχίας 
του, τό είπε στά παιδιά, στήν γιαγιά 'Ελένη, άκόμα καί ή υπηρέτρια ή Χρυ
σάνθη τόμαθε, δλοι όρκίστηκαν νά μήν δώσουν άφορμή στή Χριστίνα νά 
τό καταλάβει πώς ήξεραν. Κράτησαν τόν δρκο τους, είχαν πάρει πρόγευση 
τής μεγάλης χαράς πού θάφτανε στό σπίτι, αύτό τούς άρκοΰσε...

Ό λα, λοιπόν, συνηγορούσαν νά είναι τά Χριστούγεννα τοΰ 1920 άπό 
τά πιό εύτυχισμένα στήν ιστορία τής οικογένειας. Ό μ ω ς δέν ήταν. ’Επι
φανειακά τίποτε δέν έδειχνε πώς τήν άπασχολοΰσε κάποιο πρόβλημα, ικανό 
νά καταστρέφει τή γιορταστική άτμόσφαιρα, νά δηλητηριάσει τις ελπίδες 
πού είχαν άνθίσει, ύστερα άπό τόσα εύτυχή γεγονότα, στίς καρδιές όλων 
τί ήταν αύτό, τέλος πάντων, πού δημιουργούσε τό δισταγμό, νά γευτούν 
τήν εύτυχία πού τούς πρόσφερε ή πρόνοια τοΰ Θεού χρονιάρες μέρες, ποιά 
άόρατη δύναμη τούς συγκροτούσε καί δέ μπορούσαν ν ’ άνοίξουν διάπλατα 
τις ψυχές τους, νά δεχτούν τά μηνύματα τών μεγάλων ημερών, νά μεθέξουν, 
χωρίς ένδοιασμούς, στήν πνευματική ευωχία καί στίς μικρές καί μεγάλες 
άπολαύσεις πού τούς πρόσφερε ή ζωή;

Ή ταν κάποια πράγματα πού μόνον οί τρεις άνδρες γνώριζαν, τά είχαν 
μάλιστα συζητήσει λίγες μέρες πρίν τά Χριστούγεννα. Τό πρώτο άφοροΰσε 
τή γενική κατάσταση τής χώρας, τό δεύτερο τό Βασίλη. Οί βασιλικοί ξε
φάντωναν άκόμα, δμως αύτό τό μεθύσι θά τέλειωνε κάποτε καί τότε θά 
συνειδητοποιούσαν καί οί ίδιοι τί άκριβώς συνέβαινε. Πρός τό παρόν τούς
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αποκοίμιζαν τά κυβερνητικά άνακοινωθέντα πώς «οί σύμμαχοι» ηταν έτοι
μοι ν ’ άναγνωρίσουν τόν Κωνσταντίνο και νά τόν βοηθήσουν μάλιστα, ό ί  
άντίπαλες εφημερίδες τά διέψευδαν, ποιός είχε δμως διάθεση ν ’ άκούσει 
πικρές άλήθειες; Ό  Πέτρος κι ό Βασίλης δέ ξεγελιόνταν, άκόμα κι ό Δη
μήτρης, κι άς είχε ψηφίσει τήν επιστροφή τοΰ εκπτώτου. Ένοιωθαν πώς 
πίσω άπό τίς φανφάρες ενέδρευε ό κίνδυνος, πώς οί δυνάμεις τής Entente 
πρόσχημα γύρευαν γιά ν ’ άποδεσμευτοΰν άπό τίς ύποχρεώσεις τους πρός 
τήν Ελλάδα, στό πρόσωπο τοΰ Κεμάλ έβλεπαν τήν άνατέλλουσα νέα Τουρ
κία, είχαν μεγάλα συμφέροντα εκεί, τή Συνθήκη τών Σεβρών ποιός τή λο
γάριαζε; Ό  λαός, άρπαξε τήν ύπόσχεση τής άποστράτευσης καί καταψήφισε 
τό Βενιζέλο, έπρεπε νά τόν άφήσει νά συνεχίσει τό έργο πού άρχισε, άν δέν 
τά κατάφερνε, θά έδινε λόγο στό λαό, μέ τήν έκλογική ήττα του άπαλλασσό- 
ταν κι άπό τά λάθη πού έκανε. Ή  Ελλάδα διέτρεχε μεγάλο κίνδυνο μέ τή 
μεταπολίτευση, αύτό ήταν τό συμπέρασμα τών συζητήσεων πού έκανε ό πα
τέρας μέ τά παιδιά του, καί ή τύχη τής Ελλάδας δέν ήταν κάτι πού μποροΰσε 
νά τ ’ άγνοήσει κανένας. Ένδιέφερε δλους μαζί κι έναν έναν χωριστά, νά ή 
πρώτη σκιά πού έπεφτε πάνω άπό τήν οικογένεια, δσο κι άν προσπαθοΰσαν 
οί τρεις άντρες νά κλειδαμπαρώσουν τίς άνησυχίες τους, ή διάθεσή τους 
αποτελούσε τήν προβολή τοΰ έσωτερικοΰ τους κόσμου, οί άλλοι τούς έβλεπαν 
καί χωρίς νά τό θέλουν μαζεύονταν στόν εαυτό τους, ήθελαν νά τραγουδή
σουν, νά χορέψουν, νά ξεφαντώσουν, τό βλέμμα δμως τών άνδρών δέν τούς 
άφηνε νά έκδηλωθοΰν έλεύθερα, ένοιωθαν νά πέφτει έπιτιμητικά πάνω τους, 
άναγκάζονταν νά κάνουν πίσω, χωρίς καί νά ξέρουν γιατί.

Τό δεύτερο ήταν τό τραυματισμένο πόδι τοΰ Βασίλη. Μήνες τώρα δλα 
πήγαιναν καλά, σέ κανένα δέ δημιουργούσε ύποψίες ή κατάστασή του. Ό  
Δημήτρης τό παρακολουθούσε τακτικά, τόβλεπαν κι άλλοι γιατροί, είχε 
εδραιωθεί σ’ δλους ή πεποίθηση πώς τό τραύμα είχε επουλωθεί όριστικά. 
Ούτε κι ό ίδιος ό Βασίλης είχε λόγους ν ’ άνησυχεΐ, μόνο έκεΐνος ό μικρός 
δισταγμός κατά τό περπάτημα τόν έκανε νά σκέπτεται- τό πόδι μου είχε 
γίνει θρύψαλα -συλλογιζόταν- κινδύνεψα νά τό χάσω, δσο καλά κι άν 
έκαναν τή δουλειά τους οί γιατροί, κάτι θά έμεινε γιά νά δημιουργεί αύτό  
τό μικρό πρόβλημα στή βάδιση, ένα κοκκαλάκι πού δέ βρήκε τή θέση του, 
ένα λεπτό νεύρο πού δέν κόλλησε εκεί πού έπρεπε, αύτό θά είναι σκεφτόταν 
ό Βασίλης, κάποτε έλεγε καί φωναχτά τίς σκέψεις του, νά παίρνει θάρρος 
άπό τήν ίδια τή φωνή του.

α έκα μέρες πριν τά Χριστούγεννα τό κακό χτύπησε πάλι τήν πόρτα τοΰ 
σπιτιοΰ. Ό  Βασίλης έκεΐνο τό πρωΐ ξύπνησε άκεφος, δλη νύχτα παι

δευόταν μ’ έφιάλτες, τριγυρνοΰσε στά κρεββάτια τοΰ νοσοκομείου, όπου 
τόν είχαν πρωτοπάει μέ τό πόδι συντριμμένο άπό τά θραύσματα τής βουλ- 
γάρικης οβίδας, γιατροί πάνω άπό τό κεφάλι του, πολλοί γιατροί, μέ τά 
έργαλεΐα στά χέρια έτοιμοι νά κόψουν τό πόδι του, δχι, δχι, φώναζε αύτός
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απελπισμένα, δέν άφήνω τό πόδι μου στά χέρια σας, μαζί του θά πεθάνω, 
ξυπνούσε τρομαγμένος, λουσμένος στόν Ιδρώτα, τόν έπαιρνε καί πάλι ό 
ύπνος, οί εφιάλτες δέν έλεγαν νά τόν άφήσουν. "Οταν ξημέρωσε άνακλα- 
δίστηκε στό κρεβάτι, τό κεφάλι του ήταν βαρύ καί πονούσε, κάποια στιγμή 
τό χέρι του σύρθηκε στό τραυματισμένο πόδι, ένα πηχτό υγρό κόλλησε στά 
δάχτυλά του, πετάχτηκε ορθός, Θεέ μου, φώναξε, μόλις τά μάτια του άντί- 
κρυσαν τό ύγρό πού έσταζε άπό μιά βαθειά ούλή τοΰ τραύματος, Θεέ μου, 
έπανέλαβε, άνοιξε ή πληγή, ξεκινάμε πάλι άπό τήν άρχή. Β/ήκε στό σαλόνι 
ειδοποίησε, χωρίς νά τόν πάρουν είδηση οί γυναίκες, τόν Πέτρο καί τό Δη
μήτρη, μπήκαν στό δωμάτιό του άνήσυχοι κι δταν άντίκρυσαν τό κίτρινο 
πύο συγκλονίστηκαν, ήταν έτοιμοι νά καταρρεύσουν. Ό  Δημήτρης ξάπλωσε 
τό Βασίλη στό κρεββάτι, κοίταξε προσεκτικά τήν πληγή, οσμίστηκε τή βαρειά 
μυρουδιά τού πύου, ήταν πιά διάχυτη σ’ δλο τό δωμάτιο, συρίγγιο, είπε, 
άνοιξε πάλι τό παλιό συρίγγιο... — Καί τώρα; τόν ρώτησε μέ τήν ψυχή στό 
στόμα ό Βασίλης. —Θ ’ αρχίσουμε πάλι τή θεραπεία, μήν ανησυχείς αδερφέ, 
δέν είσαι ή πρώτη περίπτωση, οϋτε καί η τελευταία. *Εχουμε δλα τά μέσα 
στή διάθεσή μας, ή καθαριότητα, ή άπολύμανση καί οί καθημερινές άλλα- 
γές, θά τό κλείσουν, σοϋ δίνω τό λόγο μου ώς γιατρός. Τά λόγια του 
διαδέχτηκε ή σιωπή. Ό  Πέτρος δέ μποροΰσε κάν νά μιλήσει άπό τόν 
κλονισμό πού δέχτηκε, ό Βασίλης σκεφτόταν δσα τοΰ είπε ό Δημήτρης, κι 
αύτός παρακολουθούσε τήν έκφραση τοΰ άδελφοΰ του γιά νά δει πόσο 
πειστικές ήταν οί διαβεβαιώσεις του. Τέλος μίλησε ό Βασίλης: —Δέ θά πείτε 
τίποτε στις γυναίκες, είπε σέ τόνο επιτακτικό, δλα θά τ ’ άντιμετωπίσουμε 
οί τρεις μας, δέ θά τίς πικράνουμε χρονιάρες μέρες, νά προσέχετε τά 
λόγια καί τή συμπεριφορά σας... Έδωκαν τήν ύπόσχεση οί άλλοι δυό, δύ
σκολα δμως νά τήν κρατήσουν. Χωρίς νά τό θέλουν ή έκφραση τοΰ προ
σώπου τους έδειχνε τήν τρικυμία πού έδερνε τά σωθικά τους.

Μέ τήν πάροδο τών ήμερών ή άτμόσφαιρα γινόταν βαρύτερη. Οί γυ
ναίκες οσμίστηκαν τόν κίνδυνο, δέ μπορούσαν δμως νά έπισημάνουν τήν 
αιτία. —Τί Χριστούγεννα είναι αυτά, μουρμούριζε ή γιαγιά Ελένη, φτά
νουμε στήν Πρωτοχρονιά, τίποτα δέν έτοιμάσαμε, λές κι έπεσε θανατικό 
στό σπίτι, έξω άπό μάς τό κακό Παναγιά μου... Οί άλλες γυναίκες, μαζί 
τους κι ό Νίκος, δέν έπαιρναν τήν κουβέντα της, έξάλλου τί είχαν νά τής 
ποΰν; Ένοιωθαν πώς κάτι συνέβαινε, οί άντρες δμως κρατούσαν κλειστό 
τό στόμα. Τά πρόσωπά τους βέβαια μιλούσαν, ίσως νά είχαν άνησυχίες 
γιά τήν πολιτική κατάσταση, ποτέ δέν πήγαινε ό νοΰς τους στό πόδι τού 
Βασίλη, κάτι περαστικό θάταν, έπρεπε νά βιαστούν νά ετοιμάσουν τό σπίτι 
γιά τή σύναξη τής παραμονής τής Πρωτοχρονιάς, οί άντρες θά ξανάβρισκαν 
τό κέφι τους.

Τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς, οί τρεις κουβέντιασαν πάλι γιά τό 
πόδι τοΰ Βασίλη, στό μαγαζί τώρα, στό σπίτι φοβοΰνταν δτι κάτι θά κα
ταλάβαιναν οί γυναίκες. Ή ταν καί ή περιέργεια τοΰ Νίκου, πού τούς έκανε
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νά φυλάγονται, δύσκολα νά δώσουν άπάντηση στίς τυχόν άπορίες του. 
— Μετά τά Φώτα, θά πάμε στήν Αθήνα, είπε ό Δημήτρης, θά μποϋμε σ ’ 
ένα καλό νοσοκομείο καί θά κλείσονμε τό συρίγγιο, στά Γιάννινα δέ μπο
ρούμε νά τό κάνουμε, μέ τή μυστικότητα πού θέλουμε νά κρατήσουμε. 
— Θά δώ καί τόν Δαγκλή, είπε ό Πέτρος, αυτός θά μάς συμβουλέψει ποϋ  
νά πάμε. — 'Ό λα θά πάνε καλά Βασίλη, συμπλήρωσε ό Δημήτρης καί τόν 
χτύπησε στούς ώμους, εσύ δέν φοβήθηκες τά βουλγάρικα κανόνια, θά κιο
τέψεις μ ' ένα τόσο δά συρίγγιο; —Δέν κιοτεύω, οϋτε κιότεψα ποτέ στή ζωή 
μου, άπάντησε έντονα ό Βασίλης, αύτή όμως ή πληγή πού ξανάνοιξε μ ’ 
ενοχλεί αφάνταστα. Νοιώθω σά νά φεύγει σταγόνα σταγόνα ή ζωή άπό 
μέσα μου. Είχα πιστέψει πώ ς όλα τέλειωσαν, νά όμως πού γυρίσαμε άπό 
τήν άρχή. Νοιώθω άηδία κι άγανάκτηση γ ι ’ αυτά πού μοϋ τυχαίνουν... 
Βαρέθηκα... — Κάνε υπομονή, γιέ μου, όλα θά περάσουν, τέτοιες υποτροπές 
στά τραύματα δέν είναι άσυνήθιστες, αύτό λέει ό Δημήτρης, είναι γιατρός, 
κάτι ξέρει περισσότερο άπό μάς...

Γύρισαν στό σπίτι τό μεσημέρι, τό άπόγευμα δέ βγήκαν έξω. Καί πού 
νά πήγαιναν; Ό  καιρός ήταν άσχημος, έρριχνε κρύα βροχή άσταμάτητα, 
ένοιωθαν άκόμα πώς καί οι γυναίκες ήθελαν τή συντροφιά τους. Ή  πα
ρουσία τών άνδρών τούς έδινε θάρρος κι άς μή μιλούσαν...

Τό βράδυ τής παραμονής συγκεντρώθηκε στό τραπέζι όλη ή οικογένεια. 
Ή ταν ή πρώτη φορά πού τέτοια μέρα έμειναν μόνοι τους. Πάντοτε τό 
σπίτι ήταν γεμάτο άπό φίλους, συγγενείς, μαχαλιώτες, γειτόνους. — Τί θά 
π ε ι ό κόσμος, είχε πει ή Λευκή, δταν ό άνδρας της πρίν τρεις μέρες τής 
είπε δτι δέ θά προσκαλούσε κανένα. — "Ο,τι θέλει άς πει, άπάντησε εκνευ
ρισμένος ό Πέτρος, αύτή τήν Πρωτοχρονιά θέλω νά είμαστε μόνοι. — Μά 
τί δέν πάει καλά στό σπίτι μας, Πέτρο, καί πρέπει ν ’ άπομονωθοϋμε; 
έπέμενε μέ παράπονο ή γυναίκα, άπό τά μάτια της άρχισαν κιόλας νά τρέ
χουν δάκρυα. Ό  Πέτρος τήν άγκάλιασε, τίποτα  δέ συμβαίνει, μήν άνη- 
συχείς, ό Βασίλης θέλησε νά είμαστε μόνοι τήν παραμονή, νά ζήσουμε 
ώς οικογένεια, χωρίς άλλους, τις ώρες τής άναμονής τοϋ νέου χρόνου, 
συμφωνήσαμε μέ τό Δημήτρη νά γίνει τό χατήρι του, αύτό είναι, τ ίπ ο τ’ 
άλλο. — Ό  Βασίλης; Γιατί νά ζητήσει τέτοιο πράγμα τό παιδί, κάτι κρύβεις 
Πέτρο, είπε υποψιασμένη ή γυναίκα. Κ άτι μοϋ κρύβετε καί οί τρεις σας, 
πρόσθεσε ύστερα άπό λίγο, είστε σκεφτικοί τόν τελευταίο καιρό καί λι- 
γόλογοι. Τί ροκανίζει πάλι τά θεμέλια τοϋ σπιτιοϋ μας; —Λευκή, άφήνεις 
τό μυαλό σου νά τρέχει στό κακό, ησύχασε, τίποτα δέ συμβαίνει, φεύγω  
τώρα γιά τό μαγαζί, ό καινούριος χρόνος θάναι καλός γιά μάς, μακάρι 
καί γιά τήν πατρίδα... ’Άνοιξε τήν πόρτα καί βγήκε, άφήνοντας τή Λευκή 
περισσότερο άνήσυχη, ύστερα άπό τά καθησυχαστικά λόγια του. Αναστα
τωμένος ήταν κι ό Πέτρος, καθώς βάδιζε γιά τό μαγαζί του. — Τής είπα 
ψέμματα, συλλογιζόταν, δέ θά μοϋ τό συγχωρήσει ποτέ.

Νά την, λοιπόν, συγκεντρωμένη, ή οικογένεια τό βράδυ τής παραμονής.
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Στήν αρχή δλα πήγαν καλά. Κουβέντιασαν τά νέα τής πόλης, μίλησαν γιά 
τό νέο δημοτικό συμβούλιο, ύστερα άπό τήν άντικατάσταση τών βενιζε- 
λικών' έκανε τήν πρώτη του συνεδρίαση, ό πολιτευτής Γ. Δούμας δημοσίευε 
άνακοίνωση πώς δέ θ ’ άπαντοϋσε σέ κανένα τηλεγράφημα πού θά τοΰ στελ
νόταν μ’ άπάντηση πληρωμένη, πολλά τουρκικά σπίτια, μερικά καινούρια, 
μέ κήπους εξωτερικούς καί εσωτερικούς, πουλιόνταν σέ χαμηλές τιμές, ό 
Τέλης Οικονόμου διαφήμιζε τήν καινούρια, ασυναγώνιστη, συλλογή 
καλλυντικών. Τήν Κυριακή στις 3 Ίανουαρίου, θά γίνονταν στό Μώλο τά 
άποκαλυπτήρια τοΰ άνδριάντα τοΰ ήρωα ποιητή Λορέντζου Μαβίλη, είχε 
πέσει στό Δρίσκο, λίγο πριν άπό τήν άπελευθέρωση τής πόλης, τόν πανη
γυρικό θά έκφωνοΰσε ό Γ. Χατζής, μόλις είχε γυρίσει άπό τήν ’Αθήνα. 
Ύστερα ήρθαν στά νέα τής γειτονιάς, τής Καραβατιάς, τά περισσότερα 
ήταν προξενειά, μικροκαυγάδες άντρόγυνων, οί δρόμοι πού ήταν χαλασμέ
νοι καί πλημμύριζαν, κάποιον γείτονά τους τόν είχαν πάει, τό προηγούμενο 
βράδυ, βιαστικά στό νοσοκομείο τοΰ Κουραμπά, οξεία σκωληκοειδίτιδα 
είπαν οί γιατροί, ύπήρχε κίνδυνος γιά περιτονίτιδα, μίλησαν ύστερα γιά 
τόν καιρό, καί γιά άλλα ζητήματα, πού άπασχολοΰσαν τούς κατοίκους τής 
πόλης καί τής συνοικίας.

Ό τα ν άπόφαγαν καί ήταν ώρα ν ’ άρχίσει τό παιγνίδι, γιά τό καλό τοϋ 
χρόνου, οί διαθέσεις άλλαξαν. Ό  Πέτρος, ό Δημήτρης κι ό Βασίλης θά κου
βέντιαζαν, γιά τήν πολιτική κατάσταση. —Π αίξτε εσείς, είπε στό Νίκο καί 
στις γυναίκες ό Δημήτρης, είστε άρκετοί, άφήστε εμάς νά συζητήσουμε τά 
δικά μας. —Ποιά δικά σας; πηρε τό λόγο ή Λευκή, τί θά πείτε πού  δέν 
έπιτρέπεται νά τ ’ άκούσουμε καί μεΐς; — Τίποτα γυναίκα, τήν πρόφτασε 
ό Πέτρος, πολιτικά είπαμε θά συζητήσουμε, άν θέλεις έλα καί σύ. — Έμαθε 
τίποτα ή μάνα, ρώτησε άνήσυχος ό Βασίλης. — Ό χι, δέν έμαθε, κάτι όμως 
υποψιάζεται. Φοβάμαι πώ ς δέ θά μπορέσουμε νά τής τό κρύψουμε γιά 
πολύ.

Ή  Λευκή δέν πήγε μαζί τους, έμεινε μέ τά παιδιά, δμως είχε τό νοΰ της 
καί στις κουβέντες τών άνδρών. Αύτοί, τό κατάλαβαν κι άρχισαν τή συζή
τηση σέ ψηλούς τόνους, ν ’ άκοΰνε τά λόγια τους. Χωρίς νά τό νοιώσουν, 
εκεί πού μόνο γιά πολιτικά δέν είχαν όρεξη νά κουβεντιάσουν, άρχισαν νά 
τά εξετάζουν ένα ένα, τή θέση τής κυβέρνησης, τή στάση τών συμμάχων 
άπέναντί της, άφορμή ζητούσαν νά σταματήσουν τή βοήθεια, ή έπάνοδος 
τού Κωνσταντίνου τούς τήν έδωσε, ό Δημήτρης διαφωνοΰσε σέ πολλά, κρα- 
τοΰσε δμως τό στόμα του κλειστό, δέν ήθελε νάρθει σ’ άντίθεση μέ τό Βα
σίλη, είχε γίνει εύερέθιστος τόν τελευταίο καιρό- μίλησαν έπειτα γιά τίς 
επιχειρήσεις στή Μικρά Λσία, ό Κεμάλ είχε άρχίσει νά γίνεται επικίνδυνος, 
ή κυβέρνηση έπλεε σέ πελάγη αισιοδοξίας, πίστευε πώς θά τόν εξουδετέρωνε, 
ετοίμαζε νέες επιχειρήσεις- —Μά δέν είχαν ύποσχεθεΐ στις έκλογές νά 
σταματήσουν τόν πόλεμο; παρατήρησε ό Πέτρος. —Δέν βάζουν μυαλό οί 
άντιβενιζελικοί, τόν διέκοψε ό Βασίλης, ποτέ δέν κρατούν τό λόγο τους.
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Πάλι πήγε ν ’ άντιδράσει ό Δημήτρης, τό κατάλαβε ό Πέτρος και τοΰ έσφιξε, 
τό χέρι, κρατήθηκε. —Διάβασες, πατέρα, τό σημερινό άρθρο τοϋ Χατζή; πήρε 
πάλι τό λόγο ό Βασίλης. —Μέ τίς δουλειές δέν πρόκανα, τί γράφει; —Αύτό  
πού είπα πρωτύτερα, δέ βάζουν μυαλό οί άντιβενιζελικοί, ιδιαίτερα ό φίλος 
σου ό Χατζής, έξακολουθεΐ νά είναι μεθυσμένος. — Μά τί γράφει λοιπόν; 
ρώτησε τώρα μ’ αδημονία ό Πέτρος. Ό  Βασίλης παρακάλεσε τή Χρυσάνθη 
νά φέρει τήν 'Ήπειρο, κι άρχισε νά διαβάζει: - ...Τό 1920 έκλεισε μέ δύο 
μεγαλειώδη διά τήν ελληνικήν ψυχήν, έλευθερίαν καί ιστορίαν γεγονότα - 
ένώ ταυτοχρόνως ό ίδιος φιλόπατρις πόθος καί ή ιδία ώραία ελληνική 
όρμή ήπλωνε διά τής λόγχης τήν έκτασιν τών ελληνικών συνόρων, καίτοι 
ή έσωτερική τυραννίς (ή κυβέρνηση Βενιζέλου), πάντα άλλον λαόν, εκτός 
τού έλληνικοϋ, θά έμάραινε καί θά άπεξήρανε πάσης ορμής. Καί μάς 
ευρίσκει τό 1921 μέ στρατόν είς τά Μικρασιατικά σύνορα άκμαΐον καί πο- 
θοϋντα εϋρυνσιν τών ελληνικών ορίων καί μάς ευρίσκει έντολοδόχους με
γάλων έθνικών καί έκπολιτιστικών άποστολών. Καί ή Μοίρα τών μεγάλων 
γεγονότων, άτινα χαράζουν μέ τήν άνατολήν τοϋ 1921, μάς ευρίσκει λά- 
μποντας άπό τήν πίστιν καί τόν ένθουσιασμόν εις τό άντίκρυσμα τοϋ Βα- 
σιλέως. Ό ν  ή έθνική παράδοσις, ή ιστορική πίστις, ή χριστιανική εύσέβεια, 
ή ελληνική διαίσθησις πιστεύει άκραδάντως έκπληρωτήν τής Έθνικής 
Ειμαρμένης. Ό  Βασίλης δίπλωσε τήν έφημερίδα, δέν πρόσθεσε τίποτ’ άλλο. 
—Δηλαδή; ρώτησε ό Πέτρος. —Δηλαδή, πατέρα, άρπαξε τήν έρώτηση ό Βα
σίλης, ό Βενιζέλος έκανε τή Μεγάλη Ελλάδα, αύτός μάς πήγε στή Μικρά 
Ασία, οί άλλοι διαφωνούσαν, έλεγαν νά γυρίσουμε πίσω, τώρα ζητούν 
εύρύτερα σύνορα, νέες έπιχειρήσεις, θά φτάσουν ώς τήν «Κόκκινη μηλιά», 
έτσι, λένε, αποφάσισε ή Ειμαρμένη, άφοϋ ξαναγύρισε ό Κωνσταντίνος. 
Φοβάμαι πώς θά βρεθούμε κάπου άλλοϋ κι όχι στήν «Κόκκινη μηλιά» ή 
τήν Κωνσταντινούπολη, υπονοεί κι αυτήν ό Χατζής. Ό  Θεός νά μέ βγάλει 
ψεύτη, άλλά μέ τούς άντιβενιζελικούς στήν άρχή, δλα νά τά περιμένεις.

—  Ο Χατζής πετάει στά σύννεφα, παρατήρησε μέ θλίψη κι ό Δημήτρης. 
Τά πράγματα είναι δύσκολα, δέν άντιμετωπίζονται μόνο μέ τόν Κων
σταντίνο. Έγώ τόν ψήφισα, άλλά ξέρω πώ ς δέν έχει τή δύναμη νά κόψει 
μέ τή σπάθη του τό Γόρδιο δεσμό. Γιά τήν Ελλάδα ή Μικρασιατική εκ
στρατεία είναι Γόρδιος δεσμός. Ό  πρόγονός μας ό Αλέξανδρος έδωσε 
τή λύση γιατί είχε τή δύναμη νά τό κάνει. Γιά τόν Κωνσταντίνο δέν 
υπάρχουν αυτές οί προϋποθέσεις, δέ θά γίνει ποτέ κύριος τής Μικράς 
’Ασίας. Συμφωνώ μαζί σας, ή κυβέρνηση δέν έχει συνείδηση τών δυσχερειών 
πού έχει ν ’ αντιμετωπίσει, βαδίζει στά τυφλά, φοβάμαι πώς γρήγορα κάπου 
θά σκοντάψει. Ό  Πέτρος κι ό Βασίλης έσφιξαν τά χέρια τοΰ Δημήτρη, 
τώρα πατάς σέ στέρεο έδαφος γυιέ μου, είπε ό πατέρας, καταλαβαίνω  
πώ ς νοιώθεις, πρόσθεσε ό Βασίλης, είναι προτιμότερο αύτό άπό τό νά 
ξυπνήσεις μιά  μέρα καί νά δεις θρύψαλα δλα δσα όνειρεύτηκες. Τώρα 
είσαι έτοιμος νά δεχτείς καί τό καλό καί τό κακό...
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Σώπασαν. Ό  Νίκος, ή Χριστίνα κι οί γυναίκες έπαιζαν ανόρεχτα τά 
παιγνίδια τής εποχής, κάποτε έστηναν αυτί γιά ν ’ άκούσουν τί έλεγαν οί 
άντρες, δέν κατάφερναν νά πάρουν λόγια τους, μόνο τό άρθρο τής εφημε
ρίδας άκουσαν. Ή  ώρα είχε προχωρήσει, πλησίαζαν μεσάνυχτα, τό μεγάλο 
ρολόγι τοΰ τοίχου μέ τόν κοΰκο χτύπησε δώδεκα, ό Πέτρος σηκώθηκε 
όρθιος Καλή χρονιά  σ ’ δλους, φώναξε, καλή χρονιά καί στό σπίτι μας. 
—Καί στήν πατρίδα μας, πρόσθεσε ό Δημήτρης καί σηκώθηκε κι αύτός 
όρθιος. Ό  Βασίλης άκουε τίς εύχές, θάναι καλή χρονιά  καί γιά μένα; σκέ
φτηκε, τά βλέφαρά του ύγράνθηκαν, δέν ήθελε νά δοΰν οί άλλοι τά δάκρυά 
του, άντε, είπε, πάμε νά ξαπλώσουμε, πολλοί θά σηκωθοϋν πρω ΐ γιά νά 
πάνε στήν εκκλησία, έγώ δέ θάρθω. Οί άλλοι δέ μίλησαν. Τράβηξαν όλοι 
σιωπηρά γιά τά δωμάτιά τους, έξω ή βροχή έδερνε τά παντζούρια τών πα
ράθυρων, καρδιά τοΰ χειμώνα ήταν, δέ θ ’ άργοΰσε νά κάνει τήν εμφάνισή 
του καί τό χιόνι... Ξημέρωνε ή 1η Ίανουαρίου 1921, άρχιζε ή τρίτη δεκαετία 
τοΰ αιώνα μας...
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