
Αρ. ε ιο .__Ι ώ ϋ ο .

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Ν. Ν ΙΚ Ο Α Α ΪΔ Η Σ

Τ Ο Μ Ο Σ  Δ 

1921 - 1922

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1993



Εξώφυλλο: Ή  Σμύρνη μετά τήν άπελευθέρωση

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΝΙΚΟΑΑΪΔΗΣ 
'Οπλαρχηγού Πουτέτση 23 
’Ιωάννινα 453 32 
Τηλ. 28.315



Στούς γονείς καί στούς δασκάλους μου



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στή διετία 1921-1922 ή έλληνική τραγωδία κορυφώνεται, γιά νά καταλήξει 
στήν κάθαρση, μέ έπιπτώσεις άληθινά κοσμογονικές γιά τόν Ελληνισμό. Ή  
ήττα τοϋ Βενιζέλου στίς έκλογές τής 1ης Νοεμβρίου τοϋ 1920 καί ή έπάνοδος 
τοϋ Κωνσταντίνου, άνέτρεψαν, φαινομενικά, τό σκηνικό μιάς πολιτικής πού  
εϊχε οίκοδομηθεΓ ώς τότε' στήν ουσία όμως δημιούργησαν συνθήκες συνέχισης 
αύτής τής πολιτικής, χωρίς τίς προϋποθέσεις πού είχε δημιουργήσει ή βενι- 
ζελική τριετία καί σέ άντίθεση μέ τίς προεκλογικές έ'ξαγγελίες τών νέων 
κυβερνητών, γιά γρήγορη έπάνοδο τών στρατευμένων στά σπίτια τους. Ό  
Δ. Γούναρης, ή ισχυρότερη μορφή στό χώρο τής «Ηνωμένης !Αντιπολίτευσης», 
δέν ήταν τυχαίος πολιτικός. Οί άντιφάσεις του, δμως, μεταξύ λόγων καί 
έργων, ή υπέρμετρη φιλοδοξία, πού τόν οδήγησε στήν πίστη δτι θά μπορούσε 
νά ύπερκεράσει τό Βενιζέλο σέ οράματα κι άποτελέσματα, ή έπιμονη του ν ’ 
άγνοεΐ, μαζί μέ τό βασιλικό περιβάλλον, τήν άντίδραση τών πρώην συμμάχων 
τής Entente στά σχέδια τής δημιουργίας τής Μεγάλης Ελλάδας, άντίδραση, 
κάτω άπό τήν όποία καλύπτονταν οί βαθύτερες προθέσεις τών «φίλων» συμ
μάχων, προκαθόρισαν τή μοίρα του. Έπί μήνες περιόδευε στίς μεγάλες πρω
τεύουσες τής Εύρώπης γιά νά εξασφαλίσει δυό πράγματα: δάνειο κι άνα- 
γνώριση τού βασιλιά. Καί στά δυό άπέτυχε. Κι άντί νά είσηγηθεΐ μαζί μέ τά 
άλλα στελέχη τής άντιβενιζελικής παράταξης, τήν οίκειοθελή παραίτηση τοϋ 
Κωνσταντίνου άπό τό θρόνο, γιά νά στερήσει τούς έχθρούς τής Ελλάδας 
άπό τά τελευταία προσχήματα, προετοίμασε, μέ έξάντληση τών οικονομικών 
πόρων τής χώρας, τίς μεγάλες έπιθέσεις τοϋ καλοκαιριού τοϋ 1921' ό 
ελληνικός στρατός έστησε καί πάλι νέα τρόπαια, έχυσε δμως κι άφθονο αίμα, 
χωρίς τελικά νά πετύχει τόν άντικειμενικό στόχο, τήν κατάληψη τής Άγκυρας  
καί προπαντός τή συντριβή τοϋ Κεμάλ, άναγκαία προϋπόθεση γιά τήν 
υπογραφή ειρήνης, μέ εύνοϊκούς δρους γιά τήν Ελλάδα. Οί θρίαμβοι τοϋ 
καλοκαιριού τοϋ 1921, οδήγησαν στή συμφορά τοϋ καλοκαιριού τοϋ 1922. 
Ό  Κεμάλ πανίσχυρος, μέ τήν ένίσχυση τών πρώην συμμάχων μας, σύντριψε 
τίς έλληνικές δυνάμεις, εξουδετέρωσε ταχύτατα τήν άντίστασή τους, διέλυσε 
τή στρατιά, καί ξερρίζωσε άπό τίς πατρογονικές εστίες τόν Μικρασιατικό 
ελληνισμό, δσος άπέμεινε άπό τίς σφαγές, τίς καταστροφές καί τίς δηώσεις. 
Ή  Μικρασιατική καταστροφή είχε συντελεστεϊ.

Τή διετία τοϋ 1921-1922 τά Γιάννινα τήν έζησαν έντονα, μέ τίς ιδιαιτε
ρότητες τών συνθηκών πού έπικρατούσαν στόν άκριτικό χώρο, σέ συνάρτηση 
πάντα μέ τό Βορειοηπειρωτικό ζήτημα. Ή  μεταπολίτευση τοϋ Νοεμβρίου τοϋ 
1920 δημιούργησε κατάσταση, άνάλογη μ ’ εκείνη πού είχε διαμορφωθεί μετά 
τήν έπέκταση τοϋ βενιζελικοί) κράτους καί στήν Ήπειρο. Δεινοπάθησαν τότε 
οί άντιβενιζελικοί μέ τίς φυλακές, τίς έξορίες καί τίς κάθε είδους διώξεις 
τών δημοσιογράφων καί πολιτικών φορέων τής βασιλικής ιδεολογίας. Τώρα 
οί άντιβενιζελικοί άνταπέδιδαν τά Ιδια στούς βενιζελικούς' μέ λιγότεοες φυ
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λακίσεις καί διώξεις, άλλά μέ μεγαλύτερης έκτασης εκκαθαρίσεις στόν κρα
τικό μηχανισμό καί στό στρατό. Ή ταν φυσικό ό Διχασμός νά πάρει νέες 
διαστάσεις καί ή κάθε άπόπειρα τών βενιζελικών νά υψώσουν τό άνάστημά 
τους, νά θεωρείται άπό τούς άντιπάλους τους ώς προσπάθεια άνατροπής 
τοϋ καθεστώτος, μέ τίς άνάλογες συνέπειες. Ή  πολιτική άντιπαράθεση γι
νόταν άνάμεσα στίς δυό έφημερίδες, πού έκδίδονταν κατά τήν περίοδο τής 
διετίας: τήν Ήπειρο τοϋ Γ. Χατζή καί τόν Κήρυκα τών Δημ. Πανίδη καί 
Ν. Λάππα. Οί τόνοι ήταν όξύτατοι, συχνά ύβριστικοί, στήν άντιδικία εμπλέ
κονταν καί οί προσωπικές διαφορές, τό παρελθόν ήταν πάντα παρόν καί 
επηρέαζε τή στάση τών άνθρώπων. ή άρθρογραφία πάντως τών δυό έφημε
ρίδων είχε άπήχηση στήν κοινή γνώμη, γινόταν αύτό φανερό σ ’ όλες τίς 
εκδηλώσεις τής ζωής. Ή  μεγάλη αδυναμία τής άντιβενιζελικής παράταξης 
ήταν ή άνυπαρξία κοινοβουλευτικής της έκπροσώπευσης, όλοι οί βουλευτές 
τοϋ νομοϋ Ίωαννίνων ήταν βενιζελικοί καί μέ τήν άρθρογραφία τους έφεραν 
σέ δύσκολη θέση τήν άντίπαλη παράταξη.

Οί Γιαννιώτες, πάντως, ακόυσαν μέ ένθουσιασμό καί γιόρτασαν πανηγυ
ρικά όλοι μαζί, βενιζελικοί κι άντιβενιζελικοί, τίς νίκες τοϋ στρατοΰ τό κα
λοκαίρι τοϋ 1921, πίστεψαν πώς είχαν άγγίσει τό όνειρο τής Μεγάλης Ιδέας. 
Μέ άνείπωτη όμως λύπη κι οδύνη έζησαν καί τό δράμα τής Μικρασιατικής 
καταστροφής. Δέχτηκαν μέ στοργή καί κατανόηση τούς πρόσφυγες πού έγκα- 
ταστάθηκαν στήν Ήπειρο, καί βοήθησαν στήν περίθαλψή τους. χωρίς ώστόσο 
νά εξαντλήσουν τίς δυνατότητες πού υπήρχαν καί ήταν πολλές.

Ή  Μικρασιατική καταστροφή άλλαξε καί πάλι τό πολιτικό σκηνικό. Ή  
Επανάσταση τοϋ 1922. ή έκτέλεση τών έξη, ή σύλληψη καί καταδίωξη τών 
θεωρούμενων υπεύθυνων τής καταστροφής, έπανέφερε τήν κυριαρχία τοϋ βε- 
νιζελικοϋ κράτους καί στήν Ήπειρο (παρά τίς διακηρύξεις τής Επανάστασης, 
ότι είχε άποδεσμευτεΐ άπό τά κόμματα), μ ’ όλες τίς συνέπειες πού είχε ή 
μεταβολή γιά τούς Γιαννιώτες άντιβενιζελικούς.

Στή δίνη αύτών τών γεγονότων ρέει καί ή ζωή τής οικογένειας τοϋ Πέτρου 
Κωστίδη, πού βρίσκεται αντιμέτωπη μέ τή δική της μοίρα. Ή  περιπέτεια τής 
άσθένειας τοϋ Βασίλη είχε τήν ίδια κατάληξη μέ τή μεγάλη περιπέτεια τοΰ 
Έθνους. Ή  ζωή του έσβησε, ήθελημένα ή άθέλητα, κάτω άπό τούς τροχούς 
ένός αύτοκινήτου, τήν ώρα πού οί καμπάνες τών έκκλησιών τής πόλης ήχού- 
σαν, μέρες ολόκληρες, πένθιμα, στέλνοντας τό μήνυμα τής μεγάλης έθνικής 
καταστροφής. Ά λλα  πρόσωπα, άπό τήν πυρπολημένη Σμύρνη καί τά περί
χωρά της. θά μποϋν στήν οικογένεια καί θά πλουτίσουν τό μύθο γιά νά 
πλεχτεί ή ζωή στό πλαίσιο τών νέων παραμέτρων πού διαμορφώθηκαν, άπό 
τή συγκατοίκηση γηγενών καί προσφύγων.

Καί τόν τόμο αύτό παραχωρώ στό Πνευματικό Κέντρο τοΰ Ζαγοριού 
«Κώστας Λαζαρίδης». Εύχαριστώ καί πάλι τό Διοικητικό Συμβούλιο τής «Ρι- 
ζαρείου Εκκλησιαστικής σχολής», γιατί είχε τήν καλοσύνη νά καλύψει ένα 
τμήμα τών δαπανών τής έκδοσης, άλλά καί γιά τήν ήθική του συμπαράσταση.

Ιωάννινα, Μάρτιος 1993
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΤΑ ΜΕΤΑΝΟΕΜΒΡΙΑΝΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Τήν Πρωτοχρονιά τοΰ 1921, ή οικογένεια τοΰ Πέτρου Κωστίδη έκκλη- 
σιάστηκε στή Μητρόπολη. Ό  Πέτρος είχε ειδοποιήσει άπό τήν παραμονή 
τούς συνεπιτρόπους στό Άρχιμανδρειό γιά τήν άπουσία του, θεώρησε χρέος 
νά βρίσκεται στή Μητρόπολη, θά ίερουργοΰσε εκεί υστέρα άπό τρία χρόνια 
έξορίας ό Σπυρίδων, ήθελε νάναι κοντά του στήν πρώτη έπίσημη χοροστάσιά 
του. 'Όλη ή οικογένεια πήγε μαζί του, μόνον ό Βασίλης έμεινε στό σπίτι' 
στήν ψυχολογική κατάσταση πού βρισκόταν ήταν άδύνατο νά σκεφτεϊ γιά 
έκκλησιασμό. Εξάλλου άπό τήν παραμονή είχε πει πώς θάμενε στό σπίτι. 
"Ηθελε νά είναι μόνος, νά μιλήσει μέ τόν εαυτό του, νά καταλήξει σέ κάποια 
συμπεράσματα, σχετικά μέ τή νέα περιπέτεια τής υγείας του. Σ’ ένα σημείο 
άπό τό τραυματισμένο πόδι ή πληγή είχε άνοίξει πάλι, «συρίγγιο» διαπί
στωσε ό άδελφός του ό Δημήτρης, τοΰ έδινε έλπίδες πώς γρήγορα θά κλείσει, 
τήν περιποίηση τήν είχε άναλάβει ό ίδιος' ό Βασίλης τοΰ είχε έμπιστοσύνη, 
δμως στά σωθικά του είχε ξυπνήσει πάλι τό σαράκι: θά γινόταν τελείως 
καλά, θάνοιωθε τόν εαυτό του σωστό, γερό, άκέραιο άντρα, δπως ήταν 
πρίν τραυματιστεί; Θά χαιρόταν τή ζωή, δπως δλοι οί συνομήλικοί του, ή 
θά σερνόταν, μέ τήν πληγή ν’ άνοιγοκλείνει, μέ τή δύναμη νά τόν εγκα
ταλείπει καί τό σώμα νά ρέβει σιγά σιγά, ή ζωή νά στάζει άπό τήν πληγή 
σταγόνα-σταγόνα, τόνοιωθε αύτό ό Βασίλης, τά λόγια τού Δημήτρη δέν 
τοΰ έσβηναν τίς άμφιβολίες. Σ’ ένα τέτοιο κλίμα άγωνιζόταν νά προσαρ
μόσει τή συμπεριφορά του, δέν ήθελε νά μάθουν οί γυναίκες γιά τή νέα 
τροπή τής άρρώστειας, τό μυστικό έπρεπε νά κρατηθεί άνάμεσα στούς άν
τρες. Θεέ μου, μονολόγησε κάποια στιγμή ό Βασίλης εκείνο τό πρωινό τής 
Πρωτοχρονιάς, δέν αντέχω άλλο. Βοήθα ν ’ άπαλλαγώ όρισηκά άπό τόν 
κίνδυνο, άλλοιώς πάρε με γρήγορα κοντά σου. Σακάτης δέ μπορώ νά ζή- 
σω, δέ μπορώ...

Ή  Μητρόπολη ήταν κατάμεστη άπό κόσμο. Είχαν συγκεντρωθεί έκεΐ δχι 
μόνο οί ενορίτες, άλλά καί Γιαννιώτες άπ ’ δλες τίς συνοικίες γιά νά τ ι
μήσουν τόν Σπυρίδωνα. Ό  κόσμος θά ήταν πολύ περισσότερος, άν οί βα
σιλικοί δέν πρόσδιδαν στό γιορτασμό τής Πρωτοχρονιάς κομματικό χαρα
κτήρα. Ά πό τό πρωΐ, έκτός άπό τούς κανονιοβολισμούς, οί μουσικές τοΰ 
στρατοΰ καί τοΰ Δήμου έφερναν γύρα στούς κεντρικούς δρόμους καί σ’ 
δλες τίς συνοικίες, παιανίζοντας τό Γυιό τοΰ Άετοϋ, λίγοι ήταν οί βενι- 
ζελικοί, άπό τούς φίλους τοΰ Σπυρίδωνα, πού άποφάσισαν ν ’ άγνοήσουν



τήν πρόκληση τοϋ βασιλικού εμβατηρίου καί νά πάνε στή Μητρόπολη. Έκεΐ, 
βέβαια, βρίσκονταν κι όλες οί άρχές, οί πρόξενοι, oi εκπρόσωποι τών κοι
νοτήτων τών μουσουλμάνων καί τών έβραίων, ή άτμόσφαιρα ήταν χαρμό
συνη, οί βασιλικοί πλεόναζαν κι έδιναν τόν τόνο, γιόρταζαν τριπλή γιορτή. 
Πάνω άπ’ όλα βέβαια κυριαρχούσε ό Κωνσταντίνος κι όταν μετά τή λει
τουργία έγινε ή δοξολογία, οί εύχές πού άκούονταν μέσα κι έξω άπό τήν 
έκκλησιά ήταν: —Καλή χρονιά. —Μέ τό βασιλιά μας! Κι άρχιζαν οί ζη
τωκραυγές, οί άντιβενιζελικοί δέν έλεγαν νά προσγειωθούν στήν πραγμα
τικότητα, εξακολουθούσαν νάναι μεθυσμένοι άπό τή μέρα τής νίκης τους, 
καμιά άμφιβολία δέν τούς τυραννούσε, άν καί στό προαύλιο τής Μητρό
πολης άκούστηκε, ώς άνταπόδοση εύχής, ένα έρωτηματικό, πού έπρεπε κά
ποιους νά προβληματίσει: —Μέ τό βασιλιά μας! — Ήρθε! άπαντούσε κά
ποιος καί συμπλήρωσε: Θάναι ευτυχισμένη ή χρονιά; Σέ πολλούς γεννήθη
καν τέτοια έρωτηματικά, όλοι τά κατάπνιγαν, τώρα γιόρταζαν, δέν ήθελαν 
νά προεκτείνουν τή σκέψη τους στό μέλλον...

Ό  Πέτρος γύρισε στό σπίτι συλλογισμένος. Γοητεύτηκε, βέβαια, όπως 
πάντοτε, μέ τή χοροστάσιά τοΰ Σπυρίδωνα, ό δεσπότης χάρηκε πολύ όταν 
τόν είδε νά πλησιάζει γιά νά πάρει άντίδωρο άπό τό χέρι του, τόξερα πώς 
θάρθεις, τοΰ είπε μαζί μέ τό Ευλογία Κ υρίου■ θά ίδωθοϋμε, πρόσθεσε, ό 
Πέτρος συγκατένευσε, φίλησε τό χέρι του, πήρε τούς δικούς του, έλάχιστους 
χαιρέτησε, βρήκε ένα άμάξι, ό καιρός έξακολουθοΰσε νάναι βροχερός κι 
έφυγε. "Οταν έφτασαν σπίτι, τά νεΰρα πού μέ κόπο συγκροτούσε, έσπασαν. 
Ή  Λευκή άνησύχησε: —Συμβαίνει τίποτα Πέτρο καί ταράχτηκες τόσο πολύ, 
χρονιάρα μέρα σήμερα, σημαδιακή, άν ξεκινήσουμε έτσι άπό τήν πρώτη 
τοϋ χρόνου, ποϋ θά φτάσουμε: Ό  Πέτρος εκνευρίστηκε περισσότερο μέ τίς 
παρατηρήσεις τής γυναίκας του, ό Δημήτρης είχε καταλάβει τήν αιτία, στε
κόταν δίπλα στόν πατέρα του καί δέ μιλούσε, όμως τό πρόσωπό του ήταν 
συνοφρυωμένο. — ’Εγώ γυναίκα πήγα στή Μητρόπολη νά χαρώ τόν Σπυ
ρίδωνα, τή χοροστάσιά του στή λειτουργία, τό κήρυγμά του, δέν πήγα ν ’ 
άκούσω τοϋ «’Αετού τό γυιό», δυό μήνες τώρα αύτά γιορτάζουμε, τά βα
ρεθήκαμε. Κομματική γιορτή έκαναν τήν πρώτη μέρα τοϋ χρόνου. Καλύτερα 
νά έμενα στό έπιτροπικό τοϋ ’Αρχιμανδρειοϋ... — *Εχεις δίκιο πατέρα, πα
ρατήρησε ήσυχα ό Δημήτρης, άλλά νά, ήθελαν νά εκδηλώσουν τή χαρά τους 
αύτή τήν επίσημη μέρα καί τό παρατράβηξαν... —Δ έν τούς έφταναν τά Χ ρ ι
στούγεννα; άπάντησε ό Πέτρος, τά ίδια έκαναν καί τότε στή Μητρόπολη, 
δπως έμαθα. Δέν θά τελειώσουν ποτέ αύτές οί συνεχείς προκλήσεις πρός 
τούς άλλους;

Δέ θά τελείωναν. Θά τό διαπίστωνε ό Πέτρος τό πρωΐ τής 3ης Γενάρη, 
όταν άρχισε νά διαβάζει τήν Ήπειρο. Ό  Χατζής, μεθυσμένος περισσότερο 
ά π’ όλους, δέν έδειχνε έλεος γιά τούς άντιπάλους του. Κάποια στιγμή, όταν 
διάβαζε τήν περιγραφή τοΰ γιορτασμού τής Πρωτοχρονιάς, ό Πέτρος πέταξε 
τήν έφημερίδα άπό τά χέρια του. Μέ δλως εξαιρετικήν επισημότητα, έγραφε
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ό Χατζής, άλλά καί ζωηράν κίνησιν καί έορτάσιμον φαιδρότητα έωρτάσθη 
είς τήν πόλιν μας ή έφετεινή Πρωτοχρονιά. νΕπειτα άπό τεσσάρων χρόνων 
καταναγκαστικάς έορτάς, δημιουργημένας διά τής προσωπικής έπεμβάσεως 
τοϋ χωροφύλακος, όπου ό εορτασμός έγένετο ύποχρέωσις. ή μή έκπλήρωσις 
τής όποιας έτιμωρείτο. όπου ό ενθουσιασμός έδίδετο κατά παραγγελίαν, 
ώς γαλβανισμός διαρκείας ώρισμένων στιγμών καί δπου ό χαιρετισμός ά
κόμη τής Σημαίας ήτο πρά'ξις παρακολουθουμένη υπό τών ύ π ε ρ π α τ ρ ι ω -  
τ ώ  ν  (ή υπογράμμιση τοϋ κειμένου), οιτινες ύπέβαλλον μηνύσεις, άν κανείς 
άφηρημένος έλησμονοϋσε νά χαιρετήση τήν Σημαίαν... ή έφετεινή Πρωτο
χρονιά, δπως καί τά Χριστούγεννα έωρτάσθησαν μέ πάσαν φαιδρότητα...
— Έ, όχι κι έτσι, κύρ Γιώργη, μουρμούρισε ό Πέτρος, όχι κι έτσι... Δηλαδή 
τά προηγούμενα χρόνια, πού κυβερνούσε ό Βενιζέλος, πηγαίναμε μέ τό ζόρι 
στήν έκκλησιά γιά νά γιορτάσουμε, καί ήρθε ό βασιλιάς καί μάς έλευθέρωσε; 
Σκλάβοι είμαστε τότε καί τώρα γίναμε έλεύθεροι; Ή  μήπως, κύρ Γιώργη, 
συμβαίνει τό άντίθετο; Μ ’ αύτά πού είδα σήμερα στή Μητρόπολη, άρχισα 
νά φοβάμαι. Κάνεις τό ίδιο λάθος, δπως πρίν άπό τά «Νοεμβριανά»... Δέ 
θά πάει έτσι καλά ό τόπος...

Δέ θά πήγαινε. Άφοΰ ό Χατζής χάραζε αύτή τή γραμμή γιά τούς οπα
δούς τής παράταξής του, ποτέ, ούτε ό λαός, ούτε οί ηγέτες του θά ξυπνούσαν 
γιά ν’ άντικρύσουν τήν πραγματικότητα. Θά τρίκλιζαν μεθυσμένοι άνάμεσα 
στίς προεκλογικές ύποσχέσεις πού είχαν δώσει καί σέ άπιαστα δράματα, 
θά ξεπερνοΰσαν άκόμα καί τοΰ Βενιζέλου τήν τολμηρή φαντασία. Κάπου 
άνάμεσα σ’ αύτές τίς συμπληγάδες συντρίφθηκε ό στρατός τής Μικρασίας 
κι ό έλληνισμός της...

Πολλοί άποροΰν πώς ένας άγωνιστής, πού τά έδωσε δλα γιά τήν πατρίδα, 
έξυπνος, μέ κοφτερό μυαλό, άγρυπνούσα συνείδηση, λεπτή εύαισθησία, μέ 
ιδέες προοδευτικές, άπό τούς ένθερμους ύποστηρικτές τοΰ Βενιζέλου στήν 
άρχή, πώς λοιπόν αύτός ό ποιητής καί λαμπρός δημοσιογράφος, έγραφε 
κείμενα πού έδιναν τήν έντύπωση δτι στήριζαν τίς πιό άντιδραστικές θέσεις, 
δτι στόν τόπο τής καρδιάς του βρισκόταν μιά πέτρα, δτι έβλεπε τούς 
άντιπάλους του ώς πολίτες β ' κατηγορίας, δπως λέμε σήμερα, κάποτε καί 
ώς συρφετό κακοποιών καί ληστών, θέσεις καθαρά ρατσιστικές, δτι κάτω 
άπό έπίπλαστες εύγένειες κρυβόταν μιά αίμοβόρα τίγρη, έτοιμη νά κατα
σπαράξει τούς άντιπάλους της, τί ήταν εκείνο πού τόν οδήγησε σέ μιά 
στάση παρεξηγήσιμη καί εύάλωτη; Τό πολιτικό πάθος μέ δλα τά παρεπό
μενα. Ό  Χατζής είχε πιστέψει καί στόν Βενιζέλο καί στόν Κωνσταντίνο. 
Αύτή ή δυάδα, συνεργαζόμενη, μπορούσε νά πραγματοποιήσει θαύματα, 
έλεγε. Ά πό τή στιγμή πού ό Βενιζέλος έδειξε πώς δέν ήταν διατεθειμένος 
ν ’ άκολουθήσει τήν πολιτική πού ήθελε τό Παλάτι, γιά τό Χατζή είχε δια- 
πράξει θανάσιμο άμάρτημα. Γιά τόν ποιητή ό καβαλάρης πορθητής τού 
Μπιζανιοΰ, πού πρίν μπει άκόμα θριαμβευτής στά Γιάννινα τοϋ είχε σώσει 
τή ζωή άπό τήν τουρκική άγχόνη, μέ τό μήνυμα πού είχε στείλει στόν Έσάτ.
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είχε άναχθεΐ σέ περιωπή θεότητας μέ γήϊνα μέτρα, έπρεπε ό λόγος του νά 
γίνεται σεβαστός άπό όποιονδήποτε πρωθυπουργό, άκόμα κι άπό τό Βενι
ζέλο, παρόλο πού αύτός στάθηκε μέ τή διπλωματική εύστροφία του, ό 
ουσιαστικός συντελεστής τών ελληνικών νικών κατά τούς βαλκανικούς πο
λέμους. Άφότου δμως διαφώνησε μέ τόν Κωνσταντίνο, δέν υπήρχε δίλημμα 
γιά τό Χατζή. Ά πό τότε φόρεσε παρωπίδες καί παραμορφωτικούς φακούς 
κι έβλεπε τήν κατάσταση όχι δπως ηταν, άλλά δπως ήθελε νά είναι. "Οταν 
απαλλασσόταν άπό τίς φαντασιώσεις έβλεπε τό βάραθρο καί τρόμαζε. Ή  
σωστή κρίση καί ή ειλικρίνεια άποτυπωνόταν τότε στά κείμενά του, γιά 
λίγο δμως, έρχόταν τό πάθος καί τά γκρέμιζε δλα καί τόν οδηγούσε πάλι 
στίς κομματικές διχαστικές άντιδικίες, δέσμιο μιάς ιδεολογίας πού δέν τού 
ταίριαζε, γινόταν πλαστογράφος τού εαυτού του. Αγωνιζόταν ν ’ άπαλλαγεΐ 
άπό τά κομματικά δεσμά, κάποτε τά κατάφερνε, ήταν δμως υποχρεωμένος 
νά συνοδοιπορήσει μ’ έκείνους πού υποστήριζαν τό είδωλό του. Μόνο άπό 
τίς άρχές τοΰ 1922 θά δέϊ τήν άλήθεια καί θ ’ άρχίσει νά καταφέρεται με 
δριμύτητα έναντίον τής ηγεσίας τής άντιβενιζελικής παράταξης, όχι δμως 
έναντίον τοΰ Κωνσταντίνου, αύτός δέν έφταιγε ποτέ....

Ή ταν καί τό θέμα τής Βορείου Ηπείρου πού τόν όδηγοΰσε μακριά άπό 
τό Βενιζέλο. Πίστευε πώς, συνειδητά ή άσυνείδητα, ό Βενιζέλος τήν είχε 
θυσιάσει' άντίθετα ό Κωνσταντίνος, κατά τή γνώμη του, πάντοτε έν- 
διαφερόταν γιά τή μία καί ένιαία Ή πειρο, τήν είχε στό κέντρο τής πολιτικής 
του. "Ολα αύτά, μαζί μέ τίς προσωπικές καί οικογενειακές περιπέτειες άπό 
τήν κοντόφθαλμη πολιτική τών βενιζελικών άπέναντί του, τόν κράτησαν 
σταθερά στίς έπάλξεις τοΰ άντιβενιζελισμοΰ, ταύτισε τήν τύχη του μέ τήν 
ιδεολογία αύτή καί συμμερίστηκε τίς περιπέτειές της. Στίς άρχές τοΰ 1921 
έξακολουθεΐ νά είναι άκόμα μεθυσμένος άπό τήν έκλογική νίκη τής παρά
ταξής του, έδιωξε τόν τύραννο, ό έξόριστος τής Νίκαιας άποτελοΰσε γιά 
τούς άντιβενιζελικούς ένα έφιαλτικό παρελθόν ό Κωνσταντίνος είχε γυρί
σει, ό στρατός πολεμούσε στή Μικρασία καί νικοΰσε, οί καλές μέρες θά 
συνεχίζονταν...

Μέσα σ’ αύτό τό παραλήρημα τών ψευδαισθήσεων δέν είναι ν ’ άπορε! 
κανείς πώς ό Χατζής είχε χάσει τό μέτρο καί παράπαιε, σέ σημείο πού νά 
προξενεί τήν άντίδραση καί τοΰ φίλου του Πέτρου Κωστίδη. Δέν fyrav μόνο 
τό σχόλιο γιά τήν Πρωτοχρονιά πού πείραξε τόν Πέτρο, frtav καί τό άλλο: 
άποκαλοΰσε τόν βενιζελισμό όργανωμένην δύναμιν κολοσσιαίας συμμο
ρίας..., — Μά τί γράφει τέλος πάντων, φώναζε έξαλλος ό Πέτρος, είναι νά 
σηκώνεται ή τρίχα τοϋ κεφαλιού σου, διάβασε Βασίλη νά δεις τί λέει. Οί 
φανατικώτεροι πολέμιοι τοϋ βενιζελισμοϋ -διάβασε ό Βασίλης- δέν έπο- 
λέμησαν τούτον ποτέ ώς πολιτικόν κόμμα... ά λλ ’ ώς όργάνωσιν έξωπολι- 
τικήν, άντίθετον πρός τό αίσθημα, τήν πολιτικήν τιμήν, τήν έλληνικήν περί 
πολιτικής ηθικής άντίληψιν τής χώρας. Συνεπώς, άντάρτην πάντοτε όπως 
έθεώρησαν τόν βενιζελισμόν κατά τής ελληνικής οίκογενείας, διά μείζονα
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λόγον, περισσότερον άντάρτην καί άσεβή κατά ταυ της. τόν θεωροϋσι σή
μερον. οπότε έκδηλος, κυρίαρχος καί μεγαλειώδης η θέλησις τοϋ λαοϋ τόν 
έθαψεν... (Ό  Βενιζέλος) έν σννεώήσει δτι δέν ύπήρξεν πολιτικός, άλλά τύ
ραννος, χωρίς κανείς νά τόν έξορίση, διωκόμενος άπό τάς τύψεις της συ- 
νειδησεως καί άπό τάς Έριννύας καί τόν φόβον τών ιδίων άνομημάτων, 
έδραπέτευσεν...

Ό  Βασίλης πέταξε πέρα τήν έφημερίδα, μέ αίσθημα έσχατης περιφρό
νησης. Ό  Δημήτρης τόν άκουε σκεφτικός, έβλεπε πώς ό Χατζής δέν ήταν

ό άρθρογράφος πού θαύμαζε, είχε 
γίνει μελανοραντιστής, όπως κα
τηγορούσε τούς άντιπάλους του. 
— Ξεχνάει ό κύρ Γιώργης, την α
πόπειρα δολοφονίας τοϋ Βενιζέ
λου στό Παρίσι, άν έμενε έδώ θά 
τόν σκότωναν, παρατήρησε ό Πέ
τρος. Ήρθε η ώρα νά τά ποϋμε 
άνοιχτά μαζί του, σκέφτηκε...

Δέν ήταν μόνον αύτά. Ό  Χα
τζής παρακινούμενος σίγουρα άπό 
τά πικρά βιώματα τής εξορίας καί 
τών διώξεων, μέ τούς σχολια
σμούς του ήθελε νά κλείσει τελεί
ως τό στόμα τών άντιπάλων του, 
νά τούς άφαιρέσει τό δικαίωμα νά 
έχουν έκφραση γνώμης. ’Εμφοβοι, 
έγραφε στίς 6-1-1921, καί κατα- 
τρυχόμενοι ύπό της άγωνίας τών 
ιδίων άνομημάτων, άφοϋ πρό τών 
έκλογών. βέβαιοι π ε ρ ί  τ η ς  ν ί 

κ η ς  κ α ί  τ ο ύ  ά τ ι μ ω ρ ή τ ο υ ,  θρασύτατοι καί άδικοι καί ιταμοί δέν 
άφηκαν ϋβριν η προπηλακισμόν κατά τών άντιπάλων-έμφοβοι μετά τάς 
έκλογάς, έζάρωσαν έπί τινας ημέρας τρέμοντες δικαίας εύθύνας οί ίδιοι 
ύβρισταί καί προπηλακισταί, οί μισθώνοντες στίφη μόρτηδων καί δέροντες 
συμπολίτας των άντιθέτους καί στρατολογούντες χαμίνια  ίνα τούς γαυγί- 
ζωσι. Καί άφοϋ μετά τό ζάρωμα αύτό τό έφήμερον, εΐδον την ίππότιδα  
ελληνικήν ψυχήν άμνησίκακον νά τούς περιφρόνηση όλότελα καί, χάριν  
της ποθουμένης γαλήνης, νά τούς άφηση ησύχους καί διά προσωπικάς 
άκόμη ύβρεις - θρασύτεροι πάλιν καί αύθαδέστεροι έπρόβαλλαν καί προ
βάλλουν. Τή θρασύτητα αύτή ό Χατζής τήν άπέδιδε στίς ελπίδες τών βενι- 
ζελικών ότι θά ξαναγύριζε ό άρχηγός τους, γρήγορα όμως θ ’ άπογοη- 
τεύονταν καί θά ζάρωναν πάλι, χωρίς νά γίνονται πιά πιστευτοί καί βέβαια 
ή κακοποιός οαάση τους, θά είχε, όπως άφηνόταν νά ύπονοηθει, τίς συνέ-

Γιαγιά βέης. Ο πρώτος δήμαρχος Ιωαννί- 
νων μετά τήν άπελευθέρωση τής πόλης  
(1913-1916), διορισμένος. Είχε διατελέσει 
δήμαρχος καί έπ ί Τουρκοκρατίας (1874- 
1893 καί 1910-1913).
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πειές της. Στήν ουσία γιά δ,τι κατηγορούσε ό Χατζής τό βενιζελισμό, ζητούσε 
τώρα νά εφαρμοστούν σέ βάρος τών άντιπάλων του.

Μιά παρένθεση στή ροή τών γεγονότων έδωσε τήν ευκαιρία στό Χατζή 
νά ξεχάσει τόν έμπαθή πολιτικό καί νά θυμηθεί τόν εύαίσθητο ποιητή. 
Ή ταν ή πλευρά τοΰ δημοσιογράφου, πού δέν επηρεαζόταν άπό τίς κομ
ματικές πεποιθήσεις του. Στίς 3 Ίανουαρίου τό άπόγευμα, μέ πρωτοβουλία 
τής δημοτικής άρχής, έγιναν στό Μώλο τά άποκαλυπτήρια τής προτομής 
τοΰ ήρωα πολεμιστή καί ποιητή Λορέντσου Μαβίλη. "Ολες οί άρχές ήταν 
έκεΐ καί πολύς κόσμος, παρά τό βροχερό καιρό. Έκει καί οί πρόξενοι τής 
’Ιταλίας, τής Ρουμανίας, τής Γαλλίας, τής Ρωσίας, τής 'Ολλανδίας. Έκεΐ 
κι ό Σπυρίδων γιά νά χοροστατήσει στήν τελετή. Μίλησαν πολλοί, ό κύριος 
ομιλητής δμως ήταν ό Χατζής, μέ τήν ιδιότητα τοΰ δημοτικού συμβούλου. 
Ό  λόγος του ήταν ένας θαυμάσιος συνδυασμός έπιμνημόσυνης άναφοράς 
στόν "Ηρωα καί τόν ’Άνθρωπο καί λαμπρού φιλολογικού κειμένου άναφε- 
ρόμενου, σέ γενική θεώρηση, στόν ποιητή καί στό έργο του: Δέν άποκαλύ- 
πτει ή Δημοτική άρχή σήμερον ...χωρισμένην τήν μορφήν, εϊτε μόνον τον 
έκλεκτον ποιητοϋ - εϊτε μόνον τοϋ γενναίου καί υπέροχου Έ λληνος στρα
τιώτου. Μέγα τι καί σπάνιον κληροδοτεί καί παραδίδει είς τό άνεξίτηλον 
ενθύμημα τής πόλεως, ώς διαρκές τέλειον ύπόδειγμα καί ώς έξαίσιον 
ήθοπλαστικόν παρόρμημα διά τήν παρούσαν καί διά τάς έπερχομένας γε
νεάς: ’Αποκαλύπτει τόν άνδριάντα (προτομή ήταν) τού Ανθρώπου είς τήν 
τελειοτέραν άνθρωπίνην έκφανσίν του! Μ όνον άπό μακρυνά σέ μακρννά 
διαστήματα -καί άπό αιώνας είς αιώνας- ό δημιονργός. φιλόστοργος διά 
τό κτΐσμα καί τό δημιούργημά τον, φιλοτεχνεί καί χαρίζει, εϊτε διά τήν συ- 
νόλην άνθρωπότητα -εϊτε διά τάς ιδιαιτέρας πατρίδας, ώς κομψοτέχνημα 
τής ίδικής τον προνοίας καί ώς καλλιτέχνημα τής Ιδεατής ’Ομορφιάς καί 
Καλωσύνης. σπάνιον μέν άλλ’ ύπέροχον καί εύγενή αντιπροσωπευτικόν 
τύπον Ανθρώπου. Καί κατέληγε: Έ τσι εύγενικόν, άθάνατον, ώραίον, 
ποιητήν καί στρατιώτην Έλληνα μαζί καί Μ άρτυρα τής Ηπειρωτικής 
έλευθερίας, εύλαβώς παραδίδει ...ή Δημοτική άρχή τό σεμνοπρεπές ομοίωμά 
Σου είς τούς συνδημότας καί τά τέκνα τής όλης Ήπειρον, στέκεται εύλαβής 
ένώπιόν σον καί διακηρύττει: Ύπήρ'ξεν έκλεκτός Έ λλην ποιητής καί 
εκλεκτός Έ λλην πατριώτης! Έψαλλε τήν Ελλάδα καί άπέθανεν ύπέρ αύτής. 
Έδίδαξε καί έποίησε. Τέκνα τής χώρας αύτής μιμηθήτε τόν εύγενή Κερκυ- 
ραΐον! Καϋμένε Χατζή! Στήν έποχή μας τέτοια λόγια ήχοΰν παράταιρα. 
"Αλλα άκούσματα καί θεάματα συγκινοΰν τούς "Ελληνες, ιδιαίτερα τούς 
νέους, λίγοι μελετούν τό έργο τοΰ ποιητή, έμπνέονται από τό περιεχόμενο 
καί τό παράδειγμά του. Τέτοιες μορφές δέν είναι στά μέτρα τής σημερινής 
Ελλάδας...



Μ ετά τήν έξαρση ή καθημερινότητα, ή πολιτική αντιπαράθεση, τά πάθη, 
οί άντεκδικήσεις, όλες οί κακότητες τοϋ Διχασμού, ελάχιστος χώρος 

έμεινε γιά υψηλότερες άνατάσεις. Τά εμβατήρια μέ τό Γυιό τοΰ Άετοϋ  
έξακολουθοΰσαν νά δονοΰν τήν άτμόσφαιρα κι ό τύπος, άθηναϊκός κι έπαρ- 
χιακός, συνέχιζε μέ τήν άρθρογραφία του νά λοιδωρεί τό Βενιζέλο καί ν ’ 
άσκεΐ έμμεση τρομοκρατία σέ βάρος τών βενιζελικών. Μετά τίς έπιθέσεις 
τοΰ Χατζή στήν Ήπειρο, στενός συνεργάτης του, ό Πάργας, ήταν πιό ώμός 
στίς άπειλές του. Μέ τόν χαρακτηριστικό τίτλο: Προσέξατε καλά!, άπευθυ- 
νόμενος στούς βενιζελικούς έγραφε: Βενιζελικοί, όσοι περιφρονείτε τήν θέ- 
λησιν καί τά ίερώτερα τοϋ πατριωτισμού καί τής ελευθερίας συναισθήματα 
τοϋ άθανάτου έλληνικοϋ λαοϋ, δστις είχε τήν δϋναμιν νά εκδιώξει τόν 
άρχηγόν σας διά μιάς άλησμονήτου φωνής: φύγε! - καί έφυγε, περισφιγγό- 
μενος άπό τούς χιλίους δύο έφιάλτας του, προσέξατε μήπως διά τής θρα
σείας καί άντιπατριωτικής στάσεώς σας, ή φωνή αϋτη άπευθυνθή καί πρός 
σάς. Καί τότε μή αίτιάσθε καί μή ζητήσητε εύθύνην άπό κανέναν άλλον  
έκτος τοϋ έαυτοϋ σας... Έ χετε λογικήν ή όχι; Διαβάσατε ιστορίαν; "Ολοι 
οί τύραννοι έπεσαν δ ι ’ επαναστάσεων καί μόνον ό ίδικός σας διά τής 
λαϊκής βοής. Καί ξέρετε διατί; Δ ιότι ό ίδικός σας ήτο ό μεγαλύτερος ά π ’ 
όσους παρουσιάσθησαν μέχρι σήμερον έπί τής γής καί συνεπώς ό έχων 
κ α τ’ άναλογίαν πολύ όλιγωτέρους οπαδούς πιστούς, κα τ’ εικόνα καί 
όμοίωσιν αύτοϋ, ώστε νά τόν κρατήσωσιν π α ρ ’ όλην τήν όρεξιν πού εϊχεν, 
ώς δεσπότην δικτάτορα, νά μήν ξεκολλήση άπό τόν σβέρκον τοϋ έλληνικοϋ 
λαοϋ ποτέ.

Έ τσι, άπλά πράγματα. Ό  Βενιζέλος ήταν ό μεγαλύτερος τύραννος δλων 
των αιώνων πού τόν είχε στείλει ό έλληνικός λαός στό πϋρ τό εξώτερον 
καί οί οπαδοί του, άν δέν προσαρμόζονταν στήν ιδεολογία τής κυβερνητικής 
παράταξης, θά είχαν τήν τύχη του: τήν έξορία. Κι ό Χατζής έξακολουθούσε 
νά πιστεύει καί νά γράφει δτι οί κυβερνώντες συμπεριφέρονταν μέ τό γάντι 
στούς άντιπάλους τους. Σέ τέτοιου είδους κρίσεις οδηγούν οί παρωπίδες 
καί τό πάθος...

Ά πό τίς άρχές τοΰ νέου χρόνου δήμαρχος τών Γιαννίνων άνέλαβε ό 
πρώην βουλευτής Βασίλειος Πυρσινέλλας. Ή ταν ένας συνετός άντιβενι- 
ζελικός πολιτικός, μέ μόρφωση καί ήθος καί μεγάλη άγάπη γιά τήν πόλη 
του. Τήν έκδήλωσε μέ πολλούς τρόπους καί κυρίως μέ τό μεγάλο κληρο
δότημα πού άφησε μέ τή διαθήκη του. Εκλέχτηκε καί μεταγενέστερα δή- 
μαρχος (1925-1929) μέ τήν ψήφο τοΰ λαοϋ. Άνάμεσα στά κείμενα πού 
έγραψε, ξεχωρίζει ή τεκμηριωμένη μελέτη του: Ή  ιστορία τών Ίωαννίνων. 
Πρίν άναλάβει τά καθήκοντά του ό Χατζής δημοσίευσε ένα καυστικό σχόλιο 
γιά τήν κατάσταση πού έπικρατοΰσε στό Δημαρχείο -ήταν κι ό ίδιος σύμ
βουλος- θέλοντας άσφαλώς νά προϊδεάσει τό νέο δήμαρχο. Έ ως τώρα τό 
Δημαρχείον -σημείωνε- ητο μοναστήριον άέργων καί άργομίσθων, πρυτα
νείαν προσωπικών φίλων, γηροκομεϊον ζητωκραυγαστών καί ψαλτών τοϋ
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«Γνίοϋ τον Ψηλορείτη». Τά στίφη τών άργομίσθων αυτών, νομίζοντα πλέον  
δτι, άπέκτησαν διά τής άργομισθίας δικαιώματα σεβασμού ώς πολυτίμων 
καί χρησίμων υπαλλήλων, θά θεωρήσωσιν βεβαίως ώς κακούς καί κακούρ
γους καί έλεεινούς εκείνους, οί όποιοι θά τούς έλεγον εύλόγως δτι μή 
εχοντες καμμίαν εργασίαν εις τό Λημαρχεϊον δύνανται νά ζητήσωσιν τοι- 
αύτην άλλαχού. ’Αμφίβολο αν μπήκε κάποια τάξη στό Δημαρχείο υστέρα 
άπό τούς σχολιασμούς τοΰ Χατζή. Μάλλον θά διώχτηκαν οί παλιοί ψάλτες 
καί θά ήρθαν νέοι πού έψελναν τό νέο έμβατήριο...

Μέ επισημότητα γιορτάστηκαν τά Φώτα στή Μητρόπολη, δλες οί άρχές ήταν έκεΐ, 
χοροστάτησε καί πάλι ό Σπυρίδων. Ή  κατάδυση τοΰ Σταυροΰ, έγινε, κατά τά είωθότα. 
στή λίμνη, άπό ε’ιδική εξέδρα. - Ό  Πανηπειρωτικός Πολιτικός Σύλλογος Ίωαννίνων 
(πρόεδρος ό Νέστωρ Γεωργίτσης καί γενικός γραμματέας ό Γ. Χατζής) έστειλε έγκύκλιο 
πρός τούς προέδρους καί προεστούς τών κοινοτήτων, κωμών καί κωμοπόλεων τής 
Ηπείρου καί τούς κατοίκους, μέ τήν όποία γνωστοποιοΰσε τούς σκοπούς τοΰ Συλλόγου 
(ή έξυπηρέτησις τών τοπικών καί γενικωτέρων συμφερόντων τής Ηπείρου) καί ζητοΰσε 
τή συμπαράσταση δλων στό έργο του καί τήν έγγραφή μελών. Ό  προσανατολισμός τοΰ 
Συλλόγου, δπως αποκαλύπτεται κι άπό τή σύνθεση τών μελών τοΰ διοικητικοΰ συμ
βουλίου. ήταν καθαρά άντιβενιζελικός, ή συμπαράσταση τών Φιλελευθέρων στούς σκο
πούς του ήταν άδύνατη. - Στόν έρανο γιά τήν Κάλτσα τοϋ στρατιώτου οί εισφορές 
τών εμπόρων καί μεγαλεμπόρων ήταν έλάχιστες καί δίκαια προκάλεσαν τά ειρωνικά 
σχόλια τοΰ Χατζή. "Ενας είχε προσφέρει δυό μόνο δραχμές, κι ένας άλλος - πιό γεν
ναιόδωρος! - πέντε... - Ή  διένεξη πού ΰπόβοσκε άπό καιρό στή μουσουλμανική κοι
νότητα ξέσπασε. Μιά μικρή όμάδα ήγετικών στελεχών άμφισβητοΰσε τήν ορθότητα τής 
πολιτικής τοΰ μουφτή Ίωαννίνων και ζητούσε τήν άνατροπή της. Οί: Χατζή Καδρή 
έφέντης Μπεχαΐ, ’Αλταουντίν έφέντης Βεχμπή καί Ζουλφικάρ έφέντης Χαλήλ. δημοσί
ευαν στίς έφημερίδες, άντιποιούμενοι έπισήμως ίδιότητος παρεχούσης αύτοΐς τό δ ι
καίωμα νά έκπροσωπώσι, δήθεν, τήν μουσουλμανικήν κοινότητα, άρθρα, καθαπτόμενα 
τοϋ Σοφολογιωτάτου Μουφτή μέ τό νά γράφουν δτι τό μουσουλμανικό στοιχείο πα- 
ραπονοΰνταν πάντοτε κατά τής κυβέρνησης κι αύτή ήταν ή κοινή στάση δλων τών 
μουσουλμάνων. Ή μεγάλη πλειοψηφία τους, δμως, διέψευδε τούς ισχυρισμούς τών 
τριών καί ρωτοΰσε: Ποϋ εΰρον οί τρεις συμπολϊται μας τό δικαίωμα νά έκπροσωπώσι 
τήν κοινότητα; Ποίαν κοινότητα διέλυσεν ό σοφολογιώτατος Μουφτής Ίωαννίνων; 
Πώς ήδύνατο. έναντίον τών διατάξεων τοϋ νόμου νά προσλάβη συνεργάτας άλλους 
καί πρό παντός αύτούς. τούς όποιους ή πλειοψηφία τής κοινότητος δέν θέλει καί μά
λιστα άνευ έκλογών; Τή διαμαρτυρία έναντίον τών τριών, πού άπέβλεπαν στή συμμετοχή 
τους στή διαχείριση τής μουσουλμανικής περιουσίας, υπέγραφαν δεκάδες μουσουλμά
νων, μέ πρώτα τά όνόματα τών έπιφανών: Μουζιαβήρ Πατσαντά. Ρεμζή βέη, Μουσταφά 
πασά, Παπατζιάν Περτέφ, Σεφήκ Πέτα, Ίμάμ Σουκρή έφέντη. Ναφήζ Άβδή Γκιάτα. 
Άχμέτ Μπεχαουδίν. Μουσταφά Ρεφάτ κ.α. - Καί κάτι πού απεικονίζει τήν πνευματική 
άποτελμάτωση τής πόλης τήν έποχή αυτή: Έγραφε ή Ήπειρος: ’Απόψε Τρίτην (12 Ία- 
νουαρίου) ό καλός μας θίασος δίδει τήν τελευταίαν παράστασιν τοϋ άποχαιρετισμοϋ 
μέ τό άριστούργημα τοϋ Μπράκου ή «Ά πιστος» καί μέ τήν κωμωδίαν «Ζητείται ύπη- 
ρέτης». Τά εισιτήρια σχεδόν έξηντλήθησαν, ό κόσμος θά σπεύση σύσσωμος, διότι θά 
καταδικασθή καί πάλιν είς τήν συνήθη μονοτονίαν. Αύτά...

Μέ άφορμή τόν τραυματισμό τοΰ ’Αλ. Δραγούμη στήν Κωνσταντινούπολη, άπό βε- 
νιζελικούς, ό Χατζής έκτόξευσε πάλι άπειλές έναντίον τών Φιλελευθέρων. Καί έπειδή 
στόν αθηναϊκό τύπο δημοσιεύτηκε είδηση γιά στενότερη συνεργασία τών βενιζελικών



Ήπειρωτών τής Κωνσταντινούπολης μέ τό Σύλλογο Φιλελευθέρων Ίωαννίνων, ό Χ α
τζής θεώρησε τήν είδηση ώς απειλή έναντίον τών άντιβενιζελικών τής πόλης, οί όποιοι 
αποκτούσαν έτσι τό δικαίωμα προμήθειας όπλων γιά ν' άμυνθοΰν. Μιά τέτοια σκέψη, 
πού οδηγούσε όχι μόνο σέ ’ιδεολογική αναμέτρηση, άλλά καί σέ ένοπλη σύγκρουση σέ 
στιγμές τόσο κρίσιμες γιά τό έθνος, ήταν φυσικό νά προκαλέσει τήν αντίδραση τών 
βενιζελικών, πού τήν εποχή αύτή έκφράζονταν άπό τόν Κήρυκα, τή μόνη, φιλελεύθερη 
έφημερίδα τής πόλης, λίγο πρίν είχε έκδοθεί. Ή έφημερίδα απέδιδε στό Χατζή, εκτός 
άπό άλλους χαρακτηρισμούς, άγριες όρμές. άνθρωποφαγικές. Ό  Χατζής άντέδρασε. τό 
δίκιο όμως στήν περίπτωση αύτή. βρισκόταν μέ τό μέρος τού Κήρυκα. Έγραφε καί 
κάτι άλλο ό Κήρυξ. ώς ένα βαθμό, έξακολουθεΐ νά ισχύει καί στίς μέρες μας. Ή  
σύνδεση τής τύχης τών ύπαλλήλων. ιδίως τών ανώτερων, μέ τήν έναλλαγή τών κομ
μάτων στήν έξουσία: Ό  κ. Ίω. Μελάς άπελύθη τής θέσεώς του ώς διευθυντοϋ τής Γε
ωργικής τραπέζης Ίωαννίνων. Δικαιολογητικόν τής άποφάσεως δέν υπάρχει γραμμένον 
εις τά χαρτιά, άλλά είναι γνωστόν έκ τής όλης πολιτικής τής κυβερνήσεως τών 
γεφυροποιών (ό χαρακτηρισμός θυμίζει πολιτικά πρόσωπα καί τής έποχής μας). Ό κ . 
Ίω. Μελάς είναι βενιζελικός καί κατά κανόνα πας βενιζελικός είναι άχρηστος καί 
επομένως κόπτεται καί είς πϋρ βάλλεται. Καί ό κ. Ίω. Μελάς ώς βενιζελικός άπελύθη 
διά νά άντικατασταθή ύπό άλλου μή βενιζελικοϋ. Βέβαια ό I. Μελάς είχε πάρει τή 
θέση στή Γεωργική τράπεζα, όταν έπεκτάθηκε τό βενιζελικό καθεστώς καί στά Γιάννινα, 
άφοϋ άπολύθηκε βενιζελιστί ό οικογενειάρχης Γιαννιώτης Γεώργιος Καζαντζής. Ά λλά  
κι ό Γ. Καζαντζής είχε αντικαταστήσει άλλο βενιζελικό διευθυντή, μετά τήν παραίτηση 
τού Βενιζέλου τό 1915. Φαύλος κύκλος δηλαδή...

Τό δημοτικό συμβούλιο άποφάσισε τήν άνέγερσιν τοϋ παλαιού ώρολογίου, τοϋ κα- 
τεδαφισθέντος πρό καιρού, λόγφ  τοϋ δτι, δπως ήτο είς τό μέσον είς τήν πλατείαν, 
εκτός τοϋ δτι διέκοπτεν άκαλαισθήτως ταύτην, άλλά καί ώς αισθητικόν φαινόμενον 
έχτυποϋσεν άσχημότατα είς τά μάτια. Τό δημοτικό συμβούλιο ξεκινώντας άπό τήν 
άποψη ότι οί πόλεις μέ πνευματική παράδοση είχαν ύποχρέωση νά συντηρούν κατά
λοιπα καί κειμήλια πού έκπροσωπούσαν μιά ιστορική περίοδο, κατέληξε στήν άπόφαση 
τής άνέγερσης τοΰ ώρολογίου σέ κατάλληλη θέση. Ώ ς τέτοια προκρίθηκε τό τέρμα τής 
όδοΰ Σουλίου, όπου τό σημερινό ταχυδρομείο. Διότι έκεΐ, σημείωνε ή Ήπειρος, προ- 
εκτεινομένης τής όδοϋ διά τοϋ άνοίγματος τής πλατείας, δπερ θά γίνηται συγχρόνως 
μέ τήν τοποθέτησιν τοϋ ώρολογίου καί τόν σχηματισμόν τής πλατείας, θά σχηματισθή 
σταυρός πλατειών λεωφόρων, μέσα είς τό άνοιγμα τών όποιων αί κάπως χονδροειδείς 
γραμμαί τών κιόνων τοϋ ώρολογίου θά χάσουν τήν βαρεϊαν των άδρότητα, ή όποία 
είναι πολύ έμφανής άναμέσον άλλων κτιρίων καί κομψοτέρων γραμμών. Τελικά τό ρο- 
λόγι δέ στήθηκε έκεΐ. άλλά. άργότερα. στή σημερινή του θέση.- Ό  διορισμός τού Β. 
Πυρσινέλλα, ώς δημάρχου Ίωαννίνων. έγινε άποδεκτός μ" εύνοϊκές κρίσεις κι άπό τίς 
δυό πολιτικές παρατάξεις.- Ή  επιτροπή πού συγκροτήθηκε πρός άνίδρυσιν στήλης έν 
Ίωαννίνοις μετά τής προτομής τοϋ δαφνοστεφούς στρατηλάτου βασιλέως Κωνσταντί
νου, δημοσίευσε στίς έφημερίδες έκκληση πρός τούς Ήπειρώτες νά συνεισφέρουν γιά 
τήν άνέγερση μεγαλοπρεπούς βάθρου, δπου θά στήνονταν ή στήλη καί ή προτομή, ήταν 
έτοιμες άπό τό 1913 (γλύπτης ό Γ. Άλεξανδρόπουλος). Ή κατασκευή τοΰ βάθρου, ή 
μεταφορά καί τό στήσιμο στήλης καί προτομής θά στοίχιζαν 40.000 δρχ. Πρόεδρος 
τής έπιτροπής ήταν ό μητροπολίτης Σπυρίδων καί μέλη της οί: Άναστ. Παπούλας, 
άντιστράτηγος, Ά νδρ. Μπαΐρας. υποστράτηγος. Βασίλειος Πυρσινέλλας, δήμαρχος. Ίω- 
αν. Δρόσος, συνταγματάρχης μηχανικού, γραμματέας, Γεώργος Ροϊλός, καθηγητής 
Σχολής Καλών Τεχνών, μέλος. Άλεξ. Φιλαδελφεύς, έφορος άρχαιοτήτων, ταμίας.
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Ό  Χατζής συνέχιζε τήν πολεμική του κατά τοΰ βενιζελισμοΰ καί προ
σπαθούσε ταυτόχρονα νά δημιουργήσει ρήγμα άνάμεσα στόν κόσμο τών 
Φιλελευθέρων πού άντιδροΰσε περισσότερο μέ τή σιωπή κατά τής αύταρχι- 
κής έξουσίας. ’Έτσι. καταφερόταν, χωρίς έλεος, έναντίον τής μερίδας τών 
βενιζελικών πού έμφανίζονταν ώς ά δ ι ά λ λ α κ τ ο ι  (άρθρο τής 24-1-1921). 
’Έγραφε: Ευθύς μετά τήν έγκαθίδρυσιν τοϋ βενιζελικού καθεστώτος κατά 
τό 1917. άνεφάνη έδημιουργήθη καί έπληθύνθη μιά ε ι δ ι κ ή  κατηγορία (οί 
ύπογραμμίσεις τοΰ κειμένου) βενιζελικών άνθρώπων. κριθέντων, χαρακτη- 
ρισθέντων καί άποκληθέντων κοινώς, άπό τά έργα καί τάς ένεργείας των, 
ώς ά δ ι ά λ λ ά κ τ ο ι .  Ή σαν κ α τ’ εξοχήν καί ιδιαζόντως μερικοί άνθρωποι, 
ονομαζόμενοι πρόεδροι Φιλελευθέρων, μερικοί πρόεδροι εμπορικών συλλό
γων. έπισιτισταί, πάρεδροι, διανομείς έπιδομάτων διαφόρων, κηδεμόνες 
επισιτισμού τμημάτων επαρχιών, κωμών καί χωρίων, χορηγηταί καλαμπο
κιού - καλαμποκάδες, χορηγηταί ζακχάρεως - ζαχαράδες, χορηγηταί πετρε
λαίου - πετρολάδες. τής μυστικής άστυνομίας καί τής άσφαλείας τής χώρας, 
μερικοί ένθερμοι κηδεσταί άκριβοπληρωνόμενοι, μερικοί βαθμούχοι 
αξιωματικοί άναχωρήσαντες άπό τοϋ βαθμού άνθυπασπιστοϋ καί έμφανι- 
σθέντες εντός έτους ταγματάρχαι ή συνταγματάρχαι, είσηγηταί, Β. επίτρο
ποι ή στρατοδΐκαι στρατοδικείων θεριζόντων ώς άπηνής θεριστική μηχανή 
τήν προσωπικήν άσφάλειαν ή τάς κεφαλάς πολιτών, ύπάλληλοι τινές όρ- 
γιασταί ή αυτόχρημα, κομματάρχαι τοϋ βενιζελισμοΰ, έσμός, τέλος πάντων, 
γνωστός, πολυποίκιλος, άνθρώπων, οί όποιοι τήν βενιζελικήν τράπεζαν λυ- 
μαινόμενοι καί τούς πολίτας τυραννοϋντες καί έκβιάζοντες, τόν «ύπερ- 
πατριωτισμόν» δέ καί τά «εθνικά ιδεώδη» μόνον έμπόρευμα έχοντες καί 
τήν καπηλείαν αύτών μόνον προσόν καί κεφάλαιον, έπετέθησαν, ώς κακο
ποιόν σμήνος ακριδών, κατά τών πολιτών. Δίχως σπλάγχνον, δίχως άν- 
θρωπίνην καρδίαν. συνείδησιν καί άγαθότητα, δίχως οίκτον, δίχως έλεον 
κανένα, δίχως φόβον Θεού ή συνειδήσεως ή άνθρώπων - άτρόμητοι πρό 
πάσης συκοφαντίας, άπτόητοι πρό πάσης ψευδορκίας, άφοβοι πρό πάσης 
ψευδομηνύσεως, άσυγκίνητοι πρό οίασδήποτε καταγγελίας, άνέλαβον συνο- 
λικώς καί εις έκαστος ιδιαιτέρως, τό πλήρες εξοντωτικόν έργον παντός 
δστις εύρέθη τό 1917 νά μήν είναι βενιζελικός.

"Ολοι αύτοί, λοιπόν, καί δέν ήταν λίγοι, όπως ό Χατζής θέλει νά τούς 
βλέπει, ήταν οί άδιάλλακτοι βενιζελικοί. Δέ χρειάζεται νά διαβάσει κανείς 
τό ύπόλοιπο τοΰ άρθρου, στό όποιο συνεχίζει τά «κατηγορώ» του, συμπλέ- 
κοντάς τα μέ ονόματα Γιαννιωτών, πού άνήκαν κατά τήν κρίση του στούς 
άδιαλλάκτους, γιά νά σχηματίσει τή γνώμη ότι, κατά τήν έποχή πού κυ
βερνούσε ό Βενιζέλος, ένας ολόκληρος κόσμος, ό κόσμος τοΰ κακού, είχε 
ξεπηδήσει άπό τά σπλάχνα τοΰ κόμματος, γιά νά έξοντώσει κάθε άντιφρο- 
νοΰντα. Αύτός ό μακροπερίοδος λόγος τοΰ Χατζή, τό άσύνδετο σχήμα, ό 
καταιγισμός τών μετοχών καί τών έπιθέτων, οί έπαναλήψεις λέξεων, οί 
χωρίς όρια ύπερβολές, όλα αύτά ύποβάλλουν τόν άναγνώστη καί τοΰ δη-
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μιουργοΰν σκέψεις. Τόν αναγνώστη τό σημερινό, όχι όμως καί τόν Γιαν- 
νιώτη τής έποχής έκείνης, γιατί είχε γευτεί τά αγαθά καί τών δυό καθεστώ
των: τοϋ βενιζελικοϋ καί τοΰ άντιβενιζελικοΰ καί ήξερε τί σήμαινε τρομο
κρατία. Υπερβάλλει ό Χατζής, άλλά μέ τήν υπερβολή χάνει τήν άξιοπιστία 
του. Ναι, πολλά είχαν γίνει έπί βενιζελοκρατίας στήν "Ηπειρο, όχι όμως 
στήν έκταση πού δίνει ό Χατζής καί πάντως λιγότερα άπό έκεϊ να πού είχαν 
κάνει οί άντιβενιζελικοί, άπό τό 1915-1917, μέ τά Νοεμβριανάj ia i  είχαν

άρχίσει καί τώρα, άπό τίς εκλογές 
τοΰ Νοεμβρίου 1920 καί ύστερα, 
νά διαπράττουν. Καί βέβαια θά 
έπαιρναν βαθμούς οί άξιωματικοί 
πού πολεμούσαν μέ τό στρατό τής 
Εθνικής άμύνης στό μέτωπο τής 
Μακεδονίας, έχυναν τό αίμα τους 
έκεϊ, ένώ οί βασιλικοί παραδίδο
νταν στούς Γερμανούς (Δ ' Σώμα 
στρατοΰ Καβάλας), χωρίς νά ρί
ξουν ούτε μιά σφαίρα, κι άρχιζαν 
τώρα μετά τή μεταπολίτευση νά 
παίρνουν άναδρομικά τούς βαθ
μούς τους καί νά έκτοπίζουν άπό 
τίς θέσεις τους τούς πολεμιστές. 
Τίποτα άπ’ αύτά δέν έβλεπε ό Χα
τζής, κανένας αδιάλλακτος δέν 

Γεώργιος Ίωαννίδης, δήμαρχος Ιωαννίνων ύπήρχε στήν άντίβενίζελική παρά- 
άπό τό 1916 μέχρι τό 1921, διορισμένος. χα ξη , όλοι οί κακοί είχαν μαζευτεί
άπό τήν άλλη πλευρά, άκόμα καί στή βουλή, όπου τολμούσαν νά κάνουν 
άποχές, νά χειροκροτούν τό Γύπαρη, τό δολοφόνο τοΰ Δραγούμη, νά συ
νεννοούνται μέ τή βενιζελική μαφία τής Κωνσταντινούπολης, νά κρίνουν 
τήν κυβέρνηση. Κι άς διαβεβαίωνε στή βουλή ό Π. Δαγκλής (πρόεδρος τής 
διευθύνουσας έπιτροπής τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων, μετά τήν άνα- 
χώρηση τοΰ Βενιζέλου) τήν κυβέρνηση Καλογεροπούλου, ότι τό κόμμα του 
θά παράσχη πάσαν τήν συνδρομήν του διά τήν κατοχύρωσιν τών έκ τών 
συνθηκών κτηθέντων δικαιωμάτων. Κι ένώ έτσι πολιτεύονταν οί Φιλελεύ
θεροι τούς πρώτους μήνες τής μεταπολίτευσης, τί έκαναν οί φίλοι τοΰ Χα
τζή, πού κανένας τους δέν άνήκε στήν κατηγορία τών άδιαλλάκτων; Έ ν τή 
Έθνοσυνελεύσει -έγραφε ό Δαγκλής πρός τό Βενιζέλο στίς 25-2-1921- ή θέ- 
σις μας είναι δυσχερής, διότι ώς έπί τό πλείστον άκούομεν έν αύτή ύβρεις 
κατά τής τυραννίας, οσάκις δέ θελήσωσι ν ’ άπαντήσωσι τινές τών ίδικών 
μας, τότε έγείρεται θόρυβος άντεγκλήσεων καί φωνών καί ύψοϋνται ένίοτε 
καί ράβδοι... Έπανέφεραν καί έπροβίβασαν δίς όλους τούς άξιωματικούς 
καί αύτούς τούς έντελώς άχρήστους, δέν άφησαν κανένα καθηγητήν καί δι
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δάσκαλον είς τήν θέσιν του, ύπεβίβασαν πάντας τούς κατά τήν λήξασαν 
τριετίαν προαχθέντας δικαστικούς, έπανέφερον είς τήν υπηρεσίαν πάντας 
τούς άπολυθέντας χωροφύλακας, έχουν δέ υπό έπιτήρησιν καί άναμονήν, 
είς διάφορα σημεία τού Κράτους, πλείστους αξιωματικούς τής Άμύνης καί 
πολύ περισσοτέρους τής Χωροφυλακής... Κι δλα αύτά άπό τούς μή 
άδιαλλάκτους άντιβενιζελικούς τοΰ Χατζή. Τίποτα δέν έβλεπε ή δέν ήθελε 
νά βλέπει ό έγκριτος δημοσιογράφος καί εύαίσθητος ποιητής. Είχε 
άπομονωθεϊ στόν κόσμο τών οδυνηρών βιωμάτων του καί στή λατρεία τών 
ειδώλων του. "Οταν έγραφε τό άρθρο του γιά τούς άδιαλλάκτους έκει έξω 
άπό τά γραφεία του, στόν πολυσύχναστο δρόμο τής όδοΰ Σουλίου, περ
νούσε, τίς βραδυνές ώρες, μιά μεγάλη παρέα ομοϊδεατών του, γιορτάζοντας 
άκόμα τά έπινίκεια καί τραγουδώντας:

Ό  βασιλιάς μας πάλι 
θά ζώσει τό σπαθί 
νά σφάξει Άγγλογάλλους  
καί Ιταλούς μαζί.

Καί ύστερα περίμεναν οί άντιβενιζελικοί τή συμπαράσταση τών «συμ
μάχων» γιά νά συνεχίσουν τόν πόλεμο στή Μικρασία...

επέρασε τά δρια, έλεγε γιά τό Χατζή ό Πέτρος Κωστίδης. συζητώντας 
“  στό μαγαζί μέ φοβισμένο βενιζελικό πελάτη του, ένας άπλός -ψηφο

φόρος τοϋ Βενιζέλου ήταν, χωρίς κομματική έξάρτηση ή ύπεύθυνη θέση 
στό κόμμα, κι δμως τοΰ είχαν κάνει τό σπίτι άνω κάτω, έψαχναν νά βροϋν 
εικόνες τοΰ Βενιζέλου, έτσι τούς είχαν πει, τόν κατηγορούσαν άκόμα καί 
γιά διαδοσία, έσπερνε τάχα ψεύτικες ειδήσεις στούς δρόμους τών Γιαννίνων 
κι άς μή ξεμυτοΰσε ό άνθρωπος άπό μιά τρύπα μαγαζιού πού είχε, κάπου 
έκεΐ στό χάνι τοΰ Κόρακα' ήταν Καραβατιανός καί πήγε στόν Πέτρο νά 
εξομολογηθεί τούς φόβους του. Ό  Πέτρος τόν καταλάβαινε, κι άλλοι άπό 
τή συνοικία τοΰ είχαν κάνει παράπονα, έρριχναν τό βάρος στό Χατζή, μέ 
δσα έγραφε στήν έφημερίδα του, παρακινοΰσε τούς άνθρώπους τής έξουσίας 
ν ’ άναστατώνουν τόν κόσμο, ξεπέρασε σ τ’ άλήθεια τά δρια, έπανέλαβε ό 
Πέτρος, θά πάω νά τόν δώ.

Τόν βρήκε στό γραφείο του σέ στιγμές εύφορίας. Τό πρόσωπό του έλαμ
πε, ποτέ τά τελευταία χρόνια δέν τόν είχε δει έτσι. Συζητούσε μέ τό Γκάνιο 
(πού αναπλήρωνε γιά δυό μήνες τό δήμαρχο ώς τήν άρχή τοΰ νέου χρόνου 
πού διορίστηκε δήμαρχος ό Β. Πυρσινέλλας) θέματα τοΰ δημοτικοΰ συμ
βουλίου, ήταν κι ό Χατζής σύμβουλος - καί ποΰ δέν ήταν μετά τή μετα
πολίτευση... στό δημαρχείο, στά έλέη, στόν Πανηπειρωτικό σύλλογο, χώρια 
πού καμιά έκδήλωση δέν ξεκινοΰσε άν δέν άκουγόταν ή γνώμη του' ή συ
ζήτηση βρισκόταν πρός τό τέλος της, κάθησε Πέτρο, τον είπε ό Χατζής, τε
λειώνουμε. Ό  Γκάνιος σηκώθηκε σέ λίγο, χαιρέτησε καί τούς δυό, σάς 
άφήνω νά τά πείτε, τί νά ποΰν; αύτή τή φορά ό Πέτρος είχε ’ρθεΐ νά
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μαλώσει γιά τά καλά. —Σ ’ άκούω, λοιπόν, βενιζελικέ παλιόφιλε, άρχισε ό 
Χατζής, προσπαθώντας νά δώσει εΰθυμο τόνο στήν κουβέντα, δέν τοΰ είχαν 
άρέσει τά σκοτεινά μάτια τοΰ Πέτρου, έκρυβαν μέσα τους κάποια άπειλή. 
—Δέν ήρθα γιά συνηθισμένη συζήτηση, κύρ Γιώργη, θέλω νά ποϋμε δυό 
λόγια, άφοϋ πρώτα κατέβεις άπό τά σύννεφα καί προσγειωθείς, είσαι άκόμα 
μεθυσμένος άπό τή νίκη τών έκλογών καί άπό τήν οίηση τής έξουσίας... 
— Έγώ έξουσία; φώναξε δυνατά ό Χατζής, είσαι μέ τά καλά σου Πέτρο, 
τί είδους έξουσία έχω στά χέρια μου: — Τή μεγαλύτερη, τοΰ άπάντησε στόν 
Ιδιο τόνο ό άλλος, τήν έφημερίδα, αύτή καθοδηγεί όλους τόν τελευταίο 
καιρό, αύτή δίνει τή γραμμή τής συμπεριφοράς άπέναντί στούς άντιπάλους 
σας, τίποτα δέν κάνουν οί άνθρωποι τής έξουσίας, άντίθετα μ ’ εκείνα πού  
έσϋ συμβουλεύεις. Καί θά στό πώ άνοιχτά κύρ Γιώργη, είσαι κακός σύμ
βουλος... — Γιά τό Θεό, τ ’ ε ίν ’ αύτά πού λές; πετάχτηκε ορθός επάνω ό 
Χατζής, είμαι δίκαιος στίς κρίσεις μου, δέν θέλω νά πάθει τίποτα κανένας 
βενιζελικός, μόνον όσοι έφταιξαν πρέπει νά πληρώσουν... — Οί άδιάλλακτοι. 
τόν διέκοψε ό Πέτρος, μόνο πού δέν άφησες Γιαννιώτη βενιζελικά νά μήν 
τόν περιλάβεις στήν κατηγορία τών «άδιαλλάκτων», τό ίδιο έκανες καί γιά 
τούς άνθρώπους τής ύπαίθρου. Τά άρθρα σου, κύρ Γιώργη, κατά κάποιο 
τρόπο, ζητούν εκδίκηση. Δέν είναι συμπεριφορά έξουσίας αύτή, έγώ είμαι 
άνθρωπος τής πιάτσας, συναναστρέφομαι πολύ κόσμο κάθε μέρα, τό πα
ράπονο ξεχείλισε άπό τήν καρδιά τους, οί περισσότεροι σέ σένα «τόν διαλ
λακτικό», δπως ισχυρίζεσαι, ρίχνουν τήν εύθύνη. Τό χειρότερο είναι, καί 
πρέπει νά τό μάθεις άπό τό φίλο σου, πώς αύτή ή έμπρηστική άρθρογραφία 
γίνεται αιτία νά λησμονούν οί διωκόμενοι τά όσα τράβηξες άπό τό προη
γούμενο καθεστώς, μερικοί τά δικαιολογούν κιόλας, δταν διαβάζουν 
καθημερινά νά καταφέρεσαι έναντίον τοϋ Βενιζέλου, μέ άπρεπεΐς έκφράσεις, 
καί νά ξεχνάς τά παλιά, τά «Νοεμβριανά», τότε πού έξευτελίζατε τούς βε- 
νιζελικούς, πιέζοντάς τους νά ύπογράφουν «δηλώσεις μετανοίας», ντρέπο
μαι πού είχε πάρει μέρος σέ τέτοιες αισχρότητες κι ό γυιός μου ό Δημήτρης... 
Σώπασε, οΰτε ό Χατζής μιλοΰσε. Είχε κοπεί ή λαλιά του, άκούοντας τό 
δριμύ «κατηγορώ» τοΰ φίλου του, ήταν σ τ ’ άλήθεια υπεύθυνος -άναλογιζό- 
ταν- γιά τήν τρομοκρατία πού άσκοϋνταν σέ βάρος τών βενιζελικών, δπως 
ύποστήριζε ό Πέτρος; Προσπαθούσε νά βρει άπάντηση, δέν τό κατόρθωνε. 
—Σ ’ αγαπώ, κύρ Γιώργη, γ ι ’ αύτό μίλησα έξω άπό τά δόντια. Έσύ είσαι 
πλασμένος κι έχεις τίς ικανότητες ν ’ άγωνιστεΐς γιά μεγάλες ιδέες, γιά τήν 
προκοπή καί τήν άνόρθωση τής πατρίδας καί τής πόλης μας, όχι νά ρίχνεις 
λάδι στή φωτιά γιά νά συντηρείται ό Διχασμός, μ ' αύτά τά μίση πού χω
ρίζουν τούς Έ λληνες είναι δυνατό νά περιμένουμε ποτέ νίκη στή Μικρά 
"Ασία; Πώς δέν τό σκέφτεσαι, κύρ Γιώργη, πώς μιλάς μέ περιφρόνηση γιά 
δλους έκείνους πού συμβούλευαν νά μή γυρίσει ό Κωνσταντίνος; Σκέψου 
καί κάτι άκόμα: τίποτα δέν είναι σταθερό στήν πολιτική, δέν ξέρεις τί μπο
ρεί νά ξημερώσει. Γιατί δέ λογαριάζεις καί τό αύριο; Ό  Χατζής θεώρησε



υποτιμητική τή σκέψη τοΰ φίλου του, ένα είδος έκφοβισμοϋ, σηκώθηκε πάλι 
έρεθισμένος. ακούσε. Πέτρο, άπάντησε, τό ξέρεις πώς δέν φοβήθηκα ποτέ, 
έπαθα πολλά, άπειλήθηκα, φυλακίστηκα, καταδικάστηκα, καταστράφηκα 
οικονομικά, δέ φοβήθηκα, οϋτε τό μέλλον μέ φοβίζει, μή μοϋ λές τέτοια 
εμένα... Ό  Πέτρος τόν διέκοψε πάλι: — Έ , όπως έσΰ δέν φοβάσαι κύρ 
Γιώργη, έτσι άγωνίσου νά μήν κάνεις καί τούς άλλους νά φοβούνται: τούς 
γνωστούς σου. τούς συμπολίτες σου, τούς βενιζελικούς Γιαννιώτες. Θά πε
ράσουν αύτές οί δύσκολες μέρες, θ ’ άνταμώσεις καί σύ κι εγώ μ ’ όλους, 
μή γράφεις πράγματα πού Ισως σέ κάνουν νά ντρέπεσαι. Άγωνίσου, όπως 
σοϋ είπα, γιά μεγάλες ιδέες, γ ι ’ αύτά είσαι πλασμένος... Ό  Χατζής δέν 
άπάντησε, οΰτε ό Πέτρος θέλησε νά συνεχίσει. Σηκώθηκε όρθιος, τούσφιξε 
τό χέρι κι έφυγε...

Επηρέασαν τά λόγια τοΰ Πέτρου τή στάση τοΰ Χατζή; "Οχι πολύ. Είχε 
δεθεί στενά μέ τή νέα κατάσταση, τά πικρά βιώματα τοΰ παρελθόντος 
άνέξεαν τίς έσωτερικές πληγές, τοΰ σκλήραιναν τήν καρδιά, ό άντίπαλος 
πολιτικός κόσμος άποτελοΰσε πρόκληση γιαυτόν. Τόλμησε ό Κήρυξ νά δια
τυπώσει τό αίτημα νά στέλνει τό δημοτικό συμβούλιο στίς έφημερίδες τήν 
ήμερήσια διάταξη τών συζητήσεων. Τί ήθελε νά τό γράψει; Ό  Κήρυξ, άπάν
τησε ό Χατζής, είναι άντιπολιτευόμενος βενιζελικός. Συνεπώς καί άνοηταί- 
νει. Διότι τό βενιζελιστί άντιπολιτεύεσθαι σημαίνει γρονθοκοπείσθαι μέ τήν 
άλήθειαν καί τήν λογικήν. Ρώτησε πάλι ό Κήρυξ, (τέλη Ίανουαρίου δλα 
αύτά) άφοΰ τά κοινοτικά συμβούλια τών χωριών -όλα άνθι καί διάλεγμα 
καί λιανοπασχαλίτσα βενιζελική, όχι πολλάκις καί τής καλλιτέρας ποιότη- 
τος, ειρωνευόταν ό Χατζής- άλλάζουν, πού θά βρεθοΰν τόσοι άντιβενι- 
ζελικοί στήν "Ηπειρο γιά νά τ ’ άντικαταστήσουν; ’Αφελής καί πονηρή απο
ρία, άπαντοΰσε ό Χατζής. Τρέμει μήπως τά τελευταία αύτά άμαρτωλά λεί
ψανα τών κοινοτικών συμβουλίων είναι καί τά μόνα υπόλοιπα τοϋ βενι- 
ζελισμοϋ στήν ’Ήπειρο. Τί ποιοτική άναβάθμιση πολιτικών ήθών νά γίνει 
μέ τέτοιου είδους διαλόγους; Πώς νά επιτευχθεί ή συμφιλίωση, δταν ό Χα
τζής, έκ προοιμίου, χαρακτήριζε πώς κάθε εκπορευόμενο άπό τήν άντίθετη 
πλευρά ήταν άνόητο;

Κάποτε ξαστέρωνε ό ούρανός καί ξανάβρισκε τή λαγαρή σκέψη του. 
Χαρακτηριστικό δείγμα είναι τό άρθρο του γιά τά Κοινοτικά τών Ίωαν
νίνων (27-12-1921). Ά πό  γενεάς είς γενεάν -έγραφε- άπό κοινοτικού σω
ματείου είς κοινοτικόν καί από μητροπολίτου είς μητροπολίτην έκληρο- 
δοτείτο ή διεύθυνσις καί διαχείρησις τών κοινοτικών πραγμάτων, ώς είδος 
συνεχείας ομοιομόρφου καί άνευ ένδιαφέροντος, συνεχείας είς αντιλήψεις, 
είς όμοιότροπον καί όμοιοβάθμιον σκέψιν καί είς ένεργείας γνωστάς καί 
πεπατημένας: προϋπολογισμός, έκτακτα βοηθήματα τοϋ Πάσχα, δαπάνη 
φαρμακείων ’Ελεών, κονδύλων προικοδοτημάτων. Γηροκομείον. «Σπητά- 
λια». Τό νά παρουσίαζε κανένας άπό τούς κερβέρους έπί τών οικονομιών 
μέ περικοπή βέβαια φαρμάκων άπό φτωχούς άσθενεις καί μέ κακή δια
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τροφή ασθενών καί γερόντων, περίσσευμα 1.000-2.000 δρχ., αύτό θεω
ρούνταν μέγα κατόρθωμα νοικοκυρεμένης διαχείρισης. Στό μεταξύ δμως 
τά σχολεία τής πόλης «σαραβαλιάζονταν», έμοιαζαν μέ άκάθαρτα καί 
ετοιμόρροπα άχούρια, δπου έμειναν ζώα καί όχι μαθητές, ένώ τό Γηροκο
μείο μεταβαλλόταν «εις άηδές άντρον καί άκάθαρτον φωλεόν, δπου ή βα- 
σανισθεΐσα πολυτρόπως άλλως είς τήν ζωήν ανθρώπινη ψυχή δέν έβγαι- 
νεν, άλλά ...έξεμεΐτο κυριολεκτικώς άπό τήν άηδή άκαθαρσίαν καί ρυπα
ρότητα»... Τά νόθα έπειτα, στρατιά ολόκληρη, πού τά παρέδιδε ή Μ ητρό
πολη γιά φύλαξη σέ «γύναια» άγράμματα καί άμόρφωτα, θερίζονταν άπό 
τίς άρρώστειες καί τό θάνατο σέ ποσοστό 60-80%, ένώ «άπό κάκιστα έν- 
νοουμένην άλλην άσκοπον φιλανθρωπίαν καί συνάμα άπό δειλίαν απέναν
τι στιφών ζητούντων άσκοπα βοηθήματα, ή άκόμη καί από κομματικόν 
υπολογισμόν, έφθείροντο... άκμαΐοι προϋπολογισμοί».

Ή  κατάσταση, δπως τήν περιέγραφε ό Χατζής, άπέδιδε τήν πραγματι
κότητα, ήταν άνάγκη νά παρθοϋν ριζικά μέτρα. Φαίνεται δτι ή πρώτη συ
νεδρίαση τοΰ κοινοτικού σώματος κατά τό νέο έτος (24-1-1921), μέ εισήγηση 
τοΰ Σπυρίδωνα, προέδρου, άνέτρεψε τό παραδοσιακό καθεστώς τής ρου
τίνας -άποτελοΰσε στίγμα γιά τήν πόλη τών γραμμάτων καί τών εύεργετών- 
καί προχώρησε στή λήψη άποφάσεων πού άναμόρφωναν τό κοινοτικό 
καθεστώς καί τό έφεραν πιό κοντά στήν πραγματικότητα καί στίς άνάγκες 
τής ζωής. Ό  Χατζής άποκαλοΰσε τή συνεδρίαση αύτή ιστορικό σταθμό γιά 
τά κοινοτικά χρονικά καί πρέπει νά ήταν, γιατί πάρθηκαν άποφάσεις πού 
άνέτρεψαν τίς άπηρχαιωμένες άντιλήψεις καί δημιούργησαν άτμόσφαιρα 
γιά τήν έπικράτηση νέων άπόψεων καί προοδευτικών τάσεων. Έ τσ ι 
έξοικονομήθηκαν κονδύλια, χωρίς νά θιγοΰν οί βάσεις τοΰ προϋπολογισμού, 
πού άπέρρεαν άπό τίς διατάξεις τών ,διαθηκών, καί μέ τά χρήματα αύτά 
άποφασίστηκε ή άνέγερση νέου Γηροκομείου, ή έπισκευή τών σχολείων καί 
τών εύαγών καταστημάτων καί ή σύνταξη μελέτης γιά τήν άνέγερση μιας 
δημοτικής εύρείας σχολής. ΟΙ άποφάσεις άποτελοΰσαν μέρος τοΰ προγράμ
ματος τοΰ Σπυρίδωνα γιά τήν άνόρθωση τής έκπαίδευσης, μέ τήν άνέγερση 
σχολείων καί βελτίωση τής παρεχόμενης περίθαλψης. Στά κατοπινά χρόνια 
πολλοί άπό τούς όραματισμούς του πραγματοποιήθηκαν. Τό μαρτυρούν τά 
σωζόμενα έργα.

Τούς τελευταίους μήνες τήν κοινή γνώμη τής πόλης, όπου είχαν άπό 
καιρό έγκατασταθεΐ πολλοί Βορειοηπειρώτες, κυνηγημένοι άπό τίς άλβα- 
νικές συμμορίες, άπασχολοΰσε ή άπόφαση τών ’Αλβανών νά προκηρύξουν 
εκλογές, μέ συμμετοχή σ’ αύτές καί τών Βορειοηπειρωτών τό άπέκρουαν 
οί τελευταίοι γιατί δημιουργούσε κατάσταση άντιστρατευόμενη τούς άγώνες 
τους γιά ένωση μέ τήν Ελλάδα. Οί Μεγάλοι, βέβαια, στό Συνέδριο ειρήνης 
τούς είχαν καταδικάσει, παραχωρώντας οριστικά τή Β. Ή πειρο στήν ’Αλβα
νία, οί Βορειοηπειρώτες δμως δέν άποδέχονταν τή λύση καί συνέχιζαν τίς 
προσπάθειές τους γιά άπελευθέρωση άπό τόν άλβανικό ζυγό. Τά Γιάννινα,
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μέ έκφραστές τόν τύπο τους, είχαν πάντα στραμμένη τήν προσοχή στή Β. 
"Ηπειρο, στό χώρο δμως τής πολιτικής έκφρασης δέν άντιδρούσαν ομοιό
μορφα, δπως έπέβαλλαν οί περιστάσεις. Ή  "Ηπειρος είχε ταχθεί ύπέρ τής 
άποχής τών Βορειοηπειρωτών άπό τίς έκλογές, ό Κήρυξ, ύποστήριζε τή 
συμμετοχή σ’ αύτές. 'Ύστερα άπό πολλές μέρες (τού ύποδείχτηκε φαίνεται 
άπό τό κόμμα τών Φιλελευθέρων) τάχθηκε κι αύτός ύπέρ τής άποχής, 
άναγνωρίζοντας ώς λάθος τήν προηγούμενη θέση του. Ά πό τή Βόρειο 
"Ηπειρο οί ειδήσεις μιλούσαν γιά άφόρητες πιέσεις τών Αλβανών έπί τών 
Βορειοηπειρωτών γιά νά μετάσχουν στίς έκλογές. Ό  νομάρχης μάλιστα τοΰ 
Άργυροκάστρου, Τρομάρας, άξίωσε άπό τόν έκεΐ μητροπολίτη νά σταμα
τήσουν οί συνεδριάσεις τοΰ κοινοτικοΰ (ελληνικού) σώματος στό μητρο- 
πολιτικό κατάστημα, γιά νά πάρει τή θαρραλέα άπάντηση. δτι έφ ’ όσον 
ύπάρχη μητρόπολις είς τό Άργυρόκαστρον, αί συνεδριάσεις θά γίνωνται 
εκεί.

Ή  σύμβαση τοϋ δημοτικού συμβουλίου γιά τόν ήλεκτροφωτισμό τής πόλης, πού 
είχε υπογράφει τό 1916. μέ άνάδοχο τόν Κεφάλα, είχε άτονήσει, λόγω τοΰ πολέμου 
καί τών εσωτερικών άνωμαλιών. Ό  άνάδοχος δεχόταν νά ενεργοποιήσει τή σύμβαση, 
μέ τούς ίδιους όρους, άν τοΰ έπιτρεπόταν ή επέκταση τοΰ δικτύου καί σ' άλλες συ
νοικίες τής πόλης· τήν πρότασή του άποδέχτηκε τό δημοτικό συμβούλιο.- Οί πρώτες 
άπολύσεις αχρήστων δημοτικών υπαλλήλων, άρχισαν μέ τήν παύση τριών έποπτών κα
θαριότητας καί δύο έποπτών φωτισμού. - Θλιβερωτάτη εΐδησις έσπάραξε τάς καρδίας 
δλων τών εκπαιδευτικών λειτουργών τών Ίωαννίνων. Πέθανε νέος ό καθηγητής τού 
Διδασκαλείου Γ. Μάζαρης, στή Ζυρίχη τής Ελβετίας, είχε πάει έκεΐ γιά μετεκπαίδευση 
στά παιδαγωγικά.- Άφίχθησαν έξ ’Αθηνών οί βουλευταί Κων. Κατσαδήμας καί Εύαγ. 
Χατζής. Ή  είδηση δέν άρεσε στόν Κήρυκα. γιαυτό δέν τούς έκανε καλή ύποδοχή. Ή  
αιφνίδια άναχώρησις -έγραφε- τών βουλευτών ’Ηπείρου είς τήν επαρχίαν αυτών, 
διαρκουσών τών συνεδριάσεων τής βουλής, προυξένησε δυσμενή έντύπωσιν είς τούς 
φιλελευθέρους κύκλους τών ’Αθηνών. ΓΙληροφορούμεθα δτι πρόκειται νά κληθούν νά 
έπανέλθουν καί λόγω τής ανάγκης τής παρουσίας αύτών είς τήν προσεχή έκδίκασιν 
τών έκλογών ’Ηπείρου. Γιά τό θέμα τής άκύρωσης τών έκλογών στήν Ή πειρο, ό 
Χατζής, τίς πρώτες μέρες είχε ταχθεί μ’ αύτή τήν άποψη, άργότερα δμως άλλαξε θέση 
καί μέ άρθρο του άνέλυε τούς λόγους, γιά τούς όποιους δέν έπρεπε ν' άκυρωθοΰν οί 
έκλογές, άποψη πού έπικράτησε.

α ίγες μέρες ύστερα άπό τή συνεδρίαση τοΰ κοινοτικού σώματος, ό Πέ- 
τρος έπισκέφτηκε τοΰ Σπυρίδωνα. Τόν είχε παρακαλέσει, μετά τήν 

έπάνοδό του στά Γιάννινα, νά μή τόν διορίσει στό κοινοτικό σώμα κατά 
τήν άνασύνθεσή του καί νά τόν άπαλλάξει άπό τά καθήκοντα τοΰ έπιτρόπου 
στό Άρχιμανδρειό. Παρά τήν επιμονή τοΰ Σπυρίδωνα νά τοΰ εξηγήσει τήν 
αιτία αύτής τής αποχώρησης, ό Πέτρος κράτησε τό στόμα του κλειστό, είχε 
δώσει τό λόγο του στό Βασίλη νά μή μιλήσει σέ κανέναν γιά τή νέα περι
πέτεια τής ύγείας του, ούτε κι ό Σπυρίδων θά μάθαινε. —Δεσπότη μου, 
τοΰ είπε, ύπάρχουν λόγοι πολύ σοβαροί, θέλω νά μείνω έξω άπό ευθύνες, 
νά έχω περισσότερο χρόνο γιά τό σπίτι μου, ή οικογένεια μέ χρειάζεται. 
Σάς ύπόσχομαι όμως ότι θά βρίσκομαι πάντα στό πλευρό σας καί θά σάς
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βοηθώ μ ’ δλες τίς δυνάμεις μου, στό μεγάλο έργο πού άναλάβατε. —Λ υ 
πάμαι, Πέτρο, πολύ λυπάμαι πού οί οικογενειακές φροντίδες δέν σοϋ 
επιτρέπουν νά βρίσκεσαι στό προσκήνιο τής δράσης, είμαι σίγουρος πώς 
θά αισθανθώ τήν άνάγκη τής παρουσίας σου. σέ ήθελα δίπλα μου, ξέρω 
πώς θά βοηθήσεις καί χωρίς επίσημη ιδιότητα, δέ μπορείς νά κάμεις κι 
άλλοιώς, είναι ή φωνή τοϋ έσωτερικοϋ κόσμου πού σέ προτρέπει, δμως θά 
μοϋ λείψεις πολύ, περισσότερο τώρα πού άρχίζω νά πραγματοποιώ δσα 
ύποσχέθηκα στήν πρώτη μας συνάντηση' θυμάσαι Πέτρο: — Μπορώ νά ξε- 
χάσω; Καί ήταν τόσο πειστικός ό λόγος σας πού δέ δίστασα οϋτε στιγμή 
νά σταθώ δίπλα σας, καί τώρα θάμαι, άφανής, άλλά πάντα πρόθυμος νά 
διαθέσω τίς δυνάμεις μου γιά έργα χρήσιμα στήν πόλη, στήν κοινωνία, στήν 
εκπαίδευση. Δέν φεύγω άπό κοντά σας δεσπότη μου, νάστε σίγουρος, έκτός 
κι άν μέ διώξετε έσεΐς. Ό  Σπυρίδων γέλασε. — Είσαι μεγάλη καρδιά Πέτρο, 
ποτέ δέ θά ξεχάσω καί τή συμπαράστασή σου στίς δύσκολες μέρες πού πέ
ρασα, νά πας στήν εύχή τοϋ Θεοϋ, άν μέ χρειαστείς σέ κάτι, μή διστάσεις 
νά μοϋ τό πεις. —Σέ χρειάζομαι, αύτές τίς μέρες μάλιστα, απάντησε χα
μογελώντας ό Πέτρος. —Μέ χρειάζεσαι; σέ τί; άπόρεσε ό Σπυρίδων. — Είχα 
κάνει τάμα νά βαφτίσω τήν έγγονή μου, τό δεύτερο παιδί τοϋ Δημήτρη, 
μόνον δταν θά γυρνοϋσες άπό τήν άναγκαστική έξορία σου. Γύρισες, ήρθε 
ή ώρα τό τάμα νά έκπληρωθεί. Σέ παρακαλώ δεσπότη μου, νά εύλογήσεις 
τό μυστήριο στήν εκκλησία τοϋ Άρχιμανδρειοϋ. Ό  Σπυρίδων πετάχτηκε 
όρθιος, άφησε τήν πολυθρόνα καί μέ γρήγορο βήμα -ήταν δά καί νεώτερος- 
έτρεξε πρός τόν Πέτρο καί τόν άγκάλιασε: —Σ ' εύχαριστώ, πού βρέθηκες 
κοντά μου στίς δύσκολες μέρες, τοΰ είπε μέ συγκίνηση, σ ’ εύχαριστώ καί 
γιά τή χαρά πού μοϋ δίνεις νά εύλογήσω τή βάφτιση τής έγγονής σου. Πότε 
θέλεις νά γίνει τό μυστήριο; — Αποφασίσαμε γιά τίς 31 τοϋ μήνα τήν 
επόμενη τής γιορτής τών Τριών Ιεραρχών. -—Σύμφωνοι, είπε ό Σπυρίδων, 
θ ’ άναβάλω γιά λίγες μέρες τό ταξίδι πού σκέφτομαι νά κάνω στήν Λθήνα. 
Ό  Πέτρος φίλησε τό χέρι τοΰ Σπυρίδωνα κι έφυγε, άπ’ όξω περίμενε ό 
καθηγητής Άλ. Κοντοπάνος, μ’ ένα φάκελο στά χέρια, ήταν πολλά τά ζη
τήματα πού είχε νά έπιλύσει ή Μητρόπολη.

Στή βάφτιση μαζεύτηκαν τά μισά Γιάννινα. "Ολη ή συνοικία τής Καρα- 
βατιάς ήταν έκει, έπειτα συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, συνεργάτες στά Ελέη, 
συμβούλια συλλόγων καί σωματείων, γιατροί, συνάδελφοι τοΰ Δημήτρη, 
πολιτικά πρόσωπα, πού έκτιμοΰσαν τήν οικογένεια Κωστίδη, κι όλος ό κό
σμος τών άγωνιστών τής προαπελευθερωτικής περιόδου πού έπιζοΰσε' 
έδωσαν μέ τήν παρουσία τους ένα ιδιαίτερο τόνο στήν τελετή. Κι άνάμεσά 
τους ό Σπυρίδων, έφερε μαζί του παπάδες κι άπό άλλες έκκλησίες τής 
πόλης, ήθελε νά τιμήσει μέ κάθε τρόπο τό φίλο καί συνεργάτη, ή έκκλησία 
είχε γεμίσει άσφυκτικά, τό ϊδιο κι ό περίβολός της, τότε ήταν άπέραντος, 
τελείως διαφορετικός ά π’ ό,τι σήμερα. Ό  Πέτρος ένοιωσε τή συγκίνηση νά 
τόν πνίγει, τό ίδιο αισθάνονταν κι όλα τά μέλη τής οικογένειας, μόνον ό
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Βασίλης έκρυβε τήν αγωνία του κάτω άπό ένα έπίπλαστο χαμόγελο, τό μι
κρόβιο δούλευε έσωτερικά, κοντά στό κόκκαλο, έξόντωνε τά λευκά αι
μοσφαίρια τοΰ όργανισμοΰ πού άμύνονταν νά τό άπομονώσουν καί νά τό 
έξουδετερώσουν, κι αύτή ή συνεχής πάλη δημιουργούσε τό πηχτό πυώδες 
έκκριμα, πίεζε τά εύθραστα τοιχώματα τών μυών, πού είχαν συμμαζευτεί 
προσωρινά, άνοιγε τήν πληγή ά π ’ δπου ξεχυνόταν τό πύον καί ρύπαινε τό 
πόδι. τά ρούχα, τά σεντόνια. Τό παράξενο ήταν πώς δλα αύτά γίνονταν

τή νύχτα καί ύποχρέωναν τό Βα
σίλη νά σηκώνεται γιά νά περιποι- 
ηθει τόν έαυτό του, δέν ήθελε νά 
ενοχλήσει τούς άλλους' άλλαζε 
ροΰχα, σεντόνια, τάκρυβε στό βά
θος τής ντουλάπας, μόνο στή Χρυ
σάνθη, τήν ύπηρέτρια, έξομολογή- 
θηκε τό μυστικό, όρκίζοντάς την 
νά μή τό μαρτυρήσει πουθενά, αύ
τή έπλενε κρυφά τά έσώρρουχα 
καί τά σεντόνια καί τάβαζε ύστερα 
καθαρά στή θέση τους. Πόσο θά 
κρατούσε αύτή ή άπόκρυψη; Ό  
Βασίλης καταλάβαινε πώς ήταν 
δύσκολο νά συνεχιστεί, καιρός 
ήταν νά τό μάθει δλη ή οικογένεια. 
Θά περίμενε νά γίνει ή βάφτιση 
καί ύστερα θά τόλεγε στούς άλ
λους... Στήν εκκλησία τώρα, κα
θώς τό μυστήριο προχωρούσε, προ
σπαθούσε νάναι ήρεμος, νά φαίνε

ται πώς συμμετέχει στή χαρά, τή νύχτα είχε μείνει ξάγρυπνος...
Κουμπάρο είχαν διαλέξει ένα συγγενή τής Λευκής. "Εμεινε στό χωριό, 

είχε γυρίσει ύστερα άπό τό τέλος τοΰ πολέμου στήν Ελλάδα, μέ γερό κο
μπόδεμα, ήταν άπό τούς πρώτους μετανάστες πού είχαν φύγει γιά τήν ’Αμε
ρική, πολύ πρίν άπό τό 1900, καί ήταν άπό έκείνους πού είχαν προκόψει. 
Ή  αρρώστια τής γυναίκας του τόν ύποχρέωσε νά γυρίσει στό χωριό, ήλπιζε 
νά βρε! τήν ύγεία της μέ τό γυρισμό στήν πατρογονική εστία καί νά δεις 
πού δλα πήγαιναν καλύτερα. Στήν ’Αμερική έμειναν τά δυό παιδιά του, 
στό Μπόστον, έκει είχαν έγκατασταθεΐ κι άνοιξαν ένα άπό τά μεγαλύτερα 
έστιατόρια τής πόλης, θά τάβγαζαν πέρα, είχε έμπιστοσύνη στίς ίκανότητές 
τους. Σταΰρο Βλαχάκη τόν έλεγαν κι ένοιωσε μεγάλη χαρά δταν ή έξαδέλφη 
ή Λευκή, τοΰ πρότεινε νά γίνει κουμπάρος στή βάφτιση. —Τό όνομα τής 
γιαγιάς Ελένης Θά δώσουμε, είπε γελώντας ό Σταύρος, αύτό δέν θέλεις 
ξαδέρφη; —Νάσαι καλά, άπάντησε ή Λευκή, αύτό επιθυμεί όλη ή οικογένεια.

Βασίλειος Πυρσινέλλας. Βουλευτής καί δή
μαρχος Ίωαννίνων, διορισμένος, άπό τό 
1921 ώς τό 1923. 'Εκλέχτηκε δήμαρχος καί 
πάλι στίς δημοτικές έκλογές τοϋ 1925. Ή 
νέα θητεία του κράτησε ώς τό 1929.
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Τή βάφτιση τής μικρής Ελένης άκολούθησε μεγάλη δεξίωση στό σπίτι. 
Οί περισσότεροι άπό τούς συγκεντρωμένους στήν εκκλησία πήγαν νά δώ
σουν τίς εύχές τους, πήγε κι ό Σπυρίδων μέ τούς παπάδες του. Τό μεσημέρι 
στήθηκαν τραπέζια σ’ όλα τά δωμάτια, κάθησαν οί συγγενείς, οί φίλοι, οί 
υπάλληλοι τοΰ μαγαζιού, πολλοί. Τά φαγητά παραδοσιακά, Ζαγορίσια, τό 
κρασί άφθονο, δέν χρειάζονταν περισσότερα γιά νά γλεντήσει ό κόσμος. 
Κάποιος έρριξε τήν ιδέα νά φέρουν κι ένα τακίμι όργανα, ό Βασίλης 
άντέδρασε έντονα, είναι καί σπίτια που πενθοϋν στή συνοικία μας, είπε, 
οί άλλοι σκοτώνονται στή Μικρασία, άς δείξουμε λίγο σεβασμό. Τό σκέ- 
φτηκαν, είχε δίκιο. Τά λίγα τραγούδια πού ειπώθηκαν έφταναν. — Θάρθουν 
καί καλύτερες μέρες καί τότε θά τό κάψουμε, είπε ό Άντώνης. συνεπίτροπος 
τοΰ Πέτρου στό Άρχιμανδρειό. —Στό γάμο τής Χριστίνας, πρόσθεσε άλλος, 
πιστεύω νά μήν άργήσει. Τήν άλλη μέρα ό Χατζής δημοσίευε στήν *Ηπειρο 
περιγραφή τής τελετής, έπιλέγοντας τίς πιό έκφραστικές λέξεις άπό τό 
γλωσσικό θησαυρό πού κατείχε καί τίς πιό θερμές εύχές γιά τήν οικογένεια 
Κωστίδη καί τά μέλη της. Ό  Σπυρίδων σέ λίγες μέρες άναχώρησε γιά τήν 
’Αθήνα, έμεινε άρκετά έκεϊ, άγνωστο τί είχε νά τακτοποιήσει, ούτε στό 
γιορτασμό τής 21ης Φεβρουάριου παραβρέθηκε. Πάντως στίς έφημερίδες 
δημοσιεύτηκε ή είδηση ότι τοΰ άνατέθηκε ή τοποτηρητεία καί τής Μητοό- 
πολης Βελλάς καί Κονίτσης. Είχε τώρα μπροστά του ό φιλόδοξος μητρο
πολίτης άπέραντο πεδία δράσης... Στήν ’Αθήνα βρέθηκε γιά άρκετές βδο
μάδες, τό Φεβρουάριο, κι ό Χατζής. ’Απ’ έκεϊ έστελνε άνταποκρίσεις πού 
δημοσιεύονταν στήν έφημερίδα του μέ τόν έπίτιτλο: !Αθηναϊκά γράμματα.

Τό καθαρό νερό άποτελοΰσε τό μεγάλο καϋμό τών Γιαννιωτών. 'Όσοι είχαν τις 
οίκονομικές δυνατότητες άγόραζαν νερό άπό τή Ντραμπάτοβα, σέ «νταμιζάνες» ή άπό 
βυτία. Οί βαρκάρηδες, δμως. πού έκαναν αύτή τή δουλειά, άντί νά πάνε νά γεμίσουν 
τά βυτία τους στήν πηγή τού καθαρού νεροΰ -όχι βέβαια δλοι. άλλά οί αισχροκερδείς 
κι άσυνείδητοι- τά γέμιζαν, χωρίς ίχνος ευθύνης γιά τήν ύγεία τών πελατών τους. άπό 
τά νερά τής λίμνης, κοντά στό φρούριο κι άπό σημεία μάλιστα δπου χύνονταν οί 
όχετοί τής πόλης. Ό  κίνδυνος γιά τήν ύγεία τών Γιαννιωτών ήταν μεγάλος, γιαυτό καί 
οί διαταγές πού έκδόθηκαν αύστηρές. Ή άστυνομική ύπηρεσία πήρε έντολή νά φροντίσει 
γιά τήν τακτική άπολύμανση καί καθαριότητα τών βυτίων, τά όποια καί θά σφραγί
ζονταν άπό χωροφύλακα, δταν γέμιζαν άπό νερό τής πηγής. Οί πελάτες έπρεπε νά ξέ
ρουν ότι στά άσφράγιστα βυτία ή άλλα δοχεία δέν ύπήρχε νερό Ντραμπάτοβας.- Σέ 
συνεδριάσεις (6-2-1921) τών μελών τών δυό συλλόγων Λ αϊκοϋ πολιτικού συλλόγου 
(πρόεδρος Γ. 'Γζαβέλλας. γραμματέας Γ. Μουλαϊμίδης) καί Πανηπειρωτικοϋ συλλόγου 
(πρόεδρος Ν. Γεωργίτσης. γραμματέας Γ. Χατζής), άποφασίστηκε ή συγχώνευσή τους, 
άφοΰ οί σκοποί ήταν παραπλήσιοι. Καί οί δυό σύλλογοι είχαν ίδρυθεϊ μετά τίς έκλογές 
τής 1-11-1920 κι άνήκαν στήν άντιβενιζελική παράταξη.- Τό Τριώδιο άνοιξε στίς 7 Φε
βρουάριου μέ τσουχτερό κρύο. Τά ξύλα καί τά κάρβουνα ήταν άκριβά. άπλησίαστα 
γιά τό φτωχό κοσμάκη.- Οί κοσμικές συγκεντρώσεις στά σαλόνια άραίωσαν. Μόνον 
τό σαλόνι τοϋ προξένου τής Ρουμανίας συγκεντρώνει κάθε βράδυ δ,τι καλλίτερον έχουν 
τά Γιάννινα, σημείωνε ό χρονικογράφος. Τό δ,τι καλλίτερον, πήγαινε σίγουρα έκεϊ. 
γιατί μέ τή Ρουμανία είχαμε γίνει συμπέθεροι: ό διάδοχος Γεώργιος παντρεύτηκε τήν 
άδελφή τού βασιλιά τής Ρουμανίας Έλισσάβετ. Ή ταν καί τό άλλο. Οί Ρουμάνοι έκαναν
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πάντοτε τέτοιες κοσμικές συγκεντρώσεις, υποστηρίζοντας έμμεσα τίς θεωρίες τής ρου
μανικής προπαγάνδας.- Οί μαθητές τής Ζωσιμαίας σχολής κάθε άπόγευμα έπαιζαν τό 
παιγνίδι μπόλ-μπόλ στό προαύλιο τής σχολής. Υποθέτω πώς αύτό τό παιγνίδι είναι 
τό σημερινό βόλεϋ μπόλ.- Οί όμάδες τών προσκόπων, φαίνεται πώς βρίσκονταν ύπό 
διάλυση, πολύ καιρό είχαν νά κάνουν τήν εμφάνισή τους σέ τελετές καί, παρελάσεις.- 
Στίς 16 Φεβρουάριου, τό μεσημέρι, τά Γιάννινα άναστατώθηκαν άπό τή μεγάλη πυρκαϊά 
πού έγινε στούς κεντρικούς στρατώνες (δπου τό σημερινό πάρκο). Οί σάλπιγγες τού 
Έμπέδου σήμαναν πυρκαϊά κι δλοι οί στρατιώτες κι άξιωματικοί. άλλά κι ό κόσμος 
πού βρισκόταν στά καφενεία καί τήν πλατεία, έτρεξαν γιά νά βοηθήσουν. Στίς 1 μ.μ. 
ήρθε καί ή άντλία τοΰ Δήμου, μικρά καί τελείως άνεπαρκής. Οί στρατιώτες καί οί πο
λίτες έτρεχαν καί μετέφεραν νερό μέ τενεκέδες άπό τΙς δεξαμενές τοΰ ζαχαροπλαστείου 
Μαλάμου καί τής πλατείας. Ύστερα άπό μεγάλες προσπάθειες ή πυρκαϊά έσβησε στίς 
6 τό άπόγευμα, άφοΰ κατέστρεψε όλόκληρη τή νοτιοδυτική πλευρά τών στρατώνων. 
Οί ζημιές ήταν τεράστιες, υπολογίζονταν σέ 800.000 δρχ. ’Από τίς άνακρίσεις διαπι
στώθηκε δτι ή φωτιά προήλθε άπό εμπρησμό. Έ νας λοχίας, διαχειριστής τοΰ λόχου 
στρατηγείου, κι ό βοηθός του. ύποδεκανέας, έβαλαν φωτιά γιά νά καλύψουν μεγάλη 
κατάχρηση καττυμάτων καί κολοβίων. Συνελήφθηκαν καί οί δυό τους καί φυλακίστηκαν 
σέ άπομόνωση. Ή  μεγάλη πυρκαϊά άπέδειξε τή σοβαρή άνάγκη πυροσβεστικής 
ύπηρεσίας στά Γιάννινα. Οί έφημερίδες τόνιζαν τήν άναγκαιότητα τής ίδρυσής της, 
καθώς καί τής άμεσης μεταφοράς έξω άπό τήν πόλη τών πυρομαχικών τής μεγάλης, 
κοντά στή λίμνη, πυριτιδαποθήκης. Στίς άποθήκες τοΰ κτιρίου εργάζονταν συνεργεία 
καί μιά πυρκαϊά έκεΐ θά είχε φοβερές συνέπειες γιά τήν πόλη.- Άνέλαβε πάλι τά κα- 
θήκοντά του. ώς διευθυντής τής Γεωργικής Τράπεζας Μακεδονίας-Ήπείρου ό Γεώργιος 
Καζαντζής, πού είχε άπολυθεΐ έπί βενιζελοκρατίας.- Οί παλιές φιλονικίες μεταξύ τοΰ 
Γ. Χατζή καί τοΰ Κων. Καζαντζή, πού παρολίγο νά όδηγήσουν σέ μονομαχία, είχαν 
ξεχαστεΐ. Οί δυό άνδρες άποκατέστησαν τίς σχέσεις τους κι έγιναν φίλοι. Έτσι. δταν 
ό Κ. Καζαντζής διορίστηκε Γενικός διοικητής Φλωρίνης-Κοζάνης. ή Ή πειρος έγραψε: 
Δέν δυνάμεθα παρά νά ύπερηφανευώμεθα ώς Ήπειρώται διά τόν διορισμόν τον 
έκλεκτοϋ συμπολίτον μας καί πολιτευτοϋ τοϋ νομοϋ μας κ. Κωστάκη Καζαντζή είς 
τήν θέσιν τοϋ Γενικόν διοικητοϋ.- Στά Γιάννινα Γενικός διοικητής διορίστηκε ό Κίμων 
Χαλκοκονδύλης, πρώην νομάρχης Άργυροκάστρου. άδερφός τοΰ διευθυντή τής Νέας 
'Ημέρας I. Χαλκοκονδύλη.
Στίς αλβανικές έκλογές τό έλληνικό στοιχείο είχε έκφράσει απροκάλυπτα 

τήν απόφασή του ν ’ άπόσχει, μέ τό δικαιολογητικό ότι οί έκλογές, κατά 
παράβαση τοϋ διεθνούς δικαίου, γίνονταν έπί έδάφους διεθνούς ακαθορί
στου, ουσιαστικούς δμως ακραιφνώς ελληνικού. ΟΙ πιέσεις πού δέχονταν 
οί Βορειοηπειρώτες άπό τίς άλβανικές άρχές, γιά νά πάρουν μέρος ήταν 
τρομακτικές. Ό  νομάρχης Άργυροκάστρου Τρομάρας (σίγουρα θά ήταν 
άρχηγός άλβανικής συμμορίας, πριν διοριστεί νομάρχης) είχε έκδόσει 
διαταγές πρός τούς υποδιοικητές Δελβίνου, Λεσκοβικίου καί Πρεμετής, νά 
συλλαμβάνουν καί φυλακίζουν όποιον άπειχε άπό τίς έκλογές. Ταυτόχρονα 
οί Αλβανοί, γιά ν ’ άπογοητεύσουν τούς "Ελληνες τής Β. Ηπείρου, διέδιδαν 
καί τοιχοκολλοΰσαν στίς πόλεις καί τά χωριά τής περιοχής τηλεγράφημα 
τοΰ πρωθυπουργού τους Ίλιάς Βρυώνη ότι, δήθεν, ή Ελλάδα είχε παραι
τηθεί άπό τίς άξιώσεις της έπί τής Β. Ηπείρου. Κακοηθέστατον καί ψευ- 
δέστατον, σημείωνε ή *Ηπειρος. Ά λλες ειδήσεις έλεγαν πώς άλβανικές συμ
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μορίες είχαν κάψει πολλά σπίτια στήν Πρεμετή. Ή  άλβανοκρατία ήταν πολύ 
χειρότερη άπό τήν τουρκοκρατία...

Στήν ελεύθερη Ή πειρο τήν άγανάκτηση τοΰ κόσμου έπέτεινε ή στάση 
τών Μεγάλων άπέναντί στά έθνικά μας θέματα, κατά τίς διαπραγματεύσεις 
πού γίνονταν στό Λονδίνο, όπου είχε πάει άντιπροσωπεία τής ελληνικής 
κυβέρνησης καί τελικά ό ίδιος ό ανεπιθύμητος Δ. Γούναρης. Τό έναυσμα 
γιά τήν έκδήλωση τής άντίθεσης τοΰ έλληνικοΰ λαού άπέναντί στίς ύπανα- 
χωρήσεις τών «συμμάχων» έδωσε τό μεγάλο συλλαλητήριο τής Λθήνας, 
όπου κυριαρχούσαν τά συνθήματα: — Ζήτω ό πόλεμος! — Ή  τήν συνθήκην 
τών Σεβρών ή τόν πόλεμον! Συλλαλητήρια έγιναν καί στίς Ηπειρωτικές 
πόλεις, στά όποια έκδόθηκαν ψηφίσματα γιά συνέχιση τοΰ άγώνα, μέχρις 
ότου ή Συνθήκη τών Σεβρών γίνει πραγματικότητα. Ή  οργάνωση τών συλ
λαλητηρίων καί τό περιεχόμενο τών ψηφισμάτων ήταν έμπνευση καί πρω
τοβουλία τής έλληνικής κυβέρνησης, ή όποία πρίν άπό 4 μήνες, προεκλογικά, 
είχε ύποσχεθεΐ στόν έλληνικό λαό τόν τερματισμό τοΰ πολέμου καί τήν 
αποστράτευση. Τώρα φανερωνόταν περισσότερο φιλοπόλεμη ά π’ ό,τι εκείνη 
τοΰ Βενιζέλου. Ό  άρχηγός μάλιστα τοΰ Λ αϊκού κόμματος, τού μεγαλύτερου 
τής βουλής, ό Γούναρης, πίστεψε πώς μποροΰσε νά πετύχει περισσότερα 
άπ’ όσα ό Βενιζέλος μέ τή συνθήκη. Ούτοπικές φιλοδοξίες, πού οδήγησαν 
στήν καταστροφή.

Ή  21η Φεβρουάριου γιορτάστηκε, δπως πάντα, μέ έπισημότητα, σημαιοστολισμούς, 
παρελάσεις κι άλλα. Τόν πανηγυρικό τής ημέρας έκφώνησε ό δήμαρχος Βασ. Πυρσινέλλας. 
Έ να επεισόδιο μέ τό διοικητικό συμβούλιο των έμπορων, έδωσε άφορμή γιά σχόλια 
κάθε είδους, άκόμα και γιά πολιτική έκμετάλλευση. Τό εξαμελές συμβούλιο τοΰ συλλόγου 
αποχώρησε άπό τή δοξολογία, γιατί θεώρησε ότι ή θέση πού τοΰ όρισαν ύποτιμοϋσε τό 
σύλλογο. Οί έμποροι δέν είχαν δίκιο, κατέλαβαν τή θέση πού είχε όριστεΐ γιά τά σωματεία 
καί τούς συλλόγους μέ κοινή άπόφαση Μητρόπολης, Διοίκησης, Στρατηγείου καί Δήμου. 
Ό  Κήρυξ. δμως. γιά νά κάνει άντιπολίτευση, όχι μόνο τούς δικαίωσε άλλά καί προέκτεινε 
τήν επίκρισή του: Ή  δοξολογία έτελέσθη -έγραφε- έν στενώ οικογενειακφ κύκλω καί 
άπεκλείσθη ό λαός...- Ή  τρομερά ασθένεια τού έγκεφαλικοΰ ληθάργου είχε ένσκήψει καί 
στά Γιάννινα. Σημειώθηκαν δυό κρούσματα, ό κόσμος άνησύχησε καί οί άρχές πήραν 
αυστηρά μέτρα γιά τήν άπομόνωση τών άρρωστων.- Στό Γ. Χατζή άπονεμήθηκε. ώς 
έκδότη έφημερίδας. ό χρυσούς σταυρός τοΰ τάγματος τοΰ Σωτήρος. Κατά τήν άπουσία 
του στήν ’Αθήνα είχε κυκλοφορήσει ή είδηση -καί πολλοί τήν πίστεψαν- ότι είχε διοριστεί 
γενικός γραμματέας τής Γ. Διοίκησης ’Ηπείρου. Φαντασιώδες και άνυπόστατον άπάντησε 
καί πρόσθεσε: 'Αποφασισμένος νά ζήση ώς δημοσιογράφος καί ώς δημοσιογράφος νά 
πεθάνη μέ μόνην θέσιν αγαπητήν τήν τοΰ συντάκτου-διευθυντοϋ τής «’Ηπείρου», οϋτε 
είς τό παρελθόν, οϋτε τώρα έζήτησε τοιοϋτον τι.

Q  ί άδυναμίες τής έφαρμογής τής Συνθήκης τών Σεβρών καί οί δυσκολίες 
πού άντιμετώπιζε ή άντιβενιζελική κυβέρνηση άπέναντί στούς Μεγά

λους, τούς όποιους ώς πρίν λίγο καιρό θεωρούσε έχθρούς τής Ελλάδας, 
έφεραν στό προσκήνιο τά τρωτά σημεία της πού έπισήμανε, ό Χατζής σέ 
γενικές γραμμές, τονίζοντας σέ κύριο άρθρο του (3-3-1921), πώς όχι μόνον 
ή Συνθήκη τών Σεβρών, άλλά κι άλλες, τοϋ Σάν Ρέμο, τοΰ Ραπάλλο. άκόμα
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καί αύτή τών Βερσαλλιών ήταν άερώδη καί άνεμοστήρικτα μεταπολεμικά 
κατασκευάσματα, κι αυτοί πού τά υπέγραψαν τό έκαμαν έν πλήρει βεβαι- 
ότητι δτι οϋδεμίαν αξίαν είχον αί ύπογραφαί των. Άπόδειξις δέ δτι δλοι 
διατεθειμένοι θά ήσαν νά άνασκευάζωσι τήν επαύριον, δ,τι έπηγγέλοντο 
δτι κατεσκεύασαν δήθεν τήν προτεραίαν. ΟΙ διαπιστώσεις τού Χατζή έκρυ
βαν άλήθειες, πού γίνονταν τώρα γνωστές όχι μόνο στό στενό κύκλο τών 
διπλωματών, άλλά καί σ’ εύρύτερες μάζες λαού' δυστυχώς, δέν είχε άκόμα 
συναίσθηση τού κινδύνου πού διαγραφόταν στόν ορίζοντα, γιατί τό σύνολο 
σχεδόν τού κυβερνητικού τύπου τοΰ τήν έκρυβε, μέ έντολή βέβαια τής κυ
βέρνησης, πού είχε έκλεγεί ώς είρηνοποιός καί συνέχιζε τόν πόλεμο, κα- 
λώντας καί νέες ηλικίες έφέδρων, μέ τήν φιλοδοξία νά έξουδετερώσει τόν 
άντίπαλο.

Στά Γιάννινα, ή πολιτική άντιπαράθεση έμφάνισε όξύτερους τόνους, τό
σο στό δημοσιογραφικό έπίπεδο όσο στό κοινωνικό, έξαιτίας τού ότι οί 
φοβισμένοι άπό τό άποτέλεσμα τών έκλογών βενιζελικοί, άρχισαν ν ’ άνα- 
θαρροΰν καί νά έκφράζουν τήν άντίθεσή τους πρός τήν κυβερνητική 
πολιτική μέ πολλούς τρόπους. Στήν Καλιούτσανη μιά παρέα βενιζελικών 
διασκέδαζε σέ καφενείο, κι όταν ήρθε στό κέφι, άρχισε νά τραγουδάει τό 
Γνιό τοϋ Ψηλορείτη καί νά ζητωκραυγάζει τό Βενιζέλο. "Ενας στρατιώτης 
πού μπήκε στό καφενείο, άντίθετων φρονημάτων, τούς είπε σέ τόνο έπιτι- 
μητικό πώς άπό τό δρόμο έκεινο είχε περάσει ελευθερωτής ό Κώτσιος, κα- 
βαλλάρης, καί ήταν ντροπή νά τραγουδοΰν τό Γυιό τοϋ Ψηλορείτη. Κατά 
τήν εκδοχή τής άστυνομίας οί διασκεδάζοντες έπιτέθηκαν έναντίον τοΰ 
στρατιώτη, αύτός προσπάθησε νά βγάλει τήν ξιφολόγχη του γιά ν ’ άμυνθεΐ, 
τοΰ τήν άρπαξαν καί τόν τραυμάτισαν σέ πολλά μέρη τοΰ σώματος. Στίς 
φωνές του έτρεξαν άλλοι στρατιώτες τής μονάδας πού έξυλοκόπησαν τούς 
βενιζελικούς. Ή  *Ηπειρος κι ό Κήρυξ, σχολίασαν τό γεγονός κάθε μιά άπό 
τή δική της σκοπιά. Ό  Κήρυξ τό χαρακτήρισε ώς τρομοκρατική ένέργεια 
τοΰ άντιβενιζελικοΰ κράτους, ένώ ή *Ηπειρος μιλοΰσε γιά προκλητικές 
ένέργειες τοΰ άμετανόητου βενιζελισμού. Οί άντιδράσεις τοΰ βενιζελικοΰ 
κόσμου γιά τό έπεισόδιο, μέσω τοΰ Κήρυκος, συνεχίστηκαν γιά πολλές 
μέρες. Ά πό τήν πλευρά της ή Ή πειρος  σέ άρθρο της: περί κροκοδείλων 
καί τών θρήνων των, γιά νά μειώσει τή σημασία τοΰ συμβάντος, άναφέρθηκε 
σ’ όλα τά περιστατικά τρομοκρατίας καί τούς διωγμούς τών άντιβενι- 
ζελικών, μή ξεχνώντας άκόμα καί τούς παλληκαρισμούς τού Λιάσα -οί πα- 
λιότεροι Γιαννιώτες τόν θυμούνται- γινόταν θηρίο άν κανένας τολμούσε 
νά πει κάτι γιά τό Μπόμπα του. Πρίν τίς έκλογές, άναφέρει ό Χατζής, 
έχοντας άναρτήσει στά όπίσθιά του ένα κλωνάρι έλιάς (σύμβολο τών 
βασιλικών) καί τήν εικόνα τοΰ Κωνσταντίνου μπήκε μέ είκοσι χασάπηδες, 
στό καφενείο τοΰ Μαλάμου κι άξίωσε νά βγει έξω άπό τό καφενείο ό 
άρχηγός τοΰ άντιβενιζελικοΰ συνδυασμοΰ Γ. Δούμας.

"Ενα δεύτερο γεγονός πού σημειώθηκε στή Ζωσιμαία σχολή τήν ιδια πε
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ρίοδο, πήρε ευρύτερες διαστάσεις καί φώτισε αθέατες πλευρές τοΰ Διχα- 
σμοΰ. Ό  μή έγκαιρος διορισμός δυό καθηγητών στή σχολή οδήγησε ένα μέ
ρος μαθητών σέ απεργία. Οί άντιβενιζελικοί μιλοΰσαν γιά υποκινημένη άπό 
τή διεύθυνση τής σχολής (νυμνασιάογπα ό Γ. ΚαλούδηΟ κι ορισμένους 
βενιζελικούς καθηγητές, ένέργεια, μέ σαφείς πολιτικές επιδιώξεις καί ή 
Ήπειρος, στήν άρθρογραφία της, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα έναντίον 
τής διεύθυνσης τοΰ σχολείου πού, δπως έλεγε, υποκίνησε τήν άπεργία καί 
συμπαραστάθηκε σ’ αύτή, ένώ δέν είχε πάρει κανένα μέτρο κατά τών μαθη
τών τής ίδιας σχολής, οί όποιοι, κατά τήν ήμέρα τών έκλογών (1 Νοεμβρίου), 
συγκεντρωμένοι σέ ομάδες έξω άπό τά έκλογικά τμήματα πετοΰσαν λεμο- 
νόφλουδες καί ύβριζαν τούς προσερχόμενους Γιαννιώτες "ψηφοφόρους, 
δσους γνώριζαν δτι ήταν άντιβενιζελικοί. Οί πληροφορίες τής έφημερίδας 
μιλούσαν γιά γερή καμπανιά κατά τής κεφαλής, τόσο τών πρωταίτιων μα
θητών, πού δημιούργησαν τήν εντεχνον άπεργίαν, όσον καί κατά τών δι
δασκάλων καί καθηγητών έκείνων, οί όποιοι πονήρως νποκινήσαντες αύτήν, 
όχι μόνον οϋδέν μέτρον έλαβον, άλλά εκδήλωσαν καί συμπάθειαν πρός 
τούς άπεργούς.

Τρίτο γεγονός έπέτεινε τή σύγχυση καί τή δυσφορία τοΰ κόσμου: Οί 
δυό άντιβενιζελικοί σύλλογοι, δπως άναφέρθηκε, συγχωνεύτηκαν σ ’ έναν 
μέ τήν έπωνυμία Πολιτικός σύλλογος καί μέ πρώτο διοικητικό συμβούλιο 
τούς: Γ. Τζαβέλλα (δικηγόρο), πρόεδρο, Σ. Σούρλα (δικηγόρο), άντιπρόε- 
δρο, Γ. Χατζή (δημοσιογράφο) γενικό γραμματέα, Π. Μέρτζιο (έμπορο) 
ειδικό γραμματέα, Θ. Βούρη (έμπορο), ταμία καί συμβούλους τούς: Ν. Γε- 
ωργίτση (δικηγόρο), Γ. Κωνσταντινίδη (δικηγόρο), Γ. Μουλαϊμίδη (δικη
γόρο), Δ. ’Αναγνωστόπουλο (δικηγόρο), Β. Δόνο (δικηγόρο), Κ. Ξανθό 
(έμπορο), Π. Πουτέτση (γιατρό) καί Κ. Εύστρατιάδη (οδοντίατρο). Ό  Πο
λιτικός, λοιπόν, σύλλογος, είχε φέρει στά Γιάννινα γιά προβολή τή μεγα
λοπρεπή ταινία τής έπανόδου τοΰ Κωνσταντίνου στήν ’Αθήνα. Ή  ταινία 
προβλήθηκε, μέ εισιτήριο, στόν κινηματογράφο Έντισσον, ό Κήρυξ δμως 
άποκάλυψε πώς ό βενιζελικός κόσμος, κυρίως οί υπάλληλοι, είχαν άναγ- 
καστεί ν ’ άγοράσουν εισιτήρια, γιά νά μή παρεξηγηθοΰν. Φαίνεται πώς ή 
καταγγελία εύσταθοΰσε, γιατί καί ή Ή πειρος  έμμεσα τό παραδεχόταν. Γιά 
νά διασκεδάσει ό Πολιτικός σύλλογος τίς εντυπώσεις καί νά κάνει καί τήν 
προπαγάνδα του, πρόβαλλε δωρεάν τήν ταινία στήν κεντρική πλατεία τήν 
Κυριακή τής Τυρινής.

’Αφορμή γιά διενέξεις μεταξύ τών δύο παρατάξεων έδωσε καί ή κατ’ 
έπανάληψη δημοσιευθεΐσα στόν Κήρυκα είδηση δτι ,, Ελλάδα, κατά δηλώ
σεις τοΰ ’Αλβανοΰ πρωθυπουργοΰ Ίλιάς Βρυώνη, είχε παραιτηθεί άπό τά 
δικαιώματά της έπί τής Β. ’Ηπείρου. Ή ταν μιά ψεύτικη, παραποιημένη 
άπό τούς ’Αλβανούς είδηση, στηριγμένη σέ άνακοίνωση τής Κοινωνίας τών 
εθνών, μέ τήν όποία ό διεθνής αύτός οργανισμός (ό ΟΗΕ τής έποχής) ζη- 
τοΰσε τήν προστασίαν τών μειοψηφιών είς τά καθαρώς άλβανικά εδάφη
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τής Βορείου 'Αλβανίας (καί βέβαια όχι της Β. Ηπείρου). Οί ’Αλβανοί πα
ραποίησαν τήν είδηση γιά νά κάνουν τήν προπαγάνδα τους.

Τό άποκορύφωμα τής διαμάχης μεταξύ τών έντύπων τών δυό παρατά
ξεων σημειώθηκε όταν ό Κοκός Μελάς δημοσίευσε στίς 10-3-1921.δριμύτατο 
άρθρο έναντίον τής πολιτικής τών άντιβενιζελικών, μέ τίτλο Τίς πταίει: 
Οί άντιβενιζελικοί ένοχλήθηκαν πολύ. Τό άρθρο τοΰ Μελά γράφτηκε τήν 
έποχή πού ό Δ. Γούναρης, ό κύριος νικητής τών έκλογών, άλλά κι ό πιό 
άντιπαθής στούς έταίρους τής πρώην Entente, βρισκόταν στό Λονδίνο κι 
άγωνιζόταν άπεγνωσμένα νά έξασφαλίσει τή συγκατάθεση τών «συμμάχων» 
γιά τά ελληνικά δίκαια καί οικονομικούς πόρους γιά τήν Ελλάδα, μέ δάνεια. 
Ό  Χατζής, τήν ίδια μέρα πού δημοσίευε ό Μελάς τό δικό του, συνιστοΰσε 
σέ άρθρο του άγάπην, λήθην καί εναγκαλισμόν μέ τούς άντιπάλους. ’Εξορ
γισμένος άπό τά γραφόμενα τοΰ Μελά, χαρακτήρισε τό άρθρο του έκεΐνο 
ώς ήλιθιότητα έθνικοϋ λυρισμοϋ  γιά νά προσθέσει: 'Εναγκαλισμόν! μέ ποι
ους: μέ κροκοδείλους καί μέ τέρατα, τών όποιων ή ψυχή μίαν ευδαιμονίαν 
δύναται νά αίσθανθή πλέον: Τό νά άπέθνησεν ή Ε λλάς διά νά εϋρισκον 
τήν ευκαιρίαν νά κλαύσουν όχι αυτήν, άλλά διότι δέν έχουν τόν Γύπαρην 
(τόν αίτιο τοΰ θανάτου τοΰ Δραγούμη) καί τόν Βενιζέλον... Ό  Διχασμός, 
φραστικά τουλάχιστον, είχε έξαντλήσει τά όριά του. Σέ πολύστηλο άρθρο 
του δυό μέρες άργότερα, ό Χατζής θεώρησε χρέος του ν’ άναφερθεΐ στό Δ. 
Γούναρη, υμνώντας τόν άνδρα καί τήν πολιτεία του. Κατέληγε: Ά λλ  ’ ό Δ ί
καιος καί Ευφυής Έ λλην πολιτικός άνήλθεν είς τόν Γολγοθάν, έμπνέων 
τό σέβας πού εμπνέουν οί μάρτυρες όταν όλοι βλέπουν τό άδικον τοϋ μαρ
τυρίου. Καί άντί νά κρεμασθή. όπως τοϋ ήτοίμαζεν ό προκάτοχός του (ό 
Βενιζέλος), κατήλθε μέ σεπτόν ιδρώτα είς τό πρόσωπον, άλλά λυτρωτής 
καί σωτήρ τών δύσκολων στιγμών. Ό  θριαμβευτής αύτός ύπήρξεν ό Δ. Γού
ναρης. Δυστυχώς ό θρίαμβος τοΰ Γούναρη βρισκόταν μόνο στά χαρτιά καί 
τούς ευσεβείς πόθους τών άντιβενιζελικών, παραπλανούσαν τήν κοινή γνώ
μη, κρύβοντας τίς δυσκολίες πού άντιμετώπιζε ή κυβέρνηση στά εθνικά θέ
ματα καί θέτοντας στίς ειδήσεις τίτλους, όπως αύτός τής Ηπείρου: Ή  
συντριβή τοϋ Κεμάλ θεωρείται βεβαία. Στό μεταξύ ό γαλλικός τύπος είχε 
έκστρατεύσει έναντίον τής Συνθήκης τών Σεβρών, ζητώντας τήν ακύρωσή 
της. χωρίς τούτο νά θορυβεί ιδιαίτερα τήν κυβέρνηση. Πώς ήταν δυνατό 
νά ενημερώνεται έτσι σωστά ό λαός;

Ή  άποκριάτικη κίνηση, παρά τόν πόλεμο, ήταν ζωηρή στά Γιάννινα. Κέντρο 
συγκέντρωσης τοΰ κόσμου ή μεγάλη πλατεία, άλλά καί τά σπίτια. Οί μάσκες καί 
τά «ντόμινα» κυριαρχούσαν παντοϋ. Τά τσάγια καί ο'ι χοροί άραδαριά. Τήν Κυριακή 
τής Τυρινής μεγάλη καί εκτεταμένη δεξίωσις προσω πιδοφόρω ν έγινε στό σπίτι τοϋ 
πρόξενου τής Γαλλίας Ίω. Λάππα. δπου υπήρχε μπουφές άνεκφράστου πλουσιό- 
τητος καί άπεριγράπτου έπιλεκτικότητος. Ή  ευθυμία, τό κέφι, ή μουσική κι ό χορός, 
κράτησαν τούς καλεσμένους ως τό πρωΐ. Εξαιρετικό ήταν καί τό γλέντι τής Κα
θαρός Δευτέρας, παρά τόν τρελλοβοριά. Οί παρέες, οικογενειακές ή φιλικές, δια
σκέδασαν καλά στά έξοχικά καφενεία, κυρίως σ ’ εκείνα τού Ζαλόγγου, τής Καλ-
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λιθέας καί τών Αμπελοκήπων. Τώρα δλα αύτά έγιναν πυκνοκατοικημένες συνοικίες.
Διοικητής τής VIII Μεραρχίας, τής Ηπειρωτικής πιά. άνέλαβε ό υποστράτηγος Π. 

Γαργαλίδης, φυσιογνωμία γνωστοτάτη καί συμπαθέστατη. Ό  Γαργαλίδης, μαζί μέ τόν 
ύποστράτηγο Λεοναρδόπουλο -βενιζελικοί καί οί δυό- ήταν οί άρχηγοί τοΰ άντεπα- 
ναστατικού κινήματος τοΰ ’Οκτωβρίου 1923. πίσω άπό τό όποιο βρισκόταν ό I. Με- 
ταξάς.- 'Ιεροκήρυκας τής Μητρόπολης διορίστηκε κι άνέλαβε ό άρχιμανδρίτης Πολύ
καρπος Συνοδινός.- Στίς έφημερίδες δημοσιεύονταν απολύσεις καί μεταθέσεις 
ύπαλλήλων, στά Γιάννινα καί τήν ’’Ηπειρο, γινόταν στήν ούσία εκκαθάριση τοΰ κρα
τικού μηχανισμοΰ άπό τούς βενιζελικούς.- Μετά τήν φιλοτεχνηθείσαν άπεργία τών 
μαθητών τής Ζωσιμαίας σχολής, νέο «φιλοτέχνημα», διδασκαλικό αύτή τή φορά. 
άνακάλυψε ή *Ηπειρος. Περιέφερε, εγραφε. άρτζονχάλιον -κοινώς λεγόμενον αναφο
ράν- μιά μερίδα δασκάλων καί μάζευε ύπογραφές άπό δάσκαλους καί καθηγητές μέ 
αίτημα νά μή μετακινηθούν άπό τίς θέσεις τους. Παντού βενιζελικό δάχτυλο έβλεπε ό 
Χατζής...

¥Τ ατμόσφαιρα στό σπίτι τοΰ Πέτρου είχε γίνει καταθλιπτική. Τό μυστικό 
τής άρρώστειας τοΰ Βασίλη διέρρευσε, τόμαθαν όλοι. Ά πό τούς τρεις 

άντρες κανένας δέν είχε πει τίποτα, φαίνεται, όμως, πώς τίς έντονες πολλές 
φορές συζητήσεις, τίς ακούσε ή Κατερίνα, δέν ήταν δύσκολο πιά νά τό μά
θουν καί οί άλλοι. Ό  Βασίλης είχε πέσει σέ έσχατη άπελπισία, πατέρα, ψ ι
θύρισε ένα πρωΐ, δέν αντέχω άλλο, κάτι πρέπει νά γίνει, νά δοθεί μιά λύση, 
έτσι η άλλοιώς... Ό  Πέτρος τρόμαξε μέ τά λόγια του, αύτό τό έτσι η 
άλλοιώς, μπήκε μαχαίρι στήν καρδιά του, τό μεσημέρι πού θάρθει ό Δη
μήτρης θά πάρουμε άπόφαση, παιδί μου, μήν άφήνεις τήν άπελπισία νά σέ 
κυριεύσει, είμαστε τόσοι σ ’ αύτό τό σπίτι, έτσι θά σ ’ άφήσουμε; Ό  Πέτρος 
βγήκε συννεφιασμένος άπό τό δωμάτιο τοΰ Βασίλη, στήν τραπεζαρία οί 
άλλοι έπαιρναν τό πρωινό τους, κάθησε άμίλητος στήν καρέκλα, είπε μόνο 
στή Χρυσάνθη νά πάει πρωινό στό Βασίλη, δέ θά σηκωνόταν, αισθανόταν 
άδιάθετος. —Φτάνει πιά  Πέτρο, φώναξε καί σηκώθηκε όρθια ή Λευκή, δέν 
άντέχουμε άλλο στή σιωπή, πές μας τί έχει τό παιδί, δλοι ξέρουμε πώς 
είναι άρρωστο, θά τρελλαθούμε άπό τήν άγωνία μας. Ό  Πέτρος κοίταζε 
όλους κατάπληκτος. Πώς τό είχαν μάθει; Ά πό τούς τρεις δέν είχε ξεφύγει 
κουβέντα, πώς έγινε; Ή  Λευκή κατάλαβε τίς σκέψεις του, μή βασανίζεσαι 
μέ τέτοιες έγνοιες αύτή τήν ώρα, τοΰ είπε έπιτιμητικά, πές μας τί έχει ό 
Βασίλης καί τί πρέπει νά κάνουμε. Ό  Πέτρος δέν άντεξε άλλο, τό άγχος 
πού είχε σωρευτεί μέσα του τόν πίεζε άσφυκτικά, δάκρυα έτρεξαν άπό τά 
μάτια του, έσπασε. Ύστερα μέ χαμηλή φωνή άρχισε νά λέει στούς άλλους 
τήν ιστορία πού κρατούσε μυστική τόσον καιρό καί νά έξηγεΐ τήν αιτία 
γιά τήν όποία οί τρεις άντρες άποφάσισαν νά μήν πούν τίποτα. Δέν θέλαμε 
νά σάς φορτώσουμε καί σάς μέ στενοχώριες, ό Βασίλης τό ζήτησε, δέ μπο
ρούσαμε νά κάνουμε άλλοιώς έγώ κι ό Δημήτρης. — Καί τώρα: ρώτησε μέ 
άγωνία ή Χριστίνα. —Τώρα, παιδί μου, περιμένουμε τό Δημήτρη ν ’ 
αποφασίσουμε' ή γνώμη μου είναι νά πάμε στήν :Αθήνα, νά μπούμε σέ μιά  
καλή κλινική, νά βρούμε τούς κατάλληλους γιατρούς, δέ θά μείνουμε μέ
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σταυρωμένα χέρια, θά μάς βοηθήσει κι ό Θεός. — Θά πάω σήμερα στόν πα- 
πα-Σταϋρο, στ' Άρχιμαντρειό. ν ’ άρχίσει άπό αϋριο σαρανταλείτουργο, 
είπε ή γιαγιά Ελένη, καλό θάταν νά κάναμε κι ένα εύχέλαιο, νά ξορκίσουμε 
τό κακό, πρόσθεσε. —Γιαυτό πρέπει νά ρωτήσουμε τό Βασίλη, άπάντησε 
ό Πέτρος, τώρα πρώτη μας δουλειά είναι νά πάρουμε άπόφαση γιά παρα
πέρα. τό Αημήτρη περιμένουμε, έγώ επιμένω νά φύγουμε γιά τήν 'Αθήνα.

Τής Ιδιας γνώμης ήταν κι ό Δημήτρης, δταν γύρισε καί συζήτησαν οί 
τρεις τους: —Τό σκεφτόμουν άπό καιρό, είπε, δέν ήξερα όμως πώς θά τό 
πάρεις Βασίλη. Έκεΐ θάχουμε όλα τά μέσα νά κάνουμε συστηματικότερη 
θεραπεία, να τελειώνουμε μ ’ αύτήν τήν άνεπάντεχη περιπέτεια. Θά πάμε 
στή χειρουργική κλινική τοϋ Ε. Μακρή. χειρουργεί ένας καλός καθηγητής, 
ό Γεράσιμος Φωκάς, τόν θυμάμαι άπό τίς πανεπιστημιακές μου σπουδές, 
είναι αύθεντία γιά παθήσεις σάν τίς δικές σου. — Θά χρειαστεί χειροϋργος 
Αημήτρη; ρώτησε μέ άνήσυχη φωνή ό Βασίλης. — Γιά τά συρίγγια οι χει- 
ρούργοι έχουν τόν πρώτο λόγο, ύστερα οί παθολόγοι. Αύτό δέ σημαίνει 
ότι πρέπει νά γίνει καί χειρουργική έπέμβαση. Ησύχασε. Θά σοϋ κάνουν 
τή θεραπεία πού χρειάζεται.

Πριν φύγουν γιά τήν ’Αθήνα, ό Πέτρος πήρε, μέ συνδιάλεξη, τό Νικο 
γιά νά εξασφαλίσει δωμάτιο στήν κλινική τοΰ Μακρή. Σέ δυό μέρες κατέ
βηκαν μέ αύτοκίνητο στήν Πρέβεζα κι άπό έκει μέ τό πλοίο τής γραμμής 
έφτασαν στόν Πειραιά. Ό  καιρός ήταν άστατος, οί άνεμοι ταρακουνοΰσαν 
τό πλοίο, ό Βασίλης ύπέφερε περισσότερο άπό τούς άλλους. Στόν Πειραιά 
τούς περίμενε ό Νίκος. ’Ανήσυχο τό παιδί, δέν ήξερε τήν άκριβή αίτια τοΰ 
έρχομοϋ τους, τοΰ είχε πει ό Πέτρος άπό τό τηλέφωνο γιά άρρώστεια τοΰ 
Βασίλη, ρωτοΰσε τόν πατέρα του νά μάθει τί συνέβαινε. — Τό πόδι τοϋ 
Βασίλη, άνοιξε πάλι ή πληγή του, άπάντησε ψιθυριστά ό Πέτρος, θά τά 
ποϋμε στό ξενοδοχείο. ’Ανέβηκαν στήν ’Αθήνα μέ αύτοκίνητο καί τράβηξαν 
κατευθείαν στήν κλινική, στήν όδό Σωκράτους 48. Τό δωμάτιο ήταν έτοιμο, 
τούς περίμεναν. Οί νοσοκόμες άλλαξαν τό Βασίλη, τόν έντυσαν μέ πυζάμες 
τοΰ νοσοκομείου, τόν ξάπλωσαν στό κρεβάτι, σέ λίγο ήρθε νά τόν δει κι 
ό διευθυντής τής κλινικής. Εξέτασε πρόχειρα τό πόδι, άκουσε τό ιστορικό, 
θά δούμε, είπε, είναι πολλές οί αιτίες πού προκαλοϋν συρίγγια, τό άπό
γευμα θά έρθει ό καθηγητής, θά κάνει τή σωστή διάγνωση. Τώρα ένας για
τρός θά τοϋ πάρει τό ιστορικό, μέ τή βοήθεια ένός συναδέλφου ή νοσοκόμα 
θά τοϋ κάνει τήν άλλαγή καί ύστερα θά ησυχάσει. Οί άλλοι σεβάστηκαν 
τήν έντολή τοΰ διευθυντή, έφυγαν γιά τό ξενοδοχείο, γύρω στήν Όμόνοια, 
ό Δημήτρης έμεινε κοντά στόν αδερφό του. Ό  Πέτρος, τσακισμένος άπό 
τήν άγωνία καί τήν ταλαιπωρία τοΰ ταξιδιού, έπεσε στό κρεβάτι καί μέ 
συντομία περιέγραψε στό γυιό του τά συμπτώματα τής άρρώστειας. — Μά 
πώς; άπόρεσε ό Νίκος, τόσους μήνες ό Βασίλης ήταν καλά, γιατί έμφα- 
νίστηκε πάλι τό συρίγγιο; — Ά ν  ξέραμε τήν αιτία παιδί μου. θά τό θερα
πεύαμε καί στά Γιάννινα, δέ θαρχόμαστε στήν ’Αθήνα, άπάντησε ό πατέρας
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και πρόσθεσε: Φοβάμαι Νίκο. δέν πάει καλά τό πόδι τοϋ Βασίλη, μ ' έχει 
συντρίβει ή άπελπισία του. δέν πιστεύει σέ τίποτα, έχει παραιτηθεί άπό τή 
ζωή κι αύτό είναι τό χειρότερο. Ά ς  έλπίσουμε πώς ό καθηγητής θά κάνει 
καλή διάγνωση κι άποτελεσματική θεραπεία, άλλοιώς είναι χαμένος ό Βα
σίλης... Δάκρυα άρχισαν νά κυλοΰν πάλι στό πρόσωπο τοΰ Πέτρου, μήν 
κλαίς πατέρα, τόν παρακάλεσε ό Νίκος, δέ μπορώ νά σέ βλέπω νά κλαΐς, 
έγώ πιστεύω πώς όλα θά πάνε καλά, ό Φωκάς είναι φημισμένος καθηγητής, 
θά γιατρέψει τό Βασίλη μας... — Μακάρι νά τελειώσει αύτό τό δράμα μέ 
τόν άδελφό σου, είπε ό Πέτρος, οϋτε αύτός, οϋτε έμεΐς άντέχουμε άλλο...

Στά Γιάννινα, ή άγωνία τής οικογένειας Κωστίδη είχε φτάσει στό κα- 
τακόρυφο. Ησύχασαν κάπως, όταν ό Νίκος τούς μίλησε άπό τό τηλέφωνο, 
είμαστε αισιόδοξοι, τούς είπε, μήν άνησυχεΐτε. Καταλάγιασε κάπως ή άνη
συχία τής οικογένειας, έπρεπε όμως νά μάθουν νεώτερα καί καλές ειδήσεις, 
άνυπομονοΰσαν. Στό μεταξύ, τήν άναχώρηση τοΰ Πέτρου καί τών παιδιών 
του γιά τήν ’Αθήνα, τήν έμαθαν όλα τά Γιάννινα, τή δημοσίευσε άπό φιλική 
πρόθεση ό Χατζής στήν έφημερίδα του, πιστεύοντας πώς οί τρεις έφυγαν, 
ό Πέτρος γιά δουλειές, ό Δημήτρης γιά έπιστημονική ένημέρωση κι ό Βα
σίλης γιά άναψυχή. Ό  Χατζής είχε τώρα τήν ευχέρεια τής καθημερινής 
έπικοινωνίας μέ τόν κόσμο, γιατί, όπως άπό μέρες προανήγγειλε, είχε 
άνακαινίσει τό τυπογραφείο του, μέ τήν άγορά νέων στοιχείων καί ύλικών 
καί μέ μετατροπή τοΰ πιεστηρίου έκτύπωσης σέ ήλεκτροκίνητο. "Ολα αύτά 
δημιούργησαν τίς προϋποθέσεις γιά καθημερινή έκδοση. Τό πρώτο φύλλο 
τής άνακαινισμένης ’Ηπείρου κυκλοφόρησε τήν 21η Μαρτίου μέ τόν υπό
τιτλο: Ήμερησία πρωινή έφημερίς πολιτική-φιλολογική - Ή  άρχαιοτέρα έν 
Ίωαννίνοις έλληνική Ηπειρωτική έφημερίς, έκδοθεΐσα τω 1909.

τίς 25 Μαρτίου, πού γιορτάζονταν, έκτός τοΰ Εύαγγελισμοΰ καί ή
εκατονταετηρίδα τής ελληνικής έπανάστασης, ή ’Ηπειρος κυκλοφόρησε 

πανηγυρική. Τό κύριο άρθρο μέ τίτλο: Μετά έναν αιώνα... κατέληγε: Ό  
έλευθερωτής άγγελος Έ λλην φαντάρος καί ό άγριος Ασιανός, άντιμέτωποι 
μέ τήν λόγχην καί τά δόντια, ξεκαθαρίζουν αιώνων μίση καί λογαριασμούς. 
Ό  θεός τών Ελλήνων θά κραταιώση τόν Δίκαιον Σταυροφόρον φαντάρον 
έναντίον τοϋ μισαλλοδόξου καί σκοτεινού βαρβάρου Άσιανοϋ. Καί θά νι- 
κήσωμεν τελειωτικώς πλέον. Τό λέγει ή πίστις, τό λέγει ή έθνική ψυχή μας, 
η έθνική μας παράδοσις, ή Ηθική τοϋ Ίστορικοϋ πεπρωμένου καί τοϋ Δ ι
καίου τής Ιστορίας... Εύσεβεις πόθοι! Ό λ α  μπορεί νά τό έλεγαν, δέν τό 
έλεγε όμως ή πραγματικότητα καί ή λογική, δέν τό έλεγαν καί δέν τό έπέ- 
τρεπαν όχι μόνον ό Κεμάλ, άλλά κι όσοι τόν βοηθοΰσαν καί πρώτοι άπ’ 
όλους oi πρώην «σύμμαχοι» τής Ελλάδας. Μπορεί κάποτε νά γίνονται 
θαύματα στούς πολέμους, άλλ’ αύτά έχουν καί κάποια έξήγηση καί σέ κάθε 
περίπτωση δέν άντιστρατεύονται στοιχειώδεις παράγοντες πού προκαθορί
ζουν τήν έκβαση τοΰ πολέμου. Φυσικά ό Χατζής δέν παρέλειψε νά ύμνήσει
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καί πάλι τόν Κωνσταντίνο, άφιερώνοντάς του ένα ποίημα 4 στροφών μέ 
53 άτεχνους στίχους καί τίτλο: Τό Γραφτό... 1453-1921' βασικό νόημα: ήταν 
θέλημα Θεοΰ νά πάρει ό Κωνσταντίνος τήν Κωνσταντινούπολη...

Ό  γιορτασμός τών έπετείων ήταν παλλαϊκός. Δοξολογία στή Μητρόπο
λη, όπου ό Σπυρίδων διάβασε ειδική ευχή κι ό δήμαρχος Β. Πυρσινέλλας 
έκφώνησε ένα ωραίο πανηγυρικό' στήν έκκλησία οί πρόξενοι μέ τίς φαν- 
ταχτερές στολές τους έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση' δεξίωση στό δημαρχείο,

βραδυνές παρελάσεις καί λαμπα
δηφορίες -δέν είχαν καθιερωθεί 
άκόμα αί παρελάσεις τών τελευ
ταίων δεκαετιών- καί βέβαια ζη
τωκραυγές κι ό Χατζής νά έξαν- 
τλείται σέ λυρικές περιγραφές: Ή  
έφετεινή έκατονταέτηρος επέτειος 
(1821-1921), ήλθε νά εύρη. δπως 
όλης τής Ελλάδος, καί τήν ψυχήν 
τής πόλεώς μας θερμοτέραν διά 
τόν εορτασμόν της άπό κάθε άλ
λην φοράν. ΓΙνοή όνείρων εθνικών 
καί πνοή πίστεων εθνικών, ή ό
ποία είς άλλας επετείους έπερνοϋ- 
σεν ώς άπαλή θωπεία ελπίδων μό
νον καί εθνικών μόνον ρεμβασμών 
καί πόθων - έφέτος, μέ τήν πρώτην 
φωτιάν τοϋ πρώτου κανονιοϋ,

. ,. . .  ...... . πού διήγγειλε τήν έορτήν τής με-
Ιωαννης Λ. Μελας (1861-1940), πατέρας /  , , ,
τοϋ Λέοντα I. Μελά. Ανήκε στήν παλιά ϊάλης ημέρας, εθυμισεν εις ολας
οικογένεια τών Γιαννίνων μέ ένεργό δράση τάς ψυχάς τό λεοντόφωνον έλλη-
στά κοινοτικά τής πόλης. Από τούς ά- νικόν κανόνι πού κροτεί εκεί κάτω
γωνιστές τής προαπελευθερωτικής περιό- £, . Μ ικρασίαν έλευΘερωτικόν
δου. Στις πρώτες εκλογες του 1915 με- , ' f  , ν  ,
τεΐχε στό συνδυασμό τών Φιλελευθέρων κα  ̂ ηλθεν ή πρώτη κανόνια σαν
Ίωαννίνων άλλά παραχώρησε τή θέση του φωτιά καί λαμπάδα καίουσα τόν
στόν έξάδελφό του Κων. Μ. Μελά (Κοκό) πάνδημον ενθουσιασμόν.... Ρομαν-
καί βοήθησε στήν έκλογή του. τ ικ έ  κ ύ ρ  Γ ιώ ρ γ η ! Δέ ()’ άργοϋσε νά
φτάσει ή μαύρη μέρα, πού θά τά γκρέμιζε όλα καί σύ θά έκλαιγες πάνω 
στά έρείπια τούς όραματισμούς σου γιά τή Μεγάλη Ελλάδα, τό ϊδιο 
οραματίζονταν τότε οί περισσότεροι "Ελληνες, κι άς ήταν σκοτεινός ό 
ούρανός καί οί δρόμοι κλεισμένοι άπό παντού...

Ό  άργός ρυθμός μέ τόν όποιο έκτελοϋνταν πολλά δημόσια έργα. γινόταν συχνά 
άντικείμενο σχολίων τών έφημερίδων. Επικρίσεις διατυπώνονταν κυρίως γιά τήν 
κατασκευή τής βασικής όδικής άρτηρίας Ίωαννίνων-Πρέβεζας. Δίνονταν χρήματα, άλλά 
πουθενά νά τελειώσει ό δρόμος. Έγραφε ή Ήπειρος: Έ χομεν τό φαινόμενον κάποιας
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χρονιζούσης δ ι α ρ ρ ο ί α ς  τοΰ δρόμου αύτοϋ. τήν όποιαν, άγνωστον άν άπειροι ή 
έπιτήδειοι ιατροί, συντηρούν διά παρηγορικών φαρμάκων, δχι σωστικών, ΐνα μή τε- 
λειώνουσι ποτέ... αί έπισκέψεις παρά τφ προσοδοφόρο) αύτω άρρώστφ, όστις λέγεται 
δρόμος Ίαχιννίνων-Πρεβέζης. ’Ανάλογα παράπονα γράφονταν καί γιά τήν κατασκευή 
τοΰ δρόμου Ίωαννίνων-Μετσόβου.- Τό εκλογοδικείο έπικύρωσε τίς έκλογές στήν 
’Ήπειρο, άπορρίπτοντας τίς ενστάσεις. Ό  Χατζής έξέφρασε τήν Ικανοποίησή του, γιατί, 
παρά τίς άρχικές απόψεις του, θεωροΰσε τώρα άσύμφορη τήν έπανάληψη τών έκλογών.- 
Γιά τό στρατωνισμό τών εφέδρων δέν έπαρκοΰσαν οί στρατώνες. Γιά τό λόγο αύτό 
έπιτάχτηκαν τά σχολεία τής πόλης κι δσα σπίτια ήταν άδεια. Γιά τό ρουμανικό σχολείο 
έγινε εξαίρεση, υστέρα άπό παράκληση στίς άρχές τοΰ πρόξενου Χρ. Κούρτοβιτς. Γιά 
λόγους σκοπιμοτήτων τό γεγονός έμεινε άσχολίαστο άπό τόν τύπο. Δέν έπιτάχτηκε 
έπίσης καί τό κτίριο τοΰ Β ' γυμνασίου, δπου άποφασίστηκε νά κάνουν μάθημα οί μα
θητές τοΰ γυμνασίου τρεις φορές τήν έβδομάδα καί τίς ύπόλοιπες τρεις (πάντα πρωινά) 
οί μαθητές τής Ζωσιμαίας. Τό άπόγευμα τό κτίριο τό χρησιμοποιούσαν τά δυό ελληνικά 
σχολεία τής πόλης. Στό μεταξύ παύθηκε άπό γυμνασιάρχης τής Ζωσιμαίας ό Γ. Κα- 
λούδης (προφανώς γιά τά βενιζελικά του φρονήματα) καί καθήκοντα γυμνασιάρχη 
άνέλαβε ό άρχαιότερος καθηγητής Γιαραμπής. Ή διεύθυνση τοΰ Β ' γυμνασίου άνα- 
τέθηκε στόν Γ. Σωτηρίου, πού είχε έρθει μέ μετάθεση στά Γιάννινα. Ό  χορός τών άπο- 
λύσεων καί μεταθέσεων συνεχιζόταν...- ’Εξαφανίστηκε άπό τήν άγορά κατά τήν περίοδο 
τής σαρακοστής τό κρέας, προφανώς γιατί ή τιμή πού είχε κανονιστεί άπό τήν 
άστυνομία έκρίθη άσύμφορος πρός αισχροκέρδειαν. Τό Τδιο έγινε καί μέ τό γάλα πού 
είχε πάθει όλική έκλειψη σέ περίοδο έξαρσης τής έπιδημίας τής γρίπης.- Τό δημοτικό 
συμβούλιο Ίωαννίνων. στηριζόμενο σέ σχετικό νόμο. άποφάσισε τήν έπιβολή πρόσθετων 
φόρων στά άκίνητα, τίς εμπορικές έπιχειρήσεις καί τά έλεύθερα έπαγγέλματα. τά ταμεία 
τοΰ Δήμου ήταν άδειανά. Ό  δήμαρχος είσηγήθηκε νά επιβληθούν οί φόροι, τό δημοτικό 
συμβούλιο δμως διχάστηκε: Οί μισοί είπαν ναί. οί άλλοι δχι. ’Επειδή ό πρόεδρος τοΰ 
δημοτικού συμβουλίου ήταν ύπέρ τής έπιβολής, ύπερίσχυσε ή ψήφος γιά μιά θετική 
άπόφαση. ΟΙ άρνητές δμως τής έπιβολής τής φορολογίας, πού ήταν καί οί πιό εύποροι, 
κατόρθωσαν σέ νέα συνεδρίαση τοΰ δημοτικού συμβουλίου νά συρρικνώσουν τό φόρο 
στό έλάχιστο (2%). Ό  Χατζής, σύμβουλος κι αύτός καί ύπέρ τής φορολογίας, φρύαξε 
καί καταφέρθηκε έναντίον τών πλουσίων μελών τοΰ δημοτικού συμβουλίου πού, στήν 
ούσία, μέ τόν έλάχιστο φόρο πού πέτυχαν νά ψηφιστεί, γελοιοποίησαν τήν άπόφαση: 
Άρα, εγραφε στήν έφημερίδα του, έκεΐ μέν πού δέν εΐμεθα ημείς -δπως είς τάς πλατείας 
(φορολογία καφενείων)- ή φορολογία καλή είναι καί ύπέρ τοϋ Δήμου. Έκεΐ δμως πού 
πρέπει νά μάς τσακώση ό φόρος καί ημάς - έπιχειρήσεις εμπορικά, κτήματα κλπ.- βά- 
ζομεν τές φωνές ύπέρ τοϋ λαοϋ δήθεν καί φόρον μόνον 2%. - Γενικός γραμματέας 
τής Γενικής διοίκησης διορίστηκε ό Κορίνθιος δικηγόρος Κ. ’Αδαμόπουλος.- Άφίχθη  
καί κατέλυσεν είς τό ξενοδοχείον «Άβέρωφ» ό ’Ινδός πρίγκηψ Ταγκόρ Άντεβανάβα 
μετά τής συζύγου του. Ή  έμφάνισή του προξενούσε περιέργεια στούς Γιαννιώτες. Ήρθε 
για ν ’ άγοράσει Ηπειρωτικά κειμήλια (τάπητες τής έποχής τού ’Αλή πασά, ρολόγια, 
εικόνες κ.ά. Ώ ς καί οί ’Ινδοί μάς είχαν πάρει χαμπάρι κι άπογύμνωναν τόν τόπο μας 
άπό πολύτιμα κειμήλια). ’Ενδιαφέρουσα πάντως ήταν ή διάλεξη πού έδωσε στό Δη- 
μαρχεΐο (τέλη ’Απριλίου) μέ θέμα: Περί τών πρώτων Ήπειρωτών τών κατελθόντων είς 
Ινδίας.- Σέ άθλια κατάσταση βρίσκονταν οί φυλακές τοΰ ’Ακραίου, δπως διαπίστωσε, 

σε μια έπίσκεψή του έκεΐ ό Σπυρίδων. Ύποσχέθηκε νά φροντίσει γιά τή βελτίωση. 
Επέλεξε κι ενα δωμάτιο καί τό μετέτρεψε σέ μικρή έκκλησία, μία σταλαγματιά γαλήνης 
είς τήν κόλασιν αύτήν.



0  ταν ό Δ. Γούναρης γύρισε άπό τό Λονδίνο, έχοντας εξασφαλίσει τήν 
έγκριση τοΰ Λόϋδ Τζώρτζ γιά επιχειρήσεις τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ, 

πολύ πέρα άπό τά όρια τής Συνθήκης τών Σεβρών, πίστεψε πώς δλα θά 
πήγαιναν καλά καί θά πετύχαινε τή συντριβή τοΰ Κεμάλ. Υποχρέωσε, λοι
πόν, τόν Καλογερόπουλο σέ παραίτηση κι άνέλαβε αύτός τήν πρωθυπουρ
γία. 'Όμως τά πράγματα δέν έξελίχτηκαν σύμφωνα μέ τίς προθέσεις καί 
τίς φιλοδοξίες του. Δυσκολίες έμφανίστηκαν στή σύναψη τοΰ δανείου καί 
οί επιχειρήσεις πού άρχισαν στή Μικρά Λσία, μέ τίς έπιθέσεις στούς τομείς 
Έσκί Σεχίρ-Άφιόν Καραχισάρ, παρά τίς άρχικές έπιτυχίες, γιά τίς όποιες 
έσπευσαν νά πανηγυρίσουν οί βασιλικοί, κατέληξαν σέ άποτυχία. Προ
φητικός ό Έλ. Βενιζέλος έγραφε πρός τό στρατηγό Δαγκλή άπό τό Παρίσι

(20 ’Απριλίου / 2 Μαΐου 1921): 
Καί άν άκόμη ήτο δυνατόν νά κα- 
ταλάβωμεν τό Έσκή-Σεχήρ καί τό 
Άφιόν-Καραχισάρ, ούδέν θά κα- 
τορθώναμεν. 'Εάν δέ ύποτεθή δτι 
έφθάναμεν καί μέχρις Άγκυρας ή 
θέσις μας θά ήτο άκόμη δυσχερε- 
στέρα καί στρατιωτικώς καί οίκο- 
νομίκώς. Έ φ ’ όσον ή απειλή, ήτις 
συνώδευε τήν συνθήκην τών Σε
βρών περί έ'ξώσεως τών Τούρκων 
έκ Κωνσταντινουπόλεως έπαυσεν 
ίσχύουσα καί έφ ’ όσον οί Τούρκοι 
γνωρίζουν δτι ειμεθα άπομονω- 

μένοι, δέν υπάρχει κανέν μέσον ικανόν νά πείση τούς Τούρκους νά ύπο- 
κύψουν άπέναντί μόνης τής Ελλάδος. Ό  πόλεμος έπομένως θά παραταθή 
μέχρι πλήρους ημών έξαντλήσεως, ότε θά χάσωμεν καί Σμύρνην καί Θράκην. 
Έ τσ ι έγιναν δπως τά προφήτεψε. Μόνο πού τά ιδια -σέ μικρότερη όμως 
κλίμακα- θά γινόταν άν ήταν κι ό ίδιος πρωθυπουργός. Οί «σύμμαχοι» εί
χαν υπογράψει τή Συνθήκη τών Σεβρών μέ τήν άπόφαση νά τήν παραβιά
σουν άπό τήν επόμενη κιόλας μέρα, άφήνοντας τήν Ελλάδα νά αίμορραγεϊ 
στά βουνά, τά υψώματα καί τίς έρήμους τής Μικράς ’Ασίας...

Οί βασιλικοί ήταν άνυποψίαστοι γιά όλα αύτά, ό Γούναρης μάλιστα π ί
στευε πώς θά μποροΰσε νά πετύχει μεγαλύτερες παραχωρήσεις γιά τήν 
Ελλάδα άπό κείνες τού Βενιζέλου. Ξήλωσε λοιπόν καί τό Γενικό έπιτελεΐο 
καί έπανέφερε τόν Β. Δούσμανη μέ τούς παλιούς έπιτελεις, τό έπιτελεΐο 
τής νίκης, δπως έγραφε ό Χατζής, αποκομμένος κι αύτός άπό τή σκληρή 
πραγματικότητα. Κι έσπευσε νά δηλώσει ό Δούσμανης στόν Παρισινό Χ ρό
νο, δτι τό τέρμα τοϋ πολέμου έσεται ταχύ καί αποτελεσματικόν. Μάς χρει
άζονται, πρόσθεσε, 400.000 άνδρες, θά τούς έχομε γρήγορα έτοιμους. Ά πό 
τήν πλευρά του ό άρχιστράτηγος Παπούλας βεβαίωνε τήν έθνοσυνέλευση
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Ή τριανδρία: Βενιζέλος - Κουντουριώτης - 
Δανκλής. Ά λ λ η  μιά φωτογραφία, στό σπίτι 
ποϋ έμειναν, στή Θεσσαλονίκη.
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δτι ό μαχόμενος στρατός δέν θά έπιστρέψη είς τάς εστίας του, παρά μόνον 
όταν έπιβάλη τήν διαρκή ειρήνην... Στό μεταξύ η ’Ιταλία υπέγραφε συμφωνία 
μέ τόν Κεμάλ (είχε προηγηθεΐ ή άλλη «σύμμαχος», ή Γαλλία), μέ τήν 
υποχρέωση νά υποστηρίξει τίς διεκδικήσεις του στή Σμύρνη καί τή Θράκη 
καί τήν έκδίωξη τών Έλλήνων. Ό  ελληνικός λαός -σημείωνε ή Ήπειρος- 
μετ' άποτροπιασμοϋ άποδοκιμάζει τήν συμφωνίαν αύτήν, ή όποία άποτελεϊ 
συνέχειαν τής γνωστής πολιτικής τής ’Ιταλίας...

Οί πρώτες στρατιωτικές άποτυχίες καί τά πισώπλατα χτυπήματα τών 
«συμμάχων» σκόρπισαν άπογοήτευση σ’ δλη τήν Ελλάδα. Στά Γιάννινα τά 
τέϊα καί αί εσπερίδες διεκόπησαν είς όλα τά ελληνικά σπίτια, λόγω τών 
έν τώ μετώπφ έπιχειρήσεων. Τά προξενεία, φυσικά, δέν είχαν κανένα λόγο 
νά θρηνούν γιά τήν αιμορραγία τών Έλλήνων. Συνέχισαν, λοιπόν, καί τά 
τέϊα καί τίς χοροεσπερίδες καί ήταν πολλοί οί Γιαννιώτες πού μετείχαν σ’ 
αύτές. Δέν είχαν άνθρώπους στό μέτωπο, αίσχροκερδούσαν, γιά ποιό λόγο 
νά θρηνήσουν;

’Ανώμαλη ήταν ή κατάσταση καί στά έλληνοαλβανικά σύνορα. Τή μιά 
τά έκλειναν οί ’Αλβανοί, τήν άλλη οί 'Έλληνες, άπαγορεύοντας καί τήν 
εξαγωγή κάθε είδους έμπορευμάτων. Τό κλείσιμο τών συνόρων άποδιδόταν, 
κατά τά γραφόμενα τών εφημερίδων, στό γεγονός δτι πολλοί ’Αλβανοί 
ένεργοΰσαν κατασκοπεία στήν Ή πειρο πρός όφελος τής ’Αλβανίας καί τής 
Τουρκίας. Στήν ίδια  τήν ’Αλβανία ή κατάσταση ήταν ρευστή, μετά τήν πα
ραίτηση τοΰ πρωθυπουργού Ίλιάζ Βρυώνη, πού δέν κατόρθωσε νά συγκεν
τρώσει τήν πλειοψηφία στίς έκλογές, στίς δποΐες ή άποχή τοΰ έλληνικοΰ 
στοιχείου ήταν καθολική. Οί ειδήσεις έλεγαν πώς τελικά άνέλαβε νά σχη
ματίσει κυβέρνηση ό Σουλεϊμάν βέης Δελβίνας. Μιλοΰσαν άκόμα γιά συμ
πλοκές στά έλληνοαλβανικά σύνορα, τραυματισμούς κλπ. Ό λα  είναι φαν
ταστικά καί κακόβουλα, σημείωνε ή ’Ήπειρος.

Ή γρίπη στά τέλη Μαρτίου σημείωσε έξαρση, τόν ’Απρίλιο υποχώρησε. Πρόσβαλε 
πολλούς, μερικοί μάλιστα κινδύνεψαν. Ό  δημοσιογράφος Ν. Λάππας, π.χ. χαροπάλεσε, 
τά φαρμακεία διέθεταν άντιγριπικούς όρούς τού γερμανικού ινστιτούτου, άγνωστο, 
δμως, άν ήταν άποτελεσματικοί, δσο τά σημερινά εμβόλια.- Ό  μητροπολίτης Δρυϊνου- 
πόλεως Βασίλειος, πού άπό τήν περίοδο τής Ιταλικής κατοχής τής Β. ’Ηπείρου βρι
σκόταν στήν ’Αθήνα, -ούτε οΐ ’Αλβανοί τοΰ έπέτρεψαν νά γυρίσει- άποφάσισε νά 
εγκατασταθεί στό Δελβινάκι, ίνα ίπιτηρή ά π ’ έκεΐ τήν περιφέρειαν τής μητροπόλεώς 
του. Δέν κατόρθωσε ποτέ νά ξαναγυρίσει στό ’Αργυρόκαστρο...- Στίς 12 ’Απριλίου οί 
έβραϊοι τών Γιαννίνων γιόρταζαν τό Πάσχα τους καί δέχονταν επισκέψεις πολλών 
αλλοφύλων. Τίς ίδιες μέρες γιόρταζαν καί οί μουσουλμάνοι, σέ λίγες μέρες εφτανε καί 
τό Πάσχα τών 'Ελλήνων. "Ολη ή πόλις πανηγυρίζει, σημείωνε ό χρονικογράφος.- Πέ- 
θανε στό Καλμπάκι καί κηδεύτηκε στά Γιάννινα ό δπλαρχηγός Κρομμύδας, άνθυ- 
πασπιστής τώρα.- Κηρύχτηκε καί στά Γιάννινα ό στρατιωτικός νόμος καί επιβλήθηκε 
λογοκρισία στίς εφημερίδες γιά τίς ειδήσεις πού άναφέρονταν σέ στρατιωτικές κινήσεις, 
καθώς καί σέ κείμενα κρίσεων καί μελετών πάνω σέ στρατιωτικά ζητήματα.- Μηνύθηκαν 
οί ξενοδόχοι Εύ. Κολοβός, ©. Κοντοτόλης (είχε τό ξενοδοχείο Βενιζέλος, στήν άρχή 
τής όδοΰ ’Αβέρωφ), Δ. Μακρής καί Κ. Χαντζαρόπουλος, διότι δέν είχον άνημμένονς
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τούς φανούς τών ξενοδοχείων των (παράβαση αστυνομικής διάταξης).- Ό  περίφημος 
Πάπας -τό γνωστό τραγούδι μέ τόν Πάπα, οί παλιότεροι τό θυμούνται- τόν όποιον 
δέν έμεινε κανείς εδώ στά Γιάννινα νά μήν τόν είδεν... είς τό θέατρον τοϋ καφενείου 
Στυλιανού, τόν περασμένο χειμώνα, άναγνωσματεποιήθη, καί θά έκόοθή είς βιβλίον 
είκονογραφημένον. -Τί πρέπει νά γίνη διά μερικούς άδιόρθωτους σωφέρ, οί όποιοι 
έννοοϋν είς έκαστον σταθμόν τοϋ ταξειδίου άπό Πρεβέζης είς ’Ιωάννινα νά τραβήξουν 
καί άπό 4-5 ποδαράτα; Μεθύσκουν κι άνατρέπονν έπειτα τά αυτοκίνητα καί τά ρίχνουν 
είς τούς γκρεμούς, σημείωνε ή "Ηπειρος' δίκιο είχε. τά αύτοκινητιστικά άτυχήματα 
είχαν πολλαπλασιαστει .- Τή Μεγάλη Τετάρτη. 14 ’Απριλίου, γύρισε άπό τήν ’Αθήνα 
ό Σπυρίδων. Είχε πάει γιά νά συμμετάσχει. μαζί μέ όλους τούς μητροπολίτες, στήν 
τελετή τής άνακήρυξης ώς άγιου τοΰ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου τοΰ 
Ε '. Στήν τελετή χοροστάτησε ό πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς, τό πατριαρχείο αύτό βρι
σκόταν τότε στήν άκμή του.- ’Από τή Γενική διοίκηση, τή Μητρόπολη καί τό Δήμο, 
μοιράστηκαν χρηματικά βοηθήματα γιά τίς γιορτές τοΰ Πάσχα είς δλας τάς δντως 
πτωχάς οικογενείας καί είς τάς άναξιοπαθούσας οίκογενείας τών προσφύγων Βορειο
ηπειρωτών.- Ό  καθηγητής ’Αλκιβιάδης Κοντοπάνος τοποθετήθηκε ώς σχολάρχης Δολια- 
νών, τόπο τής καταγωγής του.

γ * ιά τήν οικογένεια Κωστίδη τό Πάσχα στάθηκε μιά οδυνηρή δοκιμασία.
Είχαν μείνει μόνες τους οί γυναίκες μέ τά μικρά παιδιά, όλοι οί άν- 

δρες έλειπαν στήν ’Αθήνα, ευτυχώς ό Πέτρος σκέφτηκε καί τούς έστειλε τό 
Νικο τή Μεγάλη Πέμπτη· τό Πανεπιστήμιο είχε κλείσει, ήταν ελεύθερος, δέν 
ήθελε δμως νά φύγει άπό τήν ’Αθήνα, πίστευε πώς χρέος του ήταν νά μείνει 
κοντά στόν άδερφό του. —Καί οί γυναίκες; ύψωσε τή φωνή ό Πέτρος στίς 
άντιρρήσεις του, πώς θά τίς άφήσουμε μόνες χρονιάρες μέρες; Αύτό δέν 
τό σκέφτηκες; Κάμφθηκε τέλος ή άντίσταση τοΰ Νίκου καί έφυγε γιά τά 
Γιάννινα. "Οταν έφτασε στό σπίτι, οί γυναίκες έπεσαν πάνω του, νά μάθουν 
νέα, πώς ήταν ό Βασίλης, τί είπε ό γιατρός, θά γινόταν καλά; —Μά σάς 
τά είπα άπό τό τηλέφωνο, επαναλάμβανε ό Νϊκος, δέν έχω νεότερα, τή 
μέρα πού έφυγα θά έξέταζε τό Βασίλη ό γιατρός, τό άπόγεμα. Θά μάς τη
λεφωνήσει ό πατέρας γιά τή γνωμάτευσή του καί γιά τή θεραπεία πού θά 
ορίσει. Έγώ πιστεύω πώς δλα θά πάνε καλά, ό διευθυντής τής κλινικής 
έτσι μάς διαβεβαίωσε... Τάλεγε ό Νίκος, άλλά δέ σήκωνε τό κεφάλι νά τίς 
κοιτάξει στά μάτια. Ή  μάνα τό κατάλαβε, τοΰ τόπε: —Μ άς λές δλη τήν 
άλήθεια παιδί μου, ρώτησε μέ ήσυχη φωνή, πρόδινε όμως τήν άγωνία της.
—Γιατί μιλάς έτσι μητέρα; διαμαρτυρήθηκε ό Νίκος. — Τά λόγια σου κρύ
βουν άνησυχία, ξέρει μιά μάνα νά διαβάζει τήν καρδιά τοϋ παιδιού της. 
Πώς είναι ό Βασίλης; τόν ρώτησε άπότομα. Ό  Νίκος ξαφνιάστηκε. —Ό  
Βασίλης; έπανέλαβε, έ, ναι μητέρα, αύτός είναι πού μέ άνησυχεΐ. Οί γυναίκες 
άναταράχτηκαν στίς καρέκλες τους, έπαθε τίποτα τό παιδί; ρώτησε τώρα 
ή γιαγιά Ελένη. —Δέν έπαθε, μίλησε ψιθυριστά ό Νίκος, ή πληγή του δέ 
χειροτέρευσε, άλλά νά, πώς νά σάς τό πώ, ό Βασίλης είναι άπελπισμένος 
γιαγιά, πολύ απελπισμένος, φοβάμαι γιά τόν άδερφό μου, δέ ξέρω ποϋ θά 
τόν όδηγήσει αύτή ή άπελπισία, άπάντησε καί έβαλε τά κλάματα. Ή  μητέρα
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καί ή γιαγιά άρχισαν κι αυτές τό κλάμα, σιγανό στήν άρχή, γοερό κατόπι, ? 
τραβούσαν τά μαλλιά, σταματεϊστε, φώναξε μέ έπιτακτική φωνή ή Χ ρισ τίνα ,^  
ή μόνη πού κρατούσε τήν ψυχραιμία της, τί κάνετε τώρα, μοϋ λέτε; Κακο
μαντεύετε: Ό  Βασίλης είναι ζωντανός, θά γίνει καλά, καί σεις τόν κλαίτε; 
Σταματεϊστε, σφουγγίστε τά μάτια σας, κι ετοιμαστείτε νά πάμε τό βράδυ 
στή Σταύρωση, ό Κύριος πού άνεβαίνει στό σταυρό, θά καταλάβει τόν πόνο 
μας, θά βοηθήσει τό Βασίλη... Υπάκουσαν δλοι στίς προτροπές τής Χρι
στίνας, τούς έδωσε κουράγιο ό λόγος της, έβγαινε άπό μιά καρδιά αισιόδοξη, 
δέν ήθελε μέ κανένα λόγο νά πιστέψει, πώς ό Βασίλης, αύτός ό άντρακλας 
μέ τή γενναία καρδιά, δέ δείλιασε μπροστά στούς Βουλγάρους, θ ’ άντιμε- 
τώπιζε τώρα μοιρολατρικά τήν άρρώστεια του; Μπορούσε νά παραιτηθεί 
έτσι άπό τή ζωή, χωρίς νά παλαίψει; Ό χ ι, δέν ήταν κιοτής ό άδερφός της.
Οί γυναίκες ξανάρχισαν τίς δουλειές τους, ή Κατερίνα πήγε στό μωρό, ή 
Ελένη στήν κουζίνα, έβαφε τά πασχαλινά αύγά, Μεγάλη Πέμπτη ήταν, ό 
Νικος βγήκε έξω νά γευτεί τή ζωή τών Γιαννίνων, νά μάθει νέα άπό τόν 
πόλεμο. Μόνο ή Λευκή δέ μπορούσε νά βρει ησυχία, τό σπίτι τής φαινόταν 
έρημο χωρίς τούς άντρες, έφερνε γύρα τά δωμάτια, άνέβαινε καί κατέβαινε 
τούς ορόφους, χωρίς σκοπό, ή Χριστίνα τήν καθησύχασε κάπως, δμως δέν 
τήν έπεισε. Τήν καρδιά της τυραννούσε ή άμφιβολία, δταν σκέφτονταν τήν 
απελπισία τοϋ παιδιού της, ήταν σά νά τή βεβαίωναν πώς ό Βασίλης θά 
χανόταν. Προσκυνοϋμεν σου τά πάθη Χριστέ, μουρμούρισε κάποια στιγμή, 
δεϊ'ξον ήμϊν καί τήν ένδοξόν σου Άνάστασιν. Δεϊξε, Χ ριστέ μου, καί τήν 
Ανάσταση τοϋ Βασίλη μας, πρόσθεσε.

Ό  Νίκος γύρισε στό σπίτι άνήσυχος. Τά Γιάννινα ήταν ανάστατα. Κυ
κλοφορούσαν φήμες γιά δεκάδες συλλήψεις Τούρκων κι ’Αλβανών, μερικοί 
έλεγαν πώς είχαν πιάσει καί τό μουφτή, τούς κατηγορούσαν γιά κατασκο
πεία σέ βάρος τής Ηπείρου καί τής Ελλάδας καί πρός όφελος τοϋ Κεμάλ. 
Καί στό Άρχιμανδρειό πού πήγαν δλοι τό βράδυ, τά ίδια ακόυσαν. Ό  
Νίκος καί ή Χριστίνα πήραν μέρος τήν άλλη μέρα καί στήν περιφορά τών 
έπιταφείων, οί γυναίκες αισθάνονταν άδύναμες νά βγοΰν άπό τό σπίτι, είχε 
κλείσει ή καρδιά τους, τά γεγονότα, άκόμα καί ή συναισθηματική φόρτιση 
τών μεγάλων ήμερών τής χριστιανοσύνης, δέν τούς άγγιζαν. Μέσα σέ τέτοια 
άτμόσφαιρα πέρασε καί τό Πάσχα, μέ τά πατροπαράδοτα φαγητά καί τίς 
καθιερωμένες εύχές, άφυδατωμένες άπό τήν ούσία τους, άφού ό νοϋς τους 
ταξίδευε άλλοΰ. Στήν πρώτη ’Ανάσταση κανένας δέν πήγε στήν έκκλησία, 
ήθελαν ν ’ άποφύγουν καί τήν άρρωστημένη περιέργεια τοϋ κόσμου, θά τούς 
ρωτούσαν γιά τήν άπουσία τοϋ Πέτρου, τοΰ Βασίλη, τού Δημήτρη, τί ν ’ 
απαντούσαν; Κάθησαν δλοι ξάγρυπνοι στήν τραπεζαρία, κι δταν χτύπησαν 
οι καμπάνες τά μεσάνυχτα γιά τό Χριστός Ανέστη, τσούγκρισαν τά κόκκινα 
αύγά, ό νοΰς τους πέταξε στό Βασίλη...

’Ανήμερα τοϋ Πάσχα, στίς 10 τό πρωΐ, στή Μητρόπολη, γιορτάστηκε μέ 
μεγαλοπρέπεια ό εσπερινός τής ’Ανάστασης. "Ολα τά Γιάννινα ήταν έκει,
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χοροστατούσε ό Σπυρίδων. "Εγινε περιφορά τής εικόνας τής ’Ανάστασης 
καί στίς 12, όπως ήταν τό έθιμο τότε, οί επίσημοι καί τό πλήθος, σέ μεγάλη 
πομπή, συνοδέυσαν τό Σπυρίδωνα στό Μητροπολιτικό μέγαρο, τοΰ φίλησαν 
τό χέρι καί πήραν τά κόκκινα αύγά. Πρίν μποΰν μέσα, ό Σπυρίδων μίλησε 
άπό τόν έξώστη στό πλήθος, έξεφώνησεν ύπέροχον λόγον  -έγραφε ό Χατζής- 
καταλήξας μέ τήν πατριωτικήν άποστροφήν ότι δέν είναι μακράν ή ημέρα 
καθ’ ήν ό τετιμημένος Αύγουστος τοϋ έλληνικοϋ θρόνου (ό Κωνσταντίνος) 
θ ’ άνταλλάξη άδελφικόν άσπασμόν μέ τόν Πατριάρχην τού έλευθέρου πλέον 
Γένους ύπό τούς τρούλλους τοϋ ναοϋ τής Ά για ς Σοφίας... "Ολοι οί θρύλοι 
τού Βυζαντίου άναβίωσαν μέ τό λόγο τοΰ Σπυρίδωνα, Αΰγουστοι καί Καί- 
σαρες, Ά γιά  Σόφιά καί Πατριάρχης, οράματα γενεών Ελλήνων, ξεκομμένα 
δμως άπό τήν πραγματικότητα, δέν έβλεπαν αύτοί οι άνθρωποι πώς ή 
Ελλάδα άγωνιοΰσε έκείνη τήν έποχή γιά τή μοίρα της, πώς ή κατάσταση 
χειροτέρευε, προσγείωση χρειαζόταν ό κόσμος έκεινες τίς μέρες, όχι φυγή 
άπό τό σκληρό παρόν...

Ό  Νίκος καί ή Χριστίνα δέν πήγαν στή Μητρόπολη. Πήραν καί τήν Κα
τερίνα καί τράβηξαν γιά τόν άγιο Νικόλαο Κοπάνων. Έκεΐ ή δεύτερη ’Ανά
σταση έγινε στίς μιάμιση τό μεσημέρι. Στήν έκκλησία είχε μεταφερθεΐ άπό 
τόν σεπτόν οίκον τοϋ άγίου Γεωργίου έν πομπή ή εικόνα τής ’Ανάστασης. 
Πολύς κόσμος κι έκεΐ, ή άνοιξη είχε μπει, πολλοί είχαν θαμμένους στό νε
κροταφείο τούς άγαπημένους τους, έκεΐ κι ό θειος Δημήτρης- μετά τό πέρας 
τής τελετής ό Νίκος κι οί γυναίκες πήγαν κι άναψαν άναστάσιμη λαμπάδα 
στόν τάφο του. Σ ’ αύτόν τά χρωστούσαν δλα, τήν εύμάρεια τής οικογένειας, 
τό καλό δνομα, τίς σπουδές τους, τό μέλλον τους.

τίς 21 ’Απριλίου ό Χατζής σέ άρθρο του στήν Ή πειρο  μέ τίτλο: "Ο,τι
άξιοι ή κοινή Ηπειρωτική γνώμη, αποκάλυπτε όχι μόνο τίς συλλήψεις 

τών Τούρκων κι ’Αλβανών, άλλά καί τό παρασκήνιο πού είχε σχέση μ’ 
αυτές. Οί συλληφθέντες κατηγοροΰνταν γιά έσχατη προδοσία, γιά έπιβουλή 
κατά τής άσφάλειας τής ’Ηπείρου. Ό  Χατζής έγραφε (είχε κοινολογηθεΐ 
κιόλας ένα μέρος τών άποκαλύψεών του) πώς ή οργάνωση τών Τουρκαλ- 
βανών είχε καταστρώσει σατανικό σχέδιο: θά έκμεταλλεύονταν τήν ένταση 
πού υπήρχε άνάμεσα στούς βενιζελικούς κι άντιβενιζελικούς, θά δημιουρ
γούσαν ταραχές καί θά τίς απέδιδαν άλλοτε στή μία κι άλλοτε στήν άλλη 
παράταξη καί μέσα στή σύγχυση θά προσπαθοΰσαν νά πετύχουν τήν πραγ
μάτωση τών σχεδίων τουςΛ των κοινών Κεμαλαλ(3ανικών σχεδίων. Τό πε
ρίεργο ήταν πώς μόλις έγιναν οί συλλήψεις, πολλοί Γιαννιώτες -δέν είχαν 
άδικο- χωρίς κάν νά γνωρίζουν τό περιεχόμενο τής κατηγορίας, κινήθηκαν 
πρός τήν κατεύθυνση τών στρατιωτικών άρχών, πού έκαναν τίς άνακρίσεις, 
γιά νά πετύχουν τήν άπελευθέρωση τών κρατουμένων. Τό λυπηρότερο -κα
τά τό Χατζή- ήταν τό δτι καί δικηγόροι τινές, νομίζοντες τό γεγονός ώς 
εύκολο ν ευκαιρίαν διά ρητορικός φλυαρίας καί ρητορικά σχήματα θεωριών
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άπό δικαστηρίου, ζητοϋσιν μετατόπισιν τής ύποθέσεως υπό τών στρα
τιωτικών χειρών εις τά πολιτικά δικαστήρια διά νά εΰρωσι πελότας πρός 
δικηγορίαν. Ό χι, συμπλήρωνε. Αύτό είναι εντροπή Ηπειρωτική. Διότι ή 
οί συλληφθέντες είναι άθώοι καί πρέπει νά υπάγουν είς τά σπίτια των 
άμέσως, άνευ πολιτικών δικαστηρίων, ή είναι ένοχοι έσχάτης προδοσίας 
καί δέν πρέπει νά διαφύγωσι τοϋ Φρουραρχείου.

Είχαν πραγματικά ανακαλύψει συνωμοσία οί άρχές; Στήν άρχή ή είδηση 
έγινε πιστευτή άπ’ δλους, δ,τι άμφισβητοΰνταν ήταν ή έκταση τής τυχόν 
συνωμοσίας καί ή σκοπιμότητα τών πολλών συλλήψεων. Μέ τίς άνακρίσεις 
διαλευκάνθηκαν πολλά σημεία, τίς μέρες δμως τών συλλήψεων ή γιαννιώ- 
τικη κοινωνία ήταν άνάστατη άλλά καί διχασμένη. Κάποιοι, φιλελεύθερης 
τοποθέτησης, είχαν τή γνώμη πώς τά πράγματα μεγαλοποιήθηκαν, γιαυτό 
καί σημειώνονταν οί παρεμβάσεις στίς στρατιωτικές άρχές, έτσι τό γεγονός 
κατέληξε τελικά καί σέ κομματική άντιπαράθεση. Στίς 22 ’Απριλίου, πάντως, 
τό Ε ' Σώμα Στρατοΰ μ’ έπίσημη άνακοίνωσή του, προσδιόριζε τό περιεχό
μενο τής συνωμοσίας: Κατόπιν ένδελεχοϋς παρακολουθήσεως -σημειωνό- 
ταν- καί συντόνων προσπαθειών τοϋ Φρουραρχείου, άπεκαλύφθη συνωμο- 
σία κατά τfic άσφαλείασ τής χώρας, συστηματικώς καί έπιτελικώς όργανω
θείσα ένταϋθα. Χ άρις είς τήν έγκαιρον καί κατάλληλον ένέργειαν, προελή- 
φθη καί έματαιώθη ή πραγμάτωσις τών εγκληματικών σχεδίων τής συνω
μοτικής σπείρας καί οί πρωτουργοί συλληφθέντες κρατούνται υπό τοϋ 
Φρουραρχείου, όπερ έπελήφθη σχετικών άνακρίσεων, έκ τής προόδου τών 
όποιων θέλει γνωσθή ή εύρύτης τών σχεδίων καί ή έκτασις τών σκοπών, 
οϋς ή άποκαλυφθείσα όργάνωσις έσκόπει. ’Από τήν πλευρά του ό άγω- 
νιστής τής προαπαλευθερωτικής περιόδου Νέστωρ Γεωργίτσης μ’ έπιστολή 
του πρός τήν Ή πειρο  (24-4-21) κάκιζε δλους, δσοι έσπευσαν νά ζητήσουν 
τήν άπαλλαγή τών κατηγορουμένων πριν κάν ολοκληρωθούν οί άνακρίσεις, 
καί θυμόταν μέ πολλή πικρία πώς συμπεριφέρθηκαν άπέναντι του οί 
Γιαννιώτες, δταν αύτός, ό άδελφός του κι ό παπα-Θωμάΐδης, είχαν συλ- 
ληφθεΐ άπό τούς^ Τούρκους κατηγορούμενοι γιά έσχατη προδοσία. ’Αξίζει 
νά γίνει γνωστό τό περιεχόμενο αύτής τής έπιστολής: Φίλε κ. Γ. Χατζή, 
Ό τε δύο δικηγόροι, άντιπρόσωποι Ζαγορίου, καί εις ίεροκήρυξ -ό μακα
ρίτης Θωμαΐδης καί ό άδελφός μου Λεωνίδας μετά τοϋ ύποφαινομένου- 
χατηγορούμενοι έπί έσχάτη προδοσίρ έρριπτόμεθα είς τάς φυλακάς, πολλοί 
τών Τούρκων συμπολιτών έπιχαίροντες έπλειοδότουν είς τάς μυθικάς δια
δόσεις. Οί ήμέτεροι διήρχοντο μακρόθεν τής φυλακής τοϋ Διοικητηρίου, 
ίνα μή μιανθώσι, οί δέ συνάδελφοι έξ ύπερβολικής εύαισθησίας όχι μόνον 
ως κρατουμένους δέν ήθελαν νά μάς ιδουν, ά λλ’ ούδ’ ώς συνήγοροι νά 
υψώσουν τήν φωνήν αύτών, καί μόνον εις ξένος, εις Αρμένιος δικηγόρος 
παρέστη καί κατά τήν άνάκρισιν καί κατά τήν δίκην, γενομένην κεκλεισμέ- 
νων τών θυρών καί συνηγόρησε μετά θάρρους. Έ κτοτε παρήλθον δώδεκα 
ετη καί ώσανεί μετά τής πολιτειακής μεταβολής έπήλθε καί αισθημάτων με
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ταλλαγή. παριστάμεθα είς κοσμοπολιτισμού περίεργον θέαμα. Έτερόθρη- 
σκοι καί ετερόφυλοι συνελήφθησαν υπό τών άρχών ώς συνωμόται' ημείς 
δέ πρίν ή μάθωμεν τό μέγεθος τών άδικημάτων, πρίν η Δικαιοσύνη εϊπη 
τήν τελευταίαν της λέ'ξιν. τρέχομεν δεξιά καί άριστερά συνηγοροϋντες ύπέρ 
τών αύριον ίσως ενόχων καί λησμονούντες δτι είς τά Μικρασιατικά πεδία 
χύνεται άφθόνως τών στρατιωτών μας τό αίμα καί οί χριστιανικοί 
πληθυσμοί σφάζονται έκεϊ ήβηδόν! (άπό τήν εφηβική ηλικία καί πάνω). 
Πολλές έποχές τής νεότερης ιστορίας θυμίζει τό περιεχόμενο τής έπιστολής, 
πρόσφατες καί παλιότερες...

Έξ αιτίας τοΰ θορύβου πού είχε δημιουργηθει, τό Ε ' .Σώμα Στρατοΰ 
δημοσίευσε καί δεύτερη άνακοίνωση γιά νά δηλώσει ότι τό ελληνικό κράτος 
θά συμπεριφερόταν πρός τούς συλληφθέντες όθωμανούς όπως σέ έλληνες 
υπηκόους, παρέχοντάς τους όλα τά δικαιώματα τοΰ έλληνα πολίτη, όσα 
άπέρρεαν άπό τό Σύνταγμα καί τούς νόμους τοΰ κράτους, κάί διευκολύ- 
νοντάς τους στήν εκτέλεση τών θρησκευτικών τους καθηκόντων.

ΟΙ παρεμβάσεις Γιαννιωτών στίς άνακρίσεις, μέ τήν πάροδο τών ημερών 
απέκτησαν κομματική κάλυψη. Οί περισσότερες άπό τίς παρεμβάσεις προ
έρχονταν άπό τήν πλευρά τών Φιλελευθέρων, τούς όποιους έξέφραζε ό 
Κήρυξ. Μάλιστα ή άρθρογραφία τοΰ τελευταίου γιά τό θέμα έρμηνεύτηκε 
άπό πολλούς ότι άπέβλεπε στό νά υπογραμμίσει μόνο τήν ένοχή τοΰ μουφτή 
Ίωαννίνων κι όχι τών άλλων άπό τήν άνάλυση τής άρθρογραφίας έβγαινε 
τό συμπέρασμα πώς οί συνωμοσίες χρειάζονταν χρήματα γιά νά όργα- 
νωθοΰν κι άπό τούς συλληφθέντες μόνον ό μουφτής, κατά τίς καταγγελίες 
τών άντιπάλων ομοθρήσκων του, διέθετε χρήματα.

Ά πό τήν πρόοδο τών άνακρίσεων διαπιστώθηκε πώς στήν οργάνωση 
τής συνωμοσίας λίγοι ενέχονταν, προερχόμενοι κυρίως άπό τήν περιοχή 
τής Τσαμουργιάς. Αυτοί προφυλακίστηκαν, οί άλλοι άφέθηκαν έλεύθεροι. 
Δημοσιεύτηκε καί κατάλογος άποκαλυπτικός γιά τή δράση τών ένεχόμενων. 
Τά όνόματά τους θά τά συναντήσουμε καί σ’ άλλες άνθελληνικές ένέργειες, 
ώς τό 1940. Μιά άνταπόκριση άπό τήν Παραμυθιά μιλούσε γιά άνησυχία 
τής κοινής γνώμης άπό τήν έμφανή δράση τών συνωμοτών: Ιδιαιτέρως εν
ταύθα είς Παραμυθίαν δι ’ εύνοήτους λόγους, ή όργάνωσις τών κακούργων 
σχεδίων είχε τοιαύτην έπιτελικήν βάσιν καί τοιούτον πρόγραμμα, ώστε δν 
αί ταχύταται καί σκόπιμοι ένέργειαι τών άρχών δέν προελάμβανον, θά 
έδημιουργούντο πράγματα. 'Αρκεί νά σάς άναφέρω δτι δέν έμεινε φυσίγγιον, 
οίουδήποτε συστήματος όπλου ή περιστρόφου νά μήν έξαντληθή άπό τήν 
αγοράν Παραμυθίας κατά τήν Μ εγάλην εβδομάδα.

Ό  κατάλογος τών συλληφθέντων πού δόθηκε στή δημοσιότητα (ήταν κι 
άλλοι) περιλάμβανε τούς εξής: 1) Ντεμίρ Ναΐπ Όμέρ, 2) Γιαγιάς Χασάν Ξι- 
ούρας, 3)Άβδούλ Ντοΰτσε ή Σέικος, 4) Έμίν Κιαζήμ Χόντος, 5)Σουμπρή 
Άβδούλ Ντίνος, 6) Τζεβντέτ Άλή-μπεη Ντΐνος, 7) Μασχάρ Γιουσούφ Ντΐνος. 
8) Όμέρ Ταχήρ Τσαπάρας, 9) Τεκή Ρούσης, 10) Ναφήζ Έλιάζ Ναζάρης,
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11) Έλιάζ Χουσνή Έλμάζ, 12)Τεκή Ρακήπ Φράσαρης, 13) 'Ιεσουά Μπα- 
κόλας (αύτός πρέπει νά ηταν έβραΐος), 14) ΙΙερτέφ Βέΐπ Νουσρέτ πασάς, 
15) Μουσλεντίν Βεΐπ Νουσρέτ πασάς, 16) Μουσά Άβδούλ Μουτεβελής, 
17)Μεχμέτ Ραμαντάν Μπημπος, 18) Ίωσή Μεϊντίν Κόκκας, 19)Φουάτ 
Χαλήλ Πέπας, 20) Γιαγιά Μεχμέτ, 21) Άβδούλ Κόκκας, 22) Γιαγιά Άντίλ 
Μεχμέτ, 23) Σααδεδίν Μπλέτσας, 24) Φουάτ Μουσταφά Καμπέρ, μουφτής, 
25) Ρεμσή Μουσταφά πασάς, 26) Μουσταφάς Ριφάτ Πασιόμπεης, 27) Μπε- 
κήρ Ρεούφ Ίρφάν, 28) Ίρφάν Ρεούφ, 29) Σιρή Σιάτ Σουλεϊμάν, 30) Χου- 
σεΐν πασάς, Ά ζΐζ Βρυώνης.

Στίς 8 Ιουνίου ή έφημερίδα τών Αθηνών Χρονικά  δημοσίευε τήν πα
ρακάτω είδηση: Ό  Γενικός διοικητής Ήπειρον κ. Χαλκοκονδύλης. άφιχθείς 
έξ Ίωαννίνων έγένετο δεκτός είς μακράν συνεργασίαν παρά τοϋ κ. υπουρ
γού τών Εσωτερικών καθ’ ήν έξέθεκε τήν έν Ήπείρω κατάστασιν. Ό  κ. 
Χαλκοκονδύλης μεταξύ άλλων, άνεκοίνωσεν δτι αί άνακρίσεις διά τήν 
γνωστήν ύπόθεσιν τής συνωμοτικής κινήσεως ένίων \Αλβανών μουσουλμά
νων έν Ίωαννίνοις απέδειξαν τό άβάσιμον τής κατηγορίας καί οί συλλη- 
φθέντες άπελύθησαν πάντες, πλήν δύο, οϊτινες πρόκειται έπίσης νά απο
λυθούν. Ή  'Ήπειρος πάντως, πού άναδημοσίευε τήν είδηση, έγραφε πώς, 
μετά τίς άπολύσεις, άπέμειναν άκόμα 9 προφυλακισμένοι, πού κρατούνταν 
στίς φυλακές Αβέρωφ.

Φιάσκο, λοιπόν, δπως θά λέγαμε σήμερα, ήταν δλη αύτή ή ύπόθεση περί 
συνωμοσίας; Δύσκολο ν’ άπαντηθει τό έρώτημα. Κάποια κίνηση θά σημει
ώθηκε, ιδιαίτερα στήν περιοχή τής Τσαμουργιάς, οί Αλβανοί ποτέ δέν έπα- 
ψαν νά συνωμοτούν, τής δόθηκε, δμως, έκταση μεγαλύτερη άπό τίς πρα
γματικές διαστάσεις της. Έ τσ ι οί συλλήψεις πέρασαν τίς 50, γιά ν ' άπο- 
δειχθει ή ένοχή έλάχιστων. Ή  σύλληψη προσώπων μέ κύρος κι άξιώματα, 
δπως τού μουφτή καί πολλών πασάδων, δικαιολογεί τήν άνησυχία τμήματος 
τής κοινής γνώμης τών Γιαννίνων καί τίς ένέργειές τους γιά τήν άπε- 
λευθέρωση τών κρατούμενων μόνο πού δλα αύτά μπλέχτηκαν μέ τίς κομ
ματικές διαμάχες καί τίς διαφορές πού ύπήρχαν στή μουσουλμανική κοι
νότητα, σέ σημείο ώστε νά καταγγέλλεται ό μουφτής ώς ό μόνος ένοχος c 
τής συνωμοσίας.

'Οπωσδήποτε ή δποια συνωμοτική κίνηση -είτε άποκαλύφτηκε, εϊτε όχι- 
είχε διασυνδέσεις τόσο μέ τήν Αλβανία δσο καί μέ τούς Κεμαλικούς. Πολλά 
έκρυβε ή είδηση πού δημοσιεύτηκε στά μέσα τοϋ τρίτου δεκαήμερου τοϋ 
Απριλίου, στόν Ημερήσιο Τηλέγραφο τοϋ Λονδίνου, σύμφωνα μέ τήν ό
ποια: Νεότουρκοι, μεταφερθέντες δι ’ ιταλικών πλοίων, ύπεκίνησαν ταραχάς 
εις Β. Ή πειρον καί Αλβανίαν. Κατά τό γιαννιώτικο τύπο. μερικοί ά π ’ 
αυτούς είχαν περάσει άπό τά Γιάννινα καί φιλοξενήθηκαν άπό ομοθρή
σκους τους. Οΰτε καί ή είδηση πού έρχόταν άπό τή Θεσσαλονίκη ήταν άσχε
τη: Η  αστυνομία Θεσσαλονίκης συνέλαβε τούρκους προκρίτους, κατηγορου
μένους ότι συνήρχοντο καθημερινώς έπί τό αύτό, μελετώντες τήν δημιουρ



—  44 —

γίαν στάσεως, πρός ανατροπήν τοϋ έλληνικοϋ καθεστώτος έν Μακεδονία. 
Τό δίκτυον ήτο μεγάλον... έπέμεινε ή Ήπειρος.

'Η αποκάλυψη τοΰ δικτύου κατασκοπείας, συνδέονταν άμεσα καί μέ τά 
συντελούμενα στήν ’Αλβανία. Οί ’Αλβανοκεμαλικές ένέργειες -κατά τίς έφη
μερίδες- δξυναν τήν κατάσταση στήν περιοχή τής Β. ’Ηπείρου, μέ διωγμούς, 
συλλήψεις καί καταστροφές περιουσιών τοΰ έλληνικοϋ στοιχείου. Γιά τούς 
'Έλληνες τό θέμα τής Β. ’Ηπείρου δέν είχε κλείσει καί κάθε βιαιοπραγία 
κατά τών Βορειοηπειρωτών ξεσήκωνε άντιδράσεις, περισσότερο στήν "Η
πειρο, όπου ό άπόηχος τών γεγονότων ήταν έντονος. Ή  έλληνική κυβέρνηση 
διαμαρτυρήθηκε πρός τήν άλβανική γιά τίς διώξεις, αύτές όμως οί διπλω
ματικές παραστάσεις δέν συνέτισαν τούς ’Αλβανούς. Μόνον ή ελληνική 
«κατραπακιά» στό άλβανικό κεφάλι θά λύση γρήγορα γρήγορα τήν νόθον 
αύτήν καί άνυπόφορον κατάστασιν, έγραφε ό Χατζής, γιά νά έπανέλθει σέ 
λίγες μέρες δριμύτερος σέ άρθρο του μέ τίτλο: Έπιμένομεν έπί τής κατρα
πακιάς: Ά ν  ή έλληνική κνβέρνησις πιστεύση καί δώση σημασίαν εις τάς 
ύποσχέσεις τοϋ κύρ Ζώη τής Κορυτσάς ή τοϋ νομάρχου Τρομάρα τοϋ 
Άργυροκάστρου καί δέν δώση τώρα τήν «κατραπακιάν» θά πράξη λάθος. 
Τό έκαμεν ό Βενιζέλος στό 1912-1914. Ά ς  μή τό κάμη καί ό κ. Γούναρης 
τώρα. Μέ τούς Αλβανούς θά γίνωμεν καλοί φίλοι μόνον δταν ύπάγουν 
είς τά έκείθεν τοϋ Γενούσου σύνορά των. Έγκληματούντες έκεΐθεν τής Κα
καβιάς θέλουν «κατραπακιές» ΐνα συνέλθουν καί όχι διπλωματικά διαβή
ματα κωμικά.

Στό μεταξύ ή όξυνση πού είχε δημιουργηθει μέ τήν άνάμιξη πολιτικών 
προσώπων στό θέμα τής άποφυλάκισης τών φερόμενων ώς ένοχων, έντάθηκε 
περισσότερο μέ τή δημοσίευση άρθρων τοΰ Κ. Μελά στόν Κήρυκα, στά 
όποια, μέ σκληρή γλώσσα, έπικρινόταν ή πολιτεία τής κυβέρνησης τόσο 
στά έθνικά θέματα, όσο καί στήν πολιτική πού άσκοΰσε στό έσωτερικό. Ή  
δημοσίευση τών άρθρων άνοιξε τούς άσκούς τοΰ Αιόλου. Στήλες ολόκληρες 
άφιερώθηκαν στήν Ή πειρο  άπό συνεργάτες τής έφημερίδας (πού ταλαιπω
ρήθηκαν κατά τή διάρκεια τής διακυβέρνησης τής χώρας άπό τούς βενιζε- 
λικούς), άλλά κι άπό τόν Ιδιο τό Χατζή" μέ βάση τίς δικές του έμπειρίες, 
έδινε τό μέτρο σύγκρισης τής πολιτικής τών δύο παρατάξεων στό θέμα τών 
διώξεων καί τής στέρησης τών πολιτικών έλευθεριών, σ’ όλη τήν Ελλάδα, 
άλλά κυρίως στήν ’Ήπειρο.

Ή  Γενική διοίκηση, σύμφωνα καί μέ τίς υποδείξεις τής άρθρογραφίας τού Χατζή, 
άκύρωσε τήν άπόφαση τού δημοτικού συμβουλίου, πού καθόριζε χαμηλά ποσοστά φο
ρολογίας (2%) τών δημοτών καί συνιστοϋσε νά ληφθεΐ νέα άπόφαση. Πράγματι τό 
δημοτικό συμβούλιο, σέ νέα συνεδρίασή του. ψήφισε ποσοστό 10% έπί τοϋ φόρου οικο
δομών. έμπορικών έπιχειρήσεων καί έλευθέρων έπαγγελμάτων ύπέρ τοϋ Δήμου- Ή  
συναυλία γιά τούς τραυματίες, πού εγινε μετά τό Πάσχα στό καφενείο Άβέρωφ, ση
μείωσε έπιτυχία.- Ό χι. άντέτεινε ό Κήρυξ, ή συναυλία άπέτυχε. Τό γεγονός είναι πώς 
δ.τι ύποστήριζε ή μία παράταξη, μέσω τών έφημερίδων της. ή άλλη τό έβρισκε λανθα
σμένο. Σπάνια νά συμπέσουν οί άπόψεις τους σέ κάποιο ζήτημα. Ή κριτική κινούνταν
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στά επίπεδα τοϋ άσπρου-μαύρου, καμιά άλλη άπόχρωση δέν έμπαινε στή μέση. Ή ταν 
μιά πλευρά τοϋ Διχασμού. Οί εισπράξεις, πάντως, άπό τή συναυλία ήταν Ικανοποιη
τικές: 4.593 δρχ.- Ή  επιστράτευση, δπως γίνεται πάντοτε, εφερε στό προσκήνιο τής 
δημοσιότητας τήν κατηγορία δσων. μέ διάφορα μέσα, κυνηγούσαν τοποθετήσεις σέ γρα
φεία τών μετόπισθεν. Ή  Ή πειρος  άπειλοϋσε δτι θά δημοσίευε ονόματα, άν δέν άδεια- 
ζαν αποθήκες καί γραφεία άπό τούς ποντικούς αυτούς.- Τά τέϊα καί οί χοροεσπερίδες, 
ύστερα άπό μικρή άνάπαυλα, ξανάρχισαν. Νά σταματήσουν, φώναζαν οί εφημερίδες. 
Δέν είναι έπιτρεπτό άλλοι νά χύνουν τό αίμα τους στά πεδία τών μαχών, κι άλλοι, νά 
διασκεδάζουν.- Τό πρώτο δεκαήμερο τοϋ Μαΐου οί μουσουλμάνοι γιόρταζαν τό ραμα
ζάνι τους. Τά τζαμιά, φωτόλουστα τά βράδυα, προσδίδουν ένα ώραϊον θέαμα, σημείωνε 
ό χρονικογράφος.- Τά δημόσια γραφεία είχαν ερημώσει μέ τήν επιστράτευση. Τή με
γαλύτερη δυσκολία άντιμετώπισαν οί οικονομικές εφορείες, οί περισσότερες έκλεισαν 
προσωρινά.- Οί έξετάσεις τών μαθητών δλων τών σχολείων, έξαιτίας τοΰ πολέμου καί 
τής έπίταξης σχολικών κτιρίων, έγιναν γρήγορα. Τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ Μαΐου 
όλοκληρώθηκαν.- Στή θνησιμότητα τοϋ ’Απριλίου, άναφερόταν μεγάλος άριθμός φυμα- 
τικών. Ή  επάρατος αύτή νόσος, παρατηρούσαν οί εφημερίδες, έξηπλώθη άτυχώς καί 
είς τόν τόπον μας.- Στό Δελβινάκι, ό μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Βασίλειος δέχτηκε 
πολλούς επισήμους, τοΰ ύποσχέθηκαν τή συμπαράστασή τους. Ό  Σπυρίδων, άφοΰ έμεινε 
μερικές μέρες στήν άγαπημένη του Βελλά. έπισκέφθηκε τήν περιοχή Κόνιτσας, ώς το- 
ποτηρητής, καί κατέληξε στό Δελβινάκι.- Παρά τίς άντιφάσεις τών Δελβινακιωτών. ή 
έδρα τής υποδιοίκησης Πωγωνίου μεταφέρθηκε στή Βοστίνα. - Τό χρώμα τής μόδας, 
τό «μπολσεβίκικο» κατά τίς έφημερίδες, ένεφανίσθη στά τέλη ’Α πριλίου καί στά Γιάν
νινα. ’Ασφαλώς τήν έρχομένην έβδομάδα ή πλατεία μας θά μεταβληθή είς κήπον πα
παρούνων. Διότι προμηνύεται γενική τοϋ γυναικείου κόσμου μίμησις είς τό κόκκινον 
χρώμα.- Στίς 28 ’Απριλίου πυρκαϊά κατέστρεψε τό Γυαλί καφενέ. Μέσα σέ δύο ώρες 
άποτεφρώθηκε τελείως τό μικρό ξύλινο τετράγωνο, πού περιλάμβανε τό καφενείο καί 
τρία άλλα μικρότερα καταστήματα. Ά πό τότε τό ιστορικό καφενείο άλλαξε πολλές 
μορφές γιά νά φτάσει στή σημερινή.- Μέ βάση τό νόμο 2052 τής κυβέρνησης Βενιζέλου. 
δημοσιεύτηκε διάταγμα άπαλλοτρίωσης τών τσιφλικιών τής ’Ηπείρου. Άπαλλοτριώθη- 
καν συνολικά 66 τσιφλίκια: 15 στό νομό Άρτας. 27 στό νομό Πρέβεζας καί 24 στό 
νομό Ίωαννίνων, τά έξής: επαρχία Κόνιτσας: Βράνιστας. Μπλήσδιανης. Μπλιθοΰκα 
καί Πλάβαλης. Πωγωνίου: Ζαραβίνας καί Ίωαννίνων: Ζωνδήλας, Κατσικάς. Κοσμηράς, 
Μανωλιάσσας. Νεγράδων, Μεγάλου Μπισδουνίου, Παλαιοχώρι-Μπότσαρη, Περάματος 
(Βράνιστας-Ντίσπερης), Πετσάλης, Ραδοτοβίου. Τερρόβου. Μπράγιας, Βοδίβιστας, Πο- 
γδόριανης. Μπρακμαδίου. Τσαρκοβίστας. Στρουνίου, Γορίτσας.- Ό  συνεχιζόμενος πό
λεμος καί οί δυσχέρειες πού άντιμετώπιζε ή κυβέρνηση, δημιουργούσαν άτμόσφαιρα 
πού ύποβοηθοϋσε τήν κυκλοφορία διάφορων φημών, άκόμα καί ψευδών ειδήσεων. Στίς 
άθηναϊκές έφημερίδες δημοσιεύτηκε, στίς άρχές Μαΐου. ή είδηση πώς τό Στρατοδικείο 
Ίωαννίνων καταδίκασε σέ θάνατο Αλβανούς ληστές πού είχαν διαπράξει φόνους. Πρό
σθετον, μάλιστα, πώς ή έκτέλεση τής ποινής έγινε άμέσως. Ή  είδηση δημιούργησε σύγ
χυση καί γινόταν ύπόδειξη στόν εισαγγελέα νά κάνει άνακρίσεις γιά νά έξακριβωθεΐ 
ποιός έστειλε τό ψεύτικο τηλεγράφημα στήν Αθήνα. Ά λλες διαδόσεις πού κυκλοφο
ρούσαν εύρύτατα στά Γιάννινα, έλεγαν πώς τίς πληροφορίες πού συγκέντρωνε τό 
κατασκοπευτικό δίκτυο, τίς άντλούσε άπό στρατιώτες τών γραφείων καί τών άποθηκών. 
Τό Φρουραρχείο είχε χρέος νά διακριβώσει άν είχαν βάση οί διαδόσεις.
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γγι ό απόγευμα τής Μεγάλης Τετάρτης εξέτασε τό Βασίλη ό καθηγητής 
Φωκάς. Συνοδευόταν κι άπό παθολόγους γιατρούς τής κλινικής, ήθελε 

νά σχηματίσει γνώμη άπό κάθε πλευρά, γιαυτό διάβασε μέ προσοχή τό 
«ιστορικό» του, οί έρωτήσεις πού έκανε άποσαφήνιζαν βασικά σημεία τής 
κατάστασης τού άρρωστου, δπως είχε έξελιχθεϊ μετεγχειρητικά. Διέταξε 
άνάλυση τοΰ πύου στά έργαστήρια τοΰ νοσοκομείου, μέ έμπειρο χέρι ύστερα 
ψηλάφισε κι άνίχνευσε τήν περιοχή τοΰ ποδιοΰ γύρω άπό τό συρίγγιο, τά 
μάτια δλων ήταν στραμμένα σ’ αύτόν, άγωνίζονταν νά συλλάβουν τίς λε
πτομέρειες τής έκφρασης τοΰ προσώπου του, πίστευαν πώς έκει θά διάβαζαν 
τά συμπεράσματα, στά όποια είχε καταλήξει. Μόνον ό Βασίλης δέ σήκωσε 
τά μάτια του, είχε άφεθεΐ μοιρολατρικά στή διάθεση τών άλλων, άς γνω
μάτευαν δ,τι ήθελαν, τά δρια τής ύπομονής καί τών προσδοκιών του είχαν 
έξαντληθεΐ, ήταν έτοιμος ν ’ άκούσει τήν άπόφαση τους, καλή ή κακή, έμοιαζε 
πώς δέν τόν ένδιέφερε, νά μή τοΰ ζητοΰσαν μόνο νά κόψουν τό πόδι του, 
αύτό δέν θά τό έπέτρεπε ποτέ, άκόμα κι άν τόν βεβαίωναν πώς τήν άλλη 
μέρα θά πέθαινε. Ή ταν άποφασισμένος, άπό τή Θεσσαλονίκη άκόμα, ή νά 
σταθεί όρθιος μέ τά δυό του πόδια, ή νά πεθάνει χωρίς ν ’ άκρωτηριαστεΐ. 
Ό  συμβιβασμός τοΰ ήταν άδιανόητος.

Ό  Φωκάς τελειώνοντας τήν έξέταση δέν είπε τίποτα, δυό λόγια μόνο 
άπηύθυνε στό Βασίλη: Θά γίνεις καλά, οΰτε λέξη παραπάνω. Στή σύναξη 
τών σιωπηλών άνθρώπων πού τόν παρακολουθοΰσε, τόν πατέρα, τό Δη
μήτρη, τούς γιατρούς, τόν άρρωστο, τά λόγια του, άντί νά δημιουργήσουν 
έλπίδες, έφεραν άντίθετο άποτέλεσμα. Πάγωσαν τίς καρδιές, άκούστηκαν 
σά λόγια παρηγοριάς, φαίνεται τό κατάλαβε κι ό καθηγητής, τό φανέρωσε 
ή έκπληξη τοΰ προσώπου του. ’'Ανοιξε βιαστικά τήν πόρτα τοΰ δωματίου, 
πήρε μαζί του τούς γιατρούς καί τό Δημήτρη καί πήγαν στό γραφείο του 
νά συζητήσουν τό θέμα τής διάγνωσής του. —Είναι σοβαρή ή πάθηση -εί
πε ό καθηγητής- τό τραυματισμένο πόδι τοϋ παιδιοϋ ταλαιπωρείται πολλά 
χρόνια, άπό τά Γιάννινα άκόμα πού έσπασε τό μηραίο όστοϋν, έπιβαρύνθηκε 
τρομερά μέ τόν τραυματισμό του, συντρίμμια έγινε, όπως ξέρετε, οί γιατροί 
πού τούδωσαν τήν πρώτη μορφή έκαναν θαύματα, οί άλλεπάλληλες όμως 
χειρουργικές έπεμβάσεις καί ή έλλειψη δραστικών φαρμάκων γιά καταπο
λέμηση τών μικροβίων, είχαν τίς έπιπτώσεις τους. Κ α τ’ άρχήν πιστεύω ότι 
έχει δημιουργηθεΐ φλεγμονή τοϋ οστού καί τοϋ περιοστέου, έξ αιτίας τών 
όποιων συντηρείται τό συρίγγιο, πάσχει δηλαδή άπό όστεοπεριοστίτιδα. 
Πιθανόν νά ύπάρχει κι άλλη πάθηση, θά τό δείξει ή άνάλυση τοϋ πύου, 
έγώ ύποπτεύομαι καί φυματίωση, εύχομαι νά διαψευσθώ. "Οπως άντι- 
λαμβάνεσθε ή κατάστασή του είναι βεβαρυμένη καί φοβούμαι πώς κάτω 
ά π ’ αύτές τίς συνθήκες, ή μόνη λύση γιά ριζική θεραπεία είναι ή άποκοπή 
τοϋ ποδιοΰ... — Μήν τό άκούσει αύτό ό άδελφός μου κ. καθηγητά, είπε ό 
Δημήτρης, σάς παρακαλώ, δέν θά τό δεχτεί ποτέ, είναι έτοιμος νά πεθάνει, 
άλλά όχι αύτό. Τόσον καιρό τώρα παλεύει γιά νά σώσει τό πόδι του, μήν
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τόν οδηγήσουμε σέ αδιέξοδο... — Τόν καταλαβαίνω, απάντησε ΰστερα άπό 
σιωπή ό Φωκάς. Είναι ηρωικό παιδί, άψηφά. όπως λές, τό θάνατο μπροστά  
στην άπειλή τής παραμόρφωσης τοϋ σώματός του, δέν άνέχεται τήν 
άσχήμεια, παύει νάχει νόημα γιαυτόν ή ζωή. συγκρούονται μέσα του ή δίψα 
γιά ζωή καί ή περηφάνεια νά ζήσει ώς άνθρωπος μέ δλη τήν πληρότητα  
σώματος καί ψυχής, ένα άκρωτηριασμένο σώμα σκοτώνει τήν ψυχή, άλλοι- 
ώνει τό συναίσθημα, παραμορφώνει τούς φακούς, μέ τούς όποιους άντι- 
κρύζεται ή πραγματικότητα, άλλάζει τό χαρακτήρα, τέτοια ζωή δέν τήν

θέλει ό άδερφός σου, τόν 
καταλαβαίνω ' είμαι δμως 
ύποχρεωμένος, ώς γιατρός, 
νά τόν βοηθήσω νά σταθεί 
όρθιος, έστω καί μ ’ ένα πό
δι, κάποτε δλα αύτά τά συ
ναισθήματα πού νοιώθει, 
είμαι βέβαιος πώς υποψιά
ζεται πού θά οδηγηθούμε, 
κάποτε λοιπόν αύτά τά 
άρνητικά συναισθήματα με
ταλλάσσονται σέ πηγή δύ
ναμης καί δημιουργίας, σ ’ 
άλλο έπίπεδο, διαφορετικό 

άπό εκείνο πού κινείται σήμερα. Ά ν  άποφασιστει ή έγχείριση χρειάζεται 
μεγάλη προσπάθεια καί λεπτότατοι χειρισμοί γιά νά πειστεί ό άρρωστος 
καί νά δώσει τή συγκατάθεσή του. Αύτό θά τό άναλάβεις εσύ κ. Κωστίδη, 
ώς άδερφός του καί γιατρός, εύχομαι νά πετύχεις. Αύτά γιά σήμερα, θά 
τά ξαναποϋμε. Ό  Φωκάς έδωσε οδηγίες στούς παθολόγους τής κλινικής 
γιά μιά εντατική θεραπεία μέ φάρμακα, άπολυμάνσεις καί συχνές άλλαγές 
κι έφυγε, τόν άκολούθησαν σέ λίγο καί οΐ άλλοι. Κι έμεινε μόνος ό Δημήτρης 
νά σηκώσει τό σταυρό τοϋ μαρτυρίου, όλες οί ευθύνες έπεσαν πάνω του. 
Ό  πατέρας τόν περίμενε στό δωμάτιο τοϋ Βασίλη, τί νά τοΰ πει: Τί θάλεγε 
στόν ίδιο τόν άδερφό του; “Ηξερε πώς δέ θά τόν ρωτοΰσε, όμως τά μάτια 
του θά έλεγαν περισσότερα, ά π ’ όσα ή κουβέντα του, θά ζητοΰσαν άνελέητα 
μιά πλήρη κι άληθινή άπάντηση. "Οταν σηκώθηκε άπό τήν καρέκλα του ό 
Δημήτρης, ένοιωθε στό στήθος του ένα βάρος άσήκωτο. —Γιατί, Θεέ μου 
-ξέσπασε σέ μιά στιγμή, ένα άναφυλλητό τόν συντάραξε ολόκληρο- γιατί 
διάλεξες έμένα τόν άδύνατο νά έκμαιεύσω μιά συγκατάθεση, πού τόσο 
απεχθάνεται ό αδελφός μου; Βόηθα τό Βασίλη νά γίνει καλά, άρκετά τυ- 
ραννήθηκε, μήν τόν βάζεις σέ δοκιμασία νά βλαστημήσει τή ζωή, άλλοιώς 
χαρισέ του γρήγορα τήν άνάπαυση, μόνον έτσι θά λυτρωθεί... Κάθησε λίγο 
ακόμα στό γραφείο νά στεγνώσει τά δάκρυα, δέν έπρεπε νά καταλάβουν 
τίποτα οί άλλοι καί τράβηξε γιά τό δωμάτιο τοΰ άδελφοΰ του. Ά πό τό

Τό πυροβόλο τοϋ Δαγκλή 
(Τό ορειβατικό πυροβόλο τών 7,5 έκ. πού έπενόη- 
σε ό Δαγκλής, τό γνωστό ώς «Σνάιδερ - Δαγκλή»)
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συννεφιασμένο πρόσωπο τοΰ Δημήτρη καί οί δυό, ό πατέρας καί ό γυιός, 
κατάλαβαν πώς ή διάγνωση τοΰ Φωκά δέν άφηνε περιθώρια αισιοδοξίας. 
Ό  Πέτρος δέ μίλησε, ό Βασίλης είπε μόνο δυό κουβέντες: —Μή μάς λές 
τίποτα. Δημήτρη. δέ χρειάζεται, καταλάβαμε. Μόνο μιά χάρη θέλω νά μοϋ 
κάνεις. Νά παρακαλέσεις τό στρατηγό Δαγκλή νάρθει νά μέ δεϊ. Ό  Δημήτρης 
άγωνίστηκε νά τούς πείσει ν ’ άκούσουν τίς λεπτομέρειες τής διάγνωσης, 
χαμένος κόπος. Άρνήθηκαν πεισματικά καί οί δυό. —Τό Δαγκλή, είπε πάλι 
ό Βασίλης καί ύστερα σφάλισε τό στόμα του.

Ο  κυβέρνηση Γούναρη, μετά τίς αποτυχημένες έπιχειρήσεις τοΰ Δεκεμ- 
βρίου 1920 καί τοΰ Μαρτίου 1921, ετοιμαζόταν τώρα γιά τή μεγάλη 

εξόρμηση τοΰ καλοκαιριοΰ. Είχε έπιστρατεύσει πολλές ηλικίες έφέδρων καί 
ένίσχυσε μέ αποστολή πολεμικού ύλικοΰ τή μαχόμενη στή Μικρασία στρα
τιά. Γιά τήν τόνωση μάλιστα τοΰ ήθικοΰ άξιωματικών κι όπλιτών, άποφα- 
σίστηκε, παρά τίς άντιρρήσεις ορισμένων, δπως τοΰ Μεταξά, νά πάει κι ό 
ίδιος ό Κωνσταντίνος στό μέτωπο, γιά νά παρακολουθήσει τίς έπιχειρήσεις. 
Κατά τίς διαβεβαιώσεις τοΰ Γούναρη, πρός τούς έφεδρους πού πρόσφατα 
είχαν έπιστρατευθεΐ, ή Μικρασιατική έκστρατεία θά τέλειωνε σέ τρεις μήνες 
κι δλοι θά ξαναγύριζαν στά σπίτια τους. Δέν πρέπει νά ήταν πειστικός ό 
πρωθυπουργός, δπως δέν ήταν μύθος δτι τό ήθικό τοΰ στρατοΰ δέ βρισκό
ταν στό ϊδιο επίπεδο, μ’ έκεΐνο πρίν άπό τή μεταπολίτευση. Ή  βασικότερη 
αιτία ήταν ή άντικατάσταση άξιων ηγητόρων μεγάλων μονάδων άπό τούς 
άντιβενιζελικούς άξιωματικούς, πού είχαν άνακληθεΐ άπό τήν άπόταξη. Τό 
σφάλμα, βέβαια, ξεκινούσε άπό τό Βενιζέλο, δταν άνέλαβε τήν κυβέρνηση 
ύστερα άπό τήν ενοποίηση τοΰ κράτους, μέ βάση κομματικά καί προπαντός 
προσωπικά κριτήρια, άπέλυσε εκατοντάδες βασιλικούς άξιωματικούς πού 
είχαν πρωταγωνιστήσει στούς μεγάλους πολέμους έναντίον τής Τουρκίας 
καί τής Βουλγαρίας. Έ τσ ι ό στρατός στερήθηκε άπό έμπειροπόλεμα στελέχη, 
τών οποίων ή παρουσία ίσως άπέτρεπε πολλά άτυχήματα μετά τήν άπόβαση 
στή Σμύρνη. Τό σφάλμα έγινε μεγαλύτερο μέ τήν πολιτεία τών κυβερνήσεων 
τής μεταπολίτευσης. Έπανέφεραν δλους τούς άπότακτους άξιωματικούς, 
ικανούς κι άνίκανους καί τούς άνέθεσαν τίς διοικήσεις μεγάλων μονάδων, 
διώχνοντας τούς βενιζελικούς, μερικοί άπ’ αύτούς είχαν παραιτηθεί καί 
μόνοι τους. Ό λες αύτές οί μεταβολές είχαν δυσμενή επίδραση στό ήθικό 
τοΰ στρατοΰ. πού έπεσε περισσότερο, ύστερα άπό τήν άποτυχία τών προη
γούμενων έπιχειρήσεων.

Τήν κατάσταση χειροτέρευε καί ή στάση τών βενιζελικών άξιωματικών 
τής Άμύνης πού είχαν καταφύγει κυρίως στήν Κωνσταντινούπολη, καί 
άγωνίζονταν ν’ άποδυναμωθεΐ ή στρατιά τής Μ. Άσίας, μέ πολλές άστοχες 
ένέργειές τους, μιά άπό τίς οποίες ήταν καί ή παρεμπόδιση κατάταξης 
έθελοντών. Είχε δίκιο ό Χατζής δταν έγραφε σέ άρθρο του δτι ή Κωνστα
ντινούπολη οργιάζει. Δέν άφήνουν τούς Έ λληνες οί άξιωματικοί τής Ά -
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μύνης νά πάνε εθελοντές, έλεγε. Ά πό  5.000 στρατευσίμους τής Πόλης, οϋ
τε 500 δέν άφησαν οί βενιζελικοί νά φτάσουν στόν Πειραιά. Τό ίδιο γινόταν 
καί στήν Αίγυπτο. Στό Κάϊρο, άπό 300 στρατεύσιμους, μόνο 30 ήρθαν στήν 
Ελλάδα. Ποϋ πάτε; τούς έλεγαν. Στό σφαγαρειό; Τή στάση καί τις ένέργειες 
τών Άμυνιτών τής Κωνσταντινούπολης καταδίκαζαν πολλοί βενιζελικοί 
καί πρώτος ό πρόεδρος τών Φιλελευθέρων, ό Δαγκλής. έκεινοι όμως δέν 
άκουγαν κανένα. Έγραφε ό Δαγκλής πρός τό Βενιζέλο: Έπανειλημμένως 
παρήγγειλα είς αυτούς ...δτι πρέπει οί αξιωματικοί νά έπανέλθωσιν είς τόν 
έν Μικρά Άσίφ στρατόν καί ν ’ άγωνισθώσι μ ετ’ αύτοϋ ύπέρ τής Πατρίδος' 
μανθάνω δέ δτι άν κάμωσι τοϋτο καί ή κυβέρνησις είναι διατεθειμένη ν ’ - 
άμνηστεύση αύτούς καί νά δεχθή είς τό στράτευμα.

Ή  Στρατιά, λοιπόν, ετοιμαζόταν γιά έπίθεση. Οί προετοιμασίες πού γί
νονταν στό μέτωπο ήταν έντυπωσιακές. Ό  Χατζής έδειχνε ένθουσιασμένος. 
Τοΰ έγραφε έκλεκτός φίλος, άπό τήν πρώτη γραμμή: ή συγκέντρωσις στρα
τευμάτων είναι μεγαλειώδης. Ή  Νίκη ΐσταται ζωντανή είς τάς καρδίας δλων 
μας καί έμπρός μας. Οϋτε ένας στρατιώτης τοϋ Κεμάλ δύναται νά μάς 
διαφύγη, άμα άρχίση ή έπίθεσις. Κι όμως ό κύριος όγκος διέφυγε. Ή  ήγεσία 
τοΰ στρατοΰ, δέ μπόρεσε νά τόν έγκλωβίσει.

Ό λη αύτή τήν περίοδο τής προετοιμασίας γιά τή μεγάλη έπίθεση, τά 
Γιάννινα, μέ τήν άρθρογραφία τών έφημερίδων τοΰ Κήρυκα καί τής Η πεί
ρου ζοΰσαν μιά περίοδο έντονων κομματικών άντιπαραθέσεων. Μέ τόν Κή
ρυκα συνεργαζόνταν τώρα ό Ν. Λάππας, ώς συνδιευθυντής, ό Κ. Μελάς 
κι άλλοι. Εκείνος πού ένοχλοΰσε περισσότερο τό Χατζή ήταν ό^Αάππας, 
όταν άρχισε ν ’ άρθρογραφεί έκανε βαρύτατους υπαινιγμούς γιά τούς άντι- 
βενιζελικούς τών Γιαννίνων, κατά τήν περίοδο τών Νοεμβριανών. Έγραφε 
σ’ ένα σημείο τοΰ άρθρου του: Νά συζητήση κανείς μέ σάς; Μέ σάς πού  
άναζητεΐτε αίμα καί άμα τό άνακαλύψετε, τσουγκράτε τά ποτήρια καί φω
νάζετε «Έ ! βίβα!». Ή  άπάντηση τοΰ Χατζή ήταν σκληρή: Έ να  βράδυ τής 
19 Νοεμβρίου 1916 -έγραφε- περιενδυθείς φυσιγγιοθήκην, άναζώσας γιατα- 
γάνιον καί άναρτήσας έ π ’ ώμου μακρύκανον γκρά άγροφύλακος ...έτέθη 
νά κρούη μετά μεσονύκτιον τάς θύρας βενιζελικών συμπολιτών καί νά συλ- 
λαμβάνη τοιούτους, άρχίσας άπό τοϋ κ. Λεωνίδα Άλιέως, ιδιοκτήτου τότε 
τοϋ βενιζελικοϋ «Ταχυδρόμου». Ό  άνθρωπος οΰτος ητο &·;&ρθρογράφος 
τοϋ σημερινού «Κήρυκος», Ν. Λάππας. Στήν πραγματικότητα δέν περνούσε 
μέρα πού νά μήν άναξέσουν παλιές πληγές οί έφημερίδες τών δυό παρα
τάξεων, νά μή μιλήσουν γιά τά παθήματα τών οπαδών τους, γιά νά κατα
λήξουν στά προσωπικά, χρησιμοποιώντας συχνά άπαράδεκτες έκφράσεις. 
Οι άντιβενιζελικοί άποκαλοΰσαν τούς φιλελευθέρους τυράννους, όταν ήταν 
στήν εξουσία, τό ίδιο έλεγαν τώρα οί βενιζελικοί γιά τούς άντιπάλους τους. 
Καί καθένας χρησιμοποιούσε παραδείγματα γιά ν’ άποδείξει πώς ήταν λι
γότερο τύραννος. Τυραννολογεϊ καί τυραννομάχεται ό «Κήρυξ», έγραφε ό 
Χατζής. Διατί παρακαλοϋμεν; Δ ιότι διευθυνταί άνωτέρων υπηρεσιών καί
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υπάλληλοι, καί πλήθος άξιωματικών άμυντόρων είναι τόσον βενιζελικοί, 
ώστε ή βενιζελοκρατία καί ή βενιζελοποίησις τοϋ κράτους νά μυρίζη πα- 
νταχοϋ καί νά βενιζελοδιευθύνη; Ένώχλησε κανείς, μήπως, τόν «Κήρυκα» 
έκ τών σημερινών τυράννων: "Οταν ή άντιπαράθεση όξυνόταν, άνασύρονταν 
άπό τά άρχεία δικαστικοί, φάκελοι, γιά ν ’ άποκαλυφθοΰν εγκληματικές 
ένέργειες.

Στις 19 Μαΐου τοΰ 1921 ή ’Ηπειρος σέ πολύστηλο δημοσίευμά της μι
λούσε διά στυγερόν καί άπάνθρωπον δολοφονίαν έν Ήπείρφ. ’Αποκάλυπτε 
ότι ό λοχίας Κων. Γεωργακόπουλος (άπό χωριό της περιοχής ΙΙατρών), 
δταν έπεκτάθηκε τό βενιζελικό κράτος καί στήν "Ηπειρο, συνελήφθη άπό 
τήν άστυνομία, μέ τήν κατηγορία τής κατασκοπείας ύπέρ τών ’Ιταλών. Συ- 
νέβαινε τό άντίθετο, κατά τήν *Ηπειρο. Ό  λοχίας διατάχθηκε άπό άξιωμα- 
τικούς του νά έποπτεύη τάς κινήσεις τών Ιταλών, οϊτινες κατήρχοντο είς 
'Ηπειρον. Υ παίτιο τών μαρτυρίων καί τοΰ θανάτου του θεωρούσε ή έφημε- 
ρίδα τόν άστυνόμο Νικηφοράκη. Τόν έδερναν άδιάκοπα, νύχτα-μέρα, στό 
κρατητήριο έπί 35 μέρες. Τόν έστειλαν τέλος στήν Πρέβεζα, μάλλον γιά νά 
δικαστεί, σέρνοντάς τον, γιατί δέ μποροΰσε νά κρατηθεί στά πόδια του. 
Στό χάνι Φτελιά τόν σκότωσαν, μέ τή δικαιολογία δτι άποπειράθηκε νά 
δραπετεύσει. Στή δίκη πού έγινε στήν Πρέβεζα μέ κατηγορούμενους τούς 
χωροφύλακες τής συνοδείας, τό δικαστήριο τούς άθώωσε, γιατί ό Νικηφο- 
ράκης ήταν ό βασικός μάρτυρας καί έπιβεβαίωσε τούς ισχυρισμούς τους 
γιά δραπέτευση. ’Αλήθευαν όλα αύτά; Κανένας δέ μπορεί ν ’ άπαντήσει μέ 
βεβαιότητα. Τό μόνο σίγουρο ήταν πώς βιαιότητες πού έφταναν ώς τίς δο
λοφονίες διαπράττονταν κι άπό τίς δυό πλευρές. Οί ειδήσεις έφταναν ώς 
τίς πρώτες γραμμές τοΰ μετώπου τής Μικρασίας. Μέ τί ήθικό καί τί ένωτικό 
πνεΰμα νά πολεμήσουν έκεϊ οί "Ελληνες; Κι δμως έπνιγαν τήν πίκρα τους, 
προσηλώνονταν στό καθήκον καί ρίχνονταν στή μάχη μέ όρμή κι άποφα- 
σιστικότητα, κέρδιζαν νίκες λαμπρές, δημιουργούσαν τή νεότερη Ιστορία 
τής Ελλάδας, ώσπου... "Ωσπου ήρθε ή στιγμή πού λύγισαν. Είχαν ξεπεράσει 
τά όρια τής άνθρώπινης άντοχής...

Δώρο άδωρο θεωρούσαν οί έφημερίδες τή δημοσίευση τοΰ Β.Δ. γιά τήν 
απαλλοτρίωση τών τσιφλικιών. Κι αυτό γιατί έλειπαν τά αρμόδια όργανα, δπως οί 
διευθυντές τών γραφείων ’Εποικισμού, επόπτες συνεταιρισμών, πού θά έκαναν έκτελε- 
στό τό διάταγμα, είχαν έπιστρατευτει. Έπρεπε νά χορηγηθεί άναστολή προσέλευσης 
σέ όρισμένους διευθυντές καί γιά τούς τρεις νομούς, κι αύτό έγινε τίς έπόμενες μέρες.- 
Πυρκαϊά, πού έκδηλώθηκε στίς 5 Μαΐου στήν πυκνοκατοικημένη συνοικία Σιαράβα. 
απείλησε δλη τήν περιοχή. Λόγω τής άνεπάρκειας τών μέσων, μέ μεγάλη δυσκολία σβή- 
στηκε, άποτεφρώνοντας μόνο μιά άποθήκη ξυλείας.- Οί άξιωματικοί καί στρατιώτες 
τοΰ Ε'Σ.  Στρατοΰ ’Ηπείρου, ύστερα άπό προτροπή τοΰ διοικητή τους, ύποστράτηγου 
Α. Μπαΐρα, έκαναν έρανο μεταξύ τους γιά τήν άνέγερση άνδριάντα τοΰ Ίωνα Δραγού- 
μη.- Ό  Σπυρίδων κι ό Δρυϊνουπόλεως Βασίλειος άναχώρησαν γιά τήν Άδριανούπολη, 
δπου άποφασίστηκε νά συγκεντρωθούν δλοι οί μητροπολίτες τοΰ κλίματος τοΰ Πα
τριαρχείου. γιά ν ’ άνταλλάξουν άπόψεις γιά θέματα πού ένδιέφεραν τό κέντρο τής 
’Ορθοδοξίας, προπαντός δμως νά ποΰν τό λόγο τους γιά τήν έκλογή νέου πατριάρχη.-



Στήν Ά ρτα  έγιναν οί γάμοι τοϋ λοχαγού τοϋ επιτελείου Θρασύβουλου Τσακαλώτου 
καί τής καλλίστης κόρης Τούλας ’Αναστασίου Μιχαήλ.
Ή  γιορτή τοΰ Κωνσταντίνου πλησίαζε καί οί Γιαννιώτες βασιλικοί προ

ετοιμάζονταν νά τή γιορτάσουν, δσο τό δυνατό μεγαλοπρεπέστερα. Άρχές, 
όργανώσεις, σωματεία καί σύλλογοι κινητοποιήθηκαν, συσκέψεις στό Δήμο 
γίνονταν άλλεπάλληλες, έπρεπε δλα έμψυχα κι άψυχα νά σταθούν άντάξια 
τοΰ μεγάλου γεγονότος, ήταν ό πρώτος εορτασμός ύστερα άπό τήν έπάνοδό 
του άπό τήν έξορία, καί είχε γίνει γνωστή ή πληροφορία πώς ό βασιλιάς 
θά πήγαινε στή Μικρά Άσία νά παρακολουθήσει τή μεγάλη έπίθεση. Πλή
θος άπό αύτοκίνητα κουβαλούσαν δάφνες άπό τό Τέρροβο, γιά νά έξω- 
ραϊστοΰν οί πλατείες καί τά δημόσια καταστήματα κι ό μηχανικός Μελίρ
ρυτος φρόντιζε γιά νά στηθεί μιά πελώρια φωτεινή επιγραφή Ζήτω ό Κων

σταντίνος ό IB ', κάτω άπό τούς 
Λιγγιάδες.

Κι ένώ ή ’Ήπειρος ήταν γεμάτη 
περιγραφές άπό τίς προετοιμασίες 
τής γιορτής, σ’ ένα μονόστηλο τής 
πρώτης σελίδας δημοσιευόταν μιά 
έπιστολή Φιλάρχαιου καθηγητοϋ, 
πού διεκτραγωδούσε τήν άθλια κα
τάσταση, στήν όποία βρίσκονταν 
οί άρχαιολογικοί θησαυροί καί τά 
άλλα μνημεία τής ’Ηπείρου. Δια
μαρτυρόταν γιά τούς βανδαλι
σμούς καί τίς άσχήμιες πού γίνο
νταν σέ βάρος τών ιστορικών κει
μηλίων τοΰ τόπου μας καί πρό
σθετε: Ό , τι ό χρόνος καί οί Τούρ
κοι έσεβάσθησαν, ημείς θά τό άφα- 
νίσωμεν διά τής άσυγχωρήτου α
διαφορίας... Ά ν  έπισκεφθήτε τούς 
άρχαιολογικούς χώρους τής Η πεί

ρου θά φρίξητε. Είς τά άρχαία ψηφιδωτά καί τάς σαρκοφάγους τής Νικο- 
πόλεως κοπρίζουν οί τσοπάνοι καί τά γιδοπρόβατα. Κολλητά άπό τό θέ- 
ατρον τής Δωδώνης ένας αγροίκος χωρικός κατεσκεύασε καλύβα μέ πέτρες 
τού θεάτρου καί τών έρημωμένων ναών. Αμφιβάλλω δέ άν δέ ζητήση καί 
άδειαν γιά άσβεσταργιά. Ή  τρύπα τοϋ Σκυλοσόφου... είναι σήμερον άπόπα- 
τος. Α ί σπουδαιότατοι διά τήν βυζαντινήν τέχνην τοιχογραφίαι τής Μονής 
Σπανοϋ (Φιλανθρωπινών) έχουν άσβεστωθεί καί άπό τάς δυσευρέτους τοι
χογραφίας τών άγιων φιλοσόφων (Άριστοτέλους. Πλάτωνος κ.λ.π.) μόνον 
αί κεφαλαί σώζονται, αί δέ έπιγραφαί έκολοβώθησαν. Τό ιστορικόν κελλί 
τής Μονής Παντελεήμονος μ ε τ ’ ού πολύ δέν θά ύπάρχη. Πρό καιρού στό
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Ο Χρηστός Σούλης
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Κουτσελιό άνεκαλύφθη τάφος προϊστορικού τύπου, θαυμασίας τέχνης, τόν 
όποιον οί χωρικοί κατέστρεψαν διά νά κατασκευάσουν μέ τίς πλάκες του 
τήν άγίαν τράπεζαν τής έκκλησίας των. Ή  Μονή τών Λιγγιάδων, δπου 
έδίδασκεν ό Βησσαρίων Μακρής καί δπου ύπήρχε καί κενοτάφιόν του, 
δέν ύπάρχει καί τίποτε πλέον δέν μάς ενθυμίζει τό «κρυφό σκολειό» τοϋ 
διδασκάλου έκείνου τοϋ Γένους. Α ί περισσότεραι τών βυζαντινών μονών 
τής Ηπείρου κατεστράφησαν ή έσυλήθησαν... Καί αύτός ό Δήμος άκόμη 
διαπράττει σφάλματα. Είδα δτι καταστρέφει μέρος διά τήν κατασκευήν κυ
ματοθραύστου είς «Σκάλαν». Τό καταστρεφόμενον είναι σπουδαιότατον διά 
τήν ιστορίαν τού Φρουρίου καί πρέπει νά μείνη. Φθάνει ή κατεδάφισις τοϋ 
ώραίου έκείνου προμαχώνος έπί τού οποίου κατεσκεύασαν τό φυλακεϊον. 
Φθάνουν τ ’ άνεγερθέντα πλυντήρια, τά όποια ρυπαίνουν τήν ώραιοτέραν 
πύλην τού Φρουρίου. Φθάνει ή άφέλεια, χάριν τής όποιας οί ώραίοι βυ
ζαντινοί λουτρώνες τοϋ Φρουρίου θά έρημωθοϋν. Τό ΎπουργεΙον. ό Δήμος, 
ή Γενική Διοίκησις, ή Μ ητρόπολις έχουν καθήκον νά θέσουν τέρμα είς τάς 
άσχημίας αν τάς... Έλησμόνησα τέλος νά σάς εΐπω δτι ό μαγευτικός «Προ
φήτης Ήλίας» τής Ζίτσης, τόν όποιον τόσον έξύμνησεν ό Βύρων, βαίνει 
πρός τήν καταστροφήν. Τί σώθηκαν άπό τήν καταστροφή, υστέρα άπό τίς 
καταγγελίες τοΰ Φιλάρχαιον καθηγητοϋ (πού δέν ήταν άλλος άπό τόν 
Χρηστό I. Σούλη, δπως μέ μελάνι πρόσθεσε ό Χατζής κάτω άπό τήν 
άνώνυμη έπιστολή του); Μόνον οί ειδικοί μποροΰν νά τό ποΰν.

Ή  γιορτή τοΰ Κωνσταντίνου γιορτάστηκε πανηγυρικά. Ή  Ή πειρος κυ
κλοφόρησε τετρασέλιδη, μέ κύριο άρθρο τοΰ Χατζή γιά τό βασιλιά, περίσ
σευαν οί ύμνοι γιά τό είδωλό του. Τό Ιδιο έκανε καί στό ποίημά του, ώς 
Γ. Πελλερέν, μέ τόν τίτλο; Ζήσε βασιλιά. Νά ή τελευταία άπό τίς τρεις 
στροφές του;

Καί στή γιορτή σον σήμερα, λές λαχταρούμε δλοι 
ποιός νά προφτάση πρώτος του, μήν τόν προκάμη άλλος, 
νά ποϋμε: «Ζήσε βασιλιά! Χιλιόχρονος! Στήν Πόλη!»
Μ εγάλος είσαι — θά γενής άκόμα πιό Μεγάλος!

’Ονειρεύονταν τήν Πόλη καί τήν Ά γιά Σόφιά ό Χατζής! Κι όταν ό 
Κήρυξ άποτόλμησε, συμμετέχοντας στόν έορτασμό, νά γράψει γιά τό βα
σιλιά; Ό  Βασιλεύς, τό ηρωικόν θϋμα άντιξόων περιστάσεων, ό Μ άρτυς 
παρεξηγημένων περιόδων κι άλλα σχετικά, ό Χατζής τόν έπαινε! γιά τό 
κείμενο, άλλά τοΰ υπενθυμίζει τήν άρθρογραφία τοΰ γιαννιώτικου βενιζε- 
λικοΰ τύπου, ό όποιος άνιέρως διέστρεφε τήν άλήθειαν έπί τριάμιση έτη, 
υπηρετών τό έγκλημα, τό ψεύδος, τό άγος. Ό  Χατζής έξάντλησε τίς λυρικές 
αποστροφές γιά ν ’ αποδώσει τήν περιγραφή τών γεγονότων: Έγραφε: Έμα- 
δήθησαν τά τριαντάφυλλα τών κήπων καί έκλαδεύθησαν τά δάση τής δάφνης 
καί τών πεύκων. Καί έστολίσθησαν μέ άνθη αί χιλιάδες τών εικόνων του 
καί έστεφανώθη μέ δάφνινους στεφάνους ή έλληνοπρεπής κατατομή του. 
Καί κάτω άπό έναν παλλόμενον καί κυματίζοντα ούρανόν σημαιών, ενω-
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δία Αγάπης καί θυμίαμα Δόξης - τοϋ λουλουδιού ή μοσχοβολιά καί τό 
άδρό τής δάφνης άρωμα άνέβη. μαζί μέ τάς ζητωκραυγάς τοϋ λαοϋ, ώς ό 
αίνος τής λατρείας Του, ό παιάν τής Δόξης καί ό ύμνος τής Έλπίδος, τής 
Χαράς, τής Εύτυχίας, πού έσκόρπισεν ή έορτή... Καί συνεχίζει μέ τέτοιες 
λυρικές έξάρσεις καί σπατάλη έπιθέτων γιά νά άναφωνήσει καταλήγοντας: 
Ζήθι Κωνσταντίνε! Ζήθι καί μεγαλύνθητι!

Τούς σημερινούς νέους ασφαλώς ξενίζει αύτή ή, χωρίς δρια, λατρεία τοΰ λαού 
πρός τά είδωλά του, τό Βενιζέλο καί τόν Κωνσταντίνο δπως εκφραζόταν άπό τίς 
στήλες τοΰ τύπου. Κι δμως! Μέ τέτοιους ύμνους δημιουργοΰνταν ή ατμόσφαιρα καί 
διαμορφώνονταν οί πολιτικές καταστάσεις. Ό  τύπος τών Γιαννίνων δέν έκανε τίποτε 
αλλο, παρά νά μιμείται τόν αθηναϊκό, πού ξεπερνοΰσε κάθε δριο, προκειμένου νά 
ύμνήσει ή νά καταβαραθρώσει τόν αντίπαλο. Νά μερικά χαρακτηριστικά άποσπάσματα 
αθηναϊκών έφημερίδων: Γιά τό Βενιζέλο: Δέν προσκυνοϋμεν ώς είδωλολάτραι, δέν κλί- 
νομεν τό γόνυ ώς θεράποντες. Ά λλά  θαυμάζομεν τόν ' Υ π ε ρ ά  ν θ ρ ω π ο  ν καί χει- 
ροκροτοϋμεν τόν ' Υ π ε ρ έ λ λ η ν α . . .  Ό  Ελληνικός λαός πιστεύει μέ δλην τήν δύ- 
ναμιν τής ψυχής του δτι ό Θ ε ό π ε μ π τ ο ς  καί Θ ε ο φ ώ τ ι σ τ ο ς  πολιτικός άνήρ, 
ό όποιος έμελέτησε καί παρεσκεύασε τό ΜεγαλεΙον τής σημερινής Ελλάδος καί 
έχρησιμοποίησεν δλην τήν εϋφυΐαν καί τήν δύναμιν τής ελληνικής φυλής διά νά περάση 
καί τήν παρούσαν κρίσιν. δπως καί δλας τάς προηγουμένας. μέ τήν νίκην είς τά χέρια  
του» (Πατρίς, 5-7-1914). Ή: ...Ό  Έ. Βενιζέλος εΐνε διά τήν νεαπέραν Ελλάδα ό 
ά ν θ ρ ω π ο ς  τ ή ς  Ά  π  ο κ α λ ύ ψ ε ω ς . Δέν θέλουν νά έννοήσουν δτι πρόκειται περί 
εντελώς έξαιρετικής προσωπικότητος, ήτις φέρει άπό φ ύ σ ε ω ς  τήν σφραγίδα τής 
ύπεροχής καί τής διαφοράς άπό τόν κοινόν άνθρώπινον τύπον; ’Επιμένουν νά άγνοοϋν 
δτι έχουν ενώπιον των εν άληθές ηθικόν δρος. άβατον είς τά ηθικά των μέσα; (Πατρίς, 
27-3-1915). Καί τρίτο: Είναι ό υ π έ ρ ο χ ο ς  π ο λ ι τ ι κ ό ς  μ υ σ τ α γ ω γ ό ς ,  ό 
π ο λ ι τ ι κ ό ς  π ρ ο φ ή τ η ς ,  ό υπερφυής φορεύς μ ι α ς  ν έ α ς  θ ρ η σ κ ε ί α ς . Ό  
εύαγγελισθείς μίαν Καινήν Διαθήκην έθνικής πίστεως καί πολιτικού καθήκοντος... ό 
άναπλάσας τήν πολιτικήν, τήν κοινωνικήν καί ηθικήν συνείδησιν τοϋ 'Ελληνικού λαοϋ» 
(Πατρίς, 29-3-1915). Γιά τόν Κωνσταντίνο (γραμμένα τήν έποχή τής άρρώστειας του): 
Ό  Βασιλεύς, ό Ήρως Βασιλεύς Κωνσταντίνος υποφέρει, όδύρεται, πονεΙ.’,.Ό  πόνος 
τον είναι καρπός τής πρός τήν 'Ελλάδα άγάπης του. συγκομισθείς άπό τά πεδία τών 
μαχών καί τών πολέμων, δπου ήθλησεν. Ό  πόνος του είναι πόνος θεουργικός, γεμάτος 
άπό άκτινοβολίαν θείαν. Κ αί είναι πόνος βασιλικός, έξαίσιος... Βασιλεύς Κωνσταντίνος 
θά πή ’Ελληνική Πατρίς. Συνυφασμένος είναι μαζί της, ώς θεός τις άγνωστος, τον 
όποιου τήν δύναμιν τώρα μόλις άνευρίσκομεν καί αίσθανόμεθα, τώρα πού μάς έκτύπησε 
σάν βροντή στά μέτωπα ό πόνος του καί σάν ρομφαία. (Άκρόπολις, 1-5-1915). ’Αλλο: 
■■■Κωνσταντίνος ό IB ' είναι ό ά π ε σ τ α λ μ έ ν ο ς  τ ή ς  Θ ε ί α ς  Π ρ ο ν ο ί α ς ,  δστις 
θά όδηγήση τόν έκλεκτόν λαόν είς τήν Γην τής ’Επαγγελίας. Είναι ό ήρως τών όνείρων 
του, το  Ι ν δ α λ μ α  γ ε ν ε ώ ν ,  αΐτινες τόν άνέμενον έν μέσω τοϋ σκότους τής μα
κραίωνος δουλείας των, ό βασιλεύς τόν όποιον άνεγνώρισαν άπό τήν Ύ  περήφανο ν 
μορφήν του καί τήν μακράν σπάθην Του, φέροντα τήν άστραπηβόλον λάμψιν τής νίκης 
(Εμπρός, 14-5-1915). Οί αντίπαλοι τοΰ Βενιζέλου γι’ αύτόν: ....Ό  έπαναστάτης τοϋ 
Θερίσσου. ό ηθικός δολοφόνος τοϋ πρίγκηπος Γεωργίου, ό ύπονομευτής τής Δυναστείας 
τ°υ, ό άσεβής άναρχικός καί στασιαστής κατά τοϋ βασιλέως Κωνσταντίνου, ό 
άπεμπολητής τών εθνικών συμφερόντων καί άπαρνητής τών εθνικών δικαιωμάτων... 
(Σκρίπ, 24-9-1915). Ά λλο: ...ένεδρεύων ώς δφις άπό τής πρώτης ημέρας τής πτώσεώς 
του’ έξνλθε χθές άπό τούς τελματώδεις φράκτας του ό Μέγας Άναρχικός, όλόσωμος, 

, στυγνός, συρίζων άπαισίως. χύνων τούς άφρούς τής λύσσης του δεξιά καί άριστερά
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καί διασκορπίζων πρός πάσαν διεύθννσιν (Σκρίπ, 23-10-1915). Καί τρίτο: παρα- 
φρενοειδής άνθρωπος, κληρονομικώς, έπιστημονικώς αποδεδειγμένος ανισόρροπος, μέ 
συγγενείς τελειώσαντας είς τό φρενοκομεΐον, ένας ύστερικός δημοκόπος, δοξομανής 
καί μεγαλομανής, σεληνιαζόμενος καί άφρίζων. άξιος κλινικής μελέτης (Χρόνος. 23- 
12-1915). (Ά πό τή μελέτη τής Δέσποινας Παπαδημητρίου, Ό  τύπος καί ό Διχασμός 
1914-1915, Αθήνα 1989. βλ. συλλογικό έργο: Ελευθέριος Βενιζέλος, Κοινωνία- 
οίκονομία-πολιτική στήν έποχή του). Δέν πρέπει, λοιπόν, νά προξενούν εντύπωση ούτε 
ot λατρευτικοί ύμνοι ούτε οί ύβρεις, έναντίον τών προσώπων τών δυό πρωταγωνιστών 
καί δέν έπρεπε οϋτε κι ό Χατζής νά παραξενεύεται πώς ένας βασιλικός έπίτροπος. ό 
’Ιωσήφ Κούνδουρος άποκαλούσε. τό 1919. σέ δίκη. τόν Κωνσταντίνο βασιλικόν κτήνος. 
Γιά νά ξαναγυρίσουμε στήν περιγραφή τοΰ πανηγυρισμού τής γιορτής 

τοΰ Κωνσταντίνου, τό Μάιο τοϋ 1921. Ό  Χατζής σέ κάθε φάση έκτέλεσης 
τοΰ προγράμματος άποκαλύπτει τίς καλύτερες πλευρές τών περιγραφικών 
καί λογοτεχνικών ικανοτήτων του, φτάνει πολλές φορές σέ ρητορικά πα
ραληρήματα: Γράφει, μιλώντας γιά τήν εσπερίδα πού δόθηκε τό βράδυ στή 
Γ. Διοίκηση μέ 500 προσκεκλημένους: Σέ μιά άτμόσφαιρα δάφνινη καί λου- 
λούδινη, αί εικόνες τών Βασιλέων, κομψά στολισμένες, πλέουν είς τό θυ
μίαμα αύτό τού άγνοτέρου άρώματος. Καί είς τάς αίθούσας, τούς διαδρό
μους τών πατωμάτων δλων δ,τι όμορφότερον, κομψότερον, έπισημότερον 
καί λαϊκώτερον μαζί έχει νά δεί'ξη η κοινωνία μας έχει συγκεντρωθή περί 
τά άφθονα καί πλούσια κυλικεία είς διασκέδασιν άλησμόνητον ένθουσια- 
σμού καί εύθυμίας. Ή  φιλαρμονική μουσική είς τό επάνω πάτωμα, συγκε
ντρώνει τούς χορευτάς καί τάς χορεύτριας στροβιλιζομένους είς τόν πλέον  
εϋθυμον χορόν. Κάτω ό Καλαματιανός, τά Σάλωνα, τό Ζάλογγον, ξετρι- 
κυμιάζει κόσμον. Συνταγματάρχαι καί πολίται, έπίσημοι καί ίδιώται χει
ροκροτημένοι καί άδελφωμένοι, κλονίζουν τό μέγαρον δλον, ύπό τόν 
εϋθυμον ρυθμόν τού χορού των. "Ολα ιδανικά, λοιπόν. Είχε προηγηθει, βέ
βαια δοξολογία στή Μητρόπολη, χοροστατοΰντος τοΰ πρωτοσυγγέλου Δη- 
μητρίου, διευθυντή τής Ιερατικής σχολής Βελλάς, καί τό βράδυ, μετά τήν 
έσπερίδα, έγινε λαμπαδηφορία κι άναψε ή φωτεινή έπιγραφή στό Μιτσικέλι. 
’Ας σημειωθεί πώς στή δοξολογία καί τίς άλλες έκδηλώσεις άπό τούς προ
ξένους άπουσίασε ό πράκτορας τής Γαλλίας Ίω. Λάππας. Ή  στάση τής 
Γαλλίας τήν έποχή εκείνη ήταν φανερά έχθρική πρός τήν Ελλάδα, είχε 
υπογράψει συμφωνία μέ τόν Κεμάλ, ένέργεια πού έπέσυρε τήν κατακραυγή 
τοΰ κυβερνητικού τύπου έναντίον της, φυσικά καί τής Ηπείρου. Μόνος 
υπερασπιστής τής γαλλικής πολιτικής έμεινε ό Κήρυξ, πού έκπροσωποΰσε 
τούς Φιλελεύθερους.

* ν καί ή προσοχή δλων ήταν στραμμένη στό Μικρασιατικό μέτωπο 
-^■καί στή μεγάλη έπίθεση, άπό τήν όποία άναμενόταν ή συντριβή τοΰ 

Κεμάλ, οί Ήπειρώτες άνησυχοΰσαν κι άντιδροΰσαν έντονα καί γιά τά όσα 
συνέβαιναν στή Β. Ή πειρο, ιδιαίτερα στήν περιοχή τής Χειμάρας, όπου 
οί άλβανικές συμμορίες, παρά τήν άντίσταση τών κατοίκων, άλώνιζαν δη-



ώνοντας και καταστρέφοντας τά χωριά της. Ό  Χατζής έπέμενε νά έπέμβει 
ή κυβέρνηση νά δώσει τήν κατραπακιά, γιατί έτσι μόνο θά ησύχαζαν οί 
’Αλβανοί, ό Κήρυξ. άπό τήν άλλη, έπέκρινε τήν κυβέρνηση γιά τήν άδιαφορία 
της. Ό  Χατζής απάντησε: ...ή «κατραπακιά» πού έζητήσαμεν... δέν έδόθηκε 
η δέν δίνεται τώρα αμέσως άπό τήν κυβέρνησιν, θά άνακοινωθή έν καιρφ  
τώ δέοντι.... Έ ν τώ μεταξύ βεβαίως τό κοινόν αίσθημα άλγεΐ, ή άπλή ιδέα 
δτι έλληνικοί πληθυσμοί τρομοκρατούνται υπό δράκος \Αλβανών, γεμίζει 
δλους οργής καί άγανακτήσεως. Α πό  τοΰ σημείου δμως τούτου, υπάρχει
κολοσσιαία άπόστασις καί άθλία διάθεσις νά γράφωνται....  άπό εγχώριον
βενιζελικήν έφημερίδα: «Ή  μεγάλη Ε λλάς τήν όποιαν ό κ. Γούναρης 
έκληρονόμησεν, δέν δύναται οϋτε καν τήν εθνικήν της τιμήν καί τό κύρος 
νά προστατεύση καί δταν άκόμη οί Αλβανοί τήν ραπίζουν! Ή  σημερινή 
κυβέρνησις διαπράττουσα τό έγκλημα τής παραδόσεως ελληνικών χωρών 
είς τούς εχθρούς τής Ελλάδος, δέν συναισθάνεται καν τήν βαρείαν εύθύνην 
άπέναντί τής ιστορίας καί τής εθνικής συνειδήσεως». Κι ό Χατζής συνέχιζε: 
Αύτά γράφονται άσυνειδήτως καί άναισχύντως. Αιότι είναι γνωστόν δτι ή 
κυβέρνησις Βενιζέλου παρέδωκεν αύτοχείρως σπεύδουσα ή ιδία τότε δλην 
τήν Β. ’Ηπειρον είς τούς Αλβανούς, ύπογράψασα μέν τό άθλιον «Πρωτό- 
κολλον τής Φλωρεντίας» τό 1913, άναλαβοϋσα δέ άτιμωτικώς καί τήν έκτέ- 
λεσιν τούτου. Γιά έπιβεβαίωση τών ισχυρισμών του παρέθετε καί τό τηλε
γράφημα τού Βενιζέλου πρός τόν υποστράτηγο Παπούλα (10-2-1914), στό 
όποιο σημειωνόταν: «...ϊνα φανώμεν άπολύτως συνεπείς πρός τάς ύποχρε- 
ώσεις, άς άνελάβομεν άπέναντί τών Μεγάλων Δυνάμεων, καί ινα προλά- 
βωμεν έπέκτασιν έπαναστάσεως (τής Αύτονομιακής), προβήτε είς συνεν- 
νόησιν μετά τών ’Ολλανδών άξιωματικών καί έπισπεύσατε παράδοσιν δια
μερισμάτων Κολωνίας - Λεσκοβικίου, πρίν έπεκταθή καί είς αύτά ή έπανά- 
στασις». Καί όμιλοϋν άκόμη -κατέληγε ό Χατζής- περί Β. Η πείρου οί σφα- 
γιασταί της στό παρελθόν: Είχε δίκιο. Ό  Βενιζέλος, όχι γιατί τό ήθελε, 
άλλά γιατί οί περιστάσεις τό έπέβαλαν, θυσίασε τή Β. Ή πειρο γιά νά κερ
δίσει τά νησιά τοΰ Αιγαίου. Τοΰ ήταν περισσότερο άπαραίτητα γιά τήν 
πραγματοποίηση τών όραματισμών του, τής έπέκτασης τής Ελλάδας πρός 
άνατολάς. Πρόσφατη μελέτη τοΰ καθηγητή Δ. Μιχαλόπουλου (Ό  Ελευθέ
ριος Βενιζέλος καί τό Βορειοηπειρωτικό ζήτημα, έκδοση Λέσχης Φιλελευ
θέρων, Άθήναι 1992), έπιβεβαιώνει τή θέση αύτή. Γράφει ό Μιχαλόπουλος 
(σ. 21): Ό  Βενιζέλος φαίνεται πώς είχε κάνει τήν έπιλογή του, άν όχι άπό 
το 1910, οπωσδήποτε άπό τούς πρώτους μήνες τοϋ 1912: ή άπελευθερωτική 
προσπάθεια τήν όποία έμελλαν οί Έ λληνες νά άποδυθοϋν θά κατευθυνόταν 
πρός ά ν α τ ο λ ά ς .  Έ τσ ι εξηγείται καί ή έπιμονή του νά ρίξει τό στρατό 
μας στή Θεσσαλονίκη καθώς καί ή σταθερότητα μέ τήν όποία άγωνίστηκε, 
λίγο άργότερα, γιά νά συμπεριλάβει στήν έλληνική έπικράτεια τά νησιά τοϋ 
Αιγαίου. Κατά πάσα πιθανότητα έβλεπε τήν πρωτεύουσα τής Μακεδονίας 
ωζ τόν -μεγαλύτερο- σταθμό στό δρόμο του πρός τήν Κωνσταντινούπολη
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καί τά νησιά ώς «τό κατώφλι» τής έλληνικής Μ ικράς ’Ασίας. Ό πω ς καί 
νά είναι δμως, ήξερε πολύ καλά πώς οί Μ εγάλες Δυνάμεις τής εποχής δέν 
θά μάς συγχωρούσαν καί τή Βόρειο Ή πειρο άπό τή μιά πλευρά καί τή 
Θεσσαλονίκη μέ τά νησιά τοϋ Αιγαίου άπό τήν άλλη: Ή  τό ένα ή τό άλλο. 
Ή  μέχρι χθές άνίσχυρη Ελλάδα δέν μπορούσε νά γίνει Κράτος πού θά 
άσκοϋσε έλεγχο τόσο στό Ανατολικό Αιγαίο -καί κατά συνέπεια τήν όδό 
πρός τά Στενά- δσο καί στήν είσοδο τής ’Αδριατικής θάλασσας. Κάτι έπρεπε 
νά θυσιαστεί καί ό τότε πρωθυπουργός θυσίασε τή Βόρειο Ήπειρο.

Οί βενιζελικοί, μετά τά αποτελέσματα τών έκλογών τής 1ης Νοεμβρίου, 
προσπαθούσαν, άπό τό φόβο άντιποίνων, νά μήν δώσουν άφορμή στούς 
νικητές, είχαν κουρνιάσει. Καθώς περνούσαν δμως οί μήνες, άνέκτησαν τό 
θάρρος τους κι άρχισαν νά γίνονται επιθετικοί. Ενδεικτική είναι ή άρθρο
γραφία τοΰ Κήρυκα, πού κάτω άπό τήν άπειλή τοΰ στρατιωτικού νόμου 
όχι μόνο υποστήριζε μέ σθένος τήν πολιτική τοΰ Βενιζέλου, άλλά έφτανε 
σέ σημείο δημοσίευσης υβριστικών χαρακτηρισμών: ή βουλή τών Έλλήνων 
είναι καπηλεΐον, έγραφε στά τέλη Μαΐου. Βέβαια οί παλαιοί πολιτευτές 
άρθρογράφοι, δπως ό Γ. Καγιάς, δέν έκαναν άκόμα τήν έμφάνισή τους, ό 
Κ. Μελάς, δμως, προστατευόμενος άπό τή βουλευτική άσυλία, άρθρογρα- 
φοΰσε τακτικά. Ά ν  καί ή κατάσταση δέν είχε όμαλοποιηθει -οί διώξεις κι 
απολύσεις υπαλλήλων συνεχίζονταν-, ή πρώτη φοβία είχε φύγει. ’Απόδειξη 
πώς, έπώνυμα, σπάνια γίνονταν καταγγελίες, περίσσευαν δμως οί άνώνυμες, 
γιαυτό κι ό διοικητής τοΰ Ε ' Σ. Στρατοΰ, υποστράτηγος Α. Μπαΐρας (δπως 
άκριβώς είχε κάνει κι ό όμοιόβαθμός του Α. Παπούλας, μετά τά Νοεμ
βριανά), δημοσίευσε άνακοίνωση, μέ τήν όποία γνωστοποιούσε δτι δέ θά 
λάβαινε υπόψη του καμιά άνώνυμη έπιστολή. ’Αλλά καί στήν Ήπειρο, κά
ποιοι πού έγραφαν σφοδρά έπικριτικά άρθρα έναντίον τών βενιζελικών 
καί καυτηρίζαν τήν πολιτεία τους κατά τήν τριετία 1917-1920 χρησιμοποι- 
οΰσαν ψευδώνυμο, δέν τολμοΰσαν νά βγοΰν στό προσκήνιο τής δημοσιό
τητας. Τό γεγονός είναι πώς μέ τήν άντεπίθεση πού άρχισαν οί βενιζελικοί 
καί τίς συνεχιζόμενες έπιθετικές δραστηριότητες τών βασιλικών, ή άτμό- 
σφαιρα φορτίστηκε καί πάλι έπικίνδυνα. ’"Ετσι κάποιος άνώνυμος άρθρο- 
γράφος τής Ηπείρου  άπείλησε τούς βενιζελικούς μέ νύχτα άγίου Βαρθο
λομαίου, σέ περίπτωση πού θά έπιχειροΰσαν άνατροπή τοΰ καθεστώτος. Ό  
Κήρυξ άντέδρασε έντονα, ό άνώνυμος δμως, έπανήλθε δριμύτερος, γράφο
ντας, πώς όχι μόνο μιά νύχτα τοϋ άγίου Βαρθολομαίου θάβλεπαν οί βε- 
νιζελικοί, άλλά δέκα όχτώ, άν όργάνωναν έκνομες ένέργειες γιά τήν έκδίωξη 
τοΰ Κωνσταντίνου καί τήν έπαναφορά τοΰ Βενιζέλου.

Στίς 29 Μαΐου, ύστερα άπό μεγαλοπρεπές μνημόσυνο στή Μητρόπολη 
’Αθηνών, στή μνήμη τοΰ τελευταίου αύτοκράτορα τοΰ Βυζαντίου, ό Κων
σταντίνος άναχώρησε γιά τή Σμύρνη, ΐνα τεθή έπί κεφαλής τοϋ στρατοΰ 
Του, δπως άνέφερε σέ διάγγελμά του. "Ολοι ήταν σίγουροι γιά τή νίκη, 
μετά τή μεγάλη έπίθεση πού θάρχιζε τόν ’Ιούνιο. Ό  κυβερνητικός τύπος
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τής πρωτεύουσας καί τών επαρχιών συνόδευσε τήν αναχώρησή του μέ τίς 
θερμότερες εύχές καί μέ τή βεβαιότητα ότι ή συντριβή τού Κεμάλ ήταν κον
τά. Στά Γιάννινα, ό Νέστωρ Γεωργίτσης, παρασυρμένος άπό τήν αισιοδοξία 
τών κυβερνητικών, ζώντας χωρίς δισταγμούς καί σκεπτικισμούς τό όραμα 
τής Μεγάλης ’Ιδέας, έγραψε στήν Ήπειρο, ένα άρθρο-ΰμνο μέ τίτλο: ΟΙ 
δυό Κωνσταντίνοι, στό όποιο κατέληγε: Έκεΐ (στή Μικρά Άσία) τόν 
άναμένουν (τά έλληνικά στρατεύματα), Γνα έπί κεφαλής αυτών περιαγάγη 
στολισμένην μέ κλάδους δάφνης καί στεφάνους δόξης τήν κυανόλευκον ση
μαίαν μας είς τήν πατρίδα τών Ηρακλείων καί τών Ίσαύρων. Τόν άνα
μένουν ΐνα έκεΐθεν τόν οδηγήσουν έν θριάμβω είς τήν Πόλιν τών εθνικών 
ονείρων καί θέσουν έπί τής κεφαλής Αύτοϋ τό στέμμα, τό όποιον έχει φυ
λάξει ό Ταξιάρχης τού Ούρανοϋ.

Ό  Ν. Γεωργίτσης ήταν μιά προσωπικότητα μέ πολλές περγαμηνές. (Στά 
Ηπειρωτικά Χρονικά  τού 1930, ό Χρ. Σούλης δημοσιεύοντας τή νεκρολογία 
του άναφέρει τίς υπηρεσίες πού πρόσφερε ώς άγωνιστής δημοσιογράφος, 
τίς κυριότερες άπό τίς έργασίες καί τή συμμετοχή του σέ πολλές ιστορικές 
καί φιλολογικές εταιρείες, ελληνικές καί ξένες. "Ο,τι έγραφε, λοιπόν, δέν 
ήταν τυχαίο, δέν πήγαζε μόνο άπό τίς προσωπικές θέσεις του. ’Αποτελούσε 
έκφραση κοινής πεποίθησης, αύτή πού είχε διαμορφωθεί κατά τήν ιστο
ρούμενη έποχή, ότι δηλαδή όχι μόνο θά συντριβόταν ό Κεμάλ μέ τή θερινή 
έπίθεση, άλλά κι ότι ή Ά γιά  Σόφιά περίμενε τόν Κωνσταντίνο νά στεφθεΐ 
αύτοκράτορας, ώς διάδοχος τών Παλαιολόγων. Μόνο μέ τά δεδομένα αύτά 
μπορεί νά κατανοηθεϊ τό μέγεθος τού άντίκτυπου πού είχαν στόν έλληνικό 
λαό τά μηνύματα τής καταστροφής...

"Ολος σχεδόν ό Μάιος ήταν βροχερός. ΟΙ Γιαννιώτες άπηύδυσαν. Κάθε μέρα έβρεχε 
2-3 ώρες. ραγδαία, συχνά μέ χαλάζι μεγέθους μεγάλου λεπτοκαρύου, καταστροφή γιά 
τή γεωργία. Ή ίδια ή κατάσταση συνεχίστηκε καί τό πρώτο δεκαήμερο τοϋ ’Ιουνίου. 
Ή ταν φυσικό μέ τό παμπάλαιο ή καί άνύπαρκτο αποχετευτικό δίκτυο τής πόλης πολλά 
σπίτια νά πλημμυρίσουν. Ό  Κήρυξ τά έβαλε μέ τό δημομηχανικό Π. Μελίρρυτο διότι 
μέ δλον τό δίπλωμα τοϋ Πολυτεχνείου, δπερ φέρει, έστάθη άνίκανος νά προλάβτι τάς 
συνεπείας τής θυέλλης έπί τών όδών τής πόλεως. Ή άπάντηση τοϋ Μελίρρυτου ήταν 
ειρωνική: Τί μπορεί νά κάνει τό δίπλωμα μπρος στήν ανυπαρξία έργων κολοσισιίοιν 
πού χρειάζεται ή πόλη;- Μέ διαταγή τοΰ υπουργείου ’Εσωτερικών, όρίστηκε τά κατα
στήματα τών μουσουλμάνων νά μένουν άνοιχτά καί τήν Κυριακή.- Παρά τά έπικριτικά 
σχόλια πού δημοσιεύονταν κατά καιρούς στίς έφημερίδες, ή ταχυδρομική συγκοινωνία 
μεταξύ Ίωαννίνων-Άθηνών χώλαινε. Στίς 29 Μαΐου έγινε καί στά Γιάννινα, στή Μη
τρόπολη, μνημόσυνο γιά τόν Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, μέ τήν παρουσία δλων τών 
άρχών καί τών προξένων. Επίκαιρο ποίημα μέ τίτλο. Ό  μαρμαρωμένος βασιλιάς, 
άπάγγειλε δ Χρ. Χρηστοβασίλης.- Ά π ό  τό άστυνομικό δελτίο: Υπεβλήθη μήνυσις κατά 
τοϋ Ν. Μάτσικα, διότι συνελήφθη κατέχων καπνόν είς φύλλα καί κόπτων ταϋτα διά 
μαχαίρας πρός χρήσιν τών πελατών του, έπί πληρωμή. Ή  καταδίωξη άπό τή χωρο
φυλακή τών κατόχων λαθραίου καπνού καί σιγαρόχαρτου, είχε ταλαιπωρήσει άφάν- 
ταστα τόν άγροτικό πληθυσμό, κατά τό διάστημα τοΰ μεσοπολέμου. Οί άγρότες κατέ
φευγαν στό λαθραίο, γιατί δέν είχαν τίς οικονομικές δυνατότητες νά άγοράσουν τσιγάρα 
τής βιομηχανίας. Αύτή τήν άπλή αλήθεια κανένας δέν τήν καταλάβαινε καί τούς κυ-
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νηγοϋσαν...- Κι ό επίλογος τών συλληφθέντων γιά «κατασκοπεία» ’Αλβανών: Μέ 
άπόφαση τοϋ δικαστικού συμβουλίου απολύθηκαν όλοι άπό τίς φυλακές. Πιθανόν νά 
διενεργούσαν κατασκοπεία, δέ μπόρεσαν δπως οί άρχές νά τεκμηριώσουν τίς καταγ
γελίες τους καί ν ’ άποκαλύψουν τήν ύπαρξη της οργάνωσης.- Κάποιος Χρηστός Ραιβός 
δημοσίευσε στήν Ή πειρο  επιστολή μέ τήν όποία συνιστούσε στό δήμαρχο ν ’ 
άντικαταστήσει τήν πινακίδα Πλατεία Πάργης μέ άλλη πού νά γράφει Πλατεία Πάργας, 
κάτι πού ήταν σύμφωνον πρός τήν έλληνικήν ψυχήν, τήν παράδοσιν. τήν δημοτικήν 
ποίησιν καί τήν ιστορίαν. Ά πό τόν X. Περραιβό ώς τό Σ. Λάμπρο, πρόσθετε, ό τύπος 
«Πάργας» χρησιμοποιείται, τό ίδιο καί στό σχετικό μέ τήν πόλη μοιρολόγι. Ά ν  ήταν 
άλλοιώς. έπρεπε νά έγραφαν καί πινακίδα μέ τό όνομα όδός Κιάφης κι όχι Κιάφας.- 
Πόσο είχαν άναθαρρήσει οί βενιζελικοί φαίνεται κι άπό τή στάση όρισμένων παπάδων. 
Ό  παπάς τής κοινότητας Άγυιάς, Κοσμάς Λώλης, άρνήθηκε νά κάνει δοξολογία γιά 
τή γιορτή τοϋ βασιλιά. Ό  Ιδιος είχε κατεβάσει άπό ένα κατάστημα τήν εικόνα τοϋ βα
σιλιά καί έξώρνξεν τούς οφθαλμούς του. Έ νας άλλος παπάς στήν Πάργα. ό Γεράσιμος 
Δεσύλλας, δέ μνημόνευε τό όνομα τοϋ βασιλιά στίς ιεροτελεστίες.- Ό  δήμαρχος Β. 
Πυρσινέλλας αποφάσισε τή φωτογράφηση, μέ έξοδα τοΰ Δήμου, δλων τών σπιτιών 
γιαννιώτικου ρυθμόν, πού πολλοί τόν χαρακτήριζαν ώς μιά άρχιτεκτονική έμπνευση 
πρωτότυπη. Συλλογές φωτογραφιών θά στέλλονταν καί στά Μουσεία. Μιά έπανέκδοση 
τοϋ άλμπουμ αύτού, αν έγινε ή φωτογράφιση καί σώζεται, θά ήταν πολύ χρήσιμη... 
Λίγο πρίν αρχίσει ή μεγάλη επίθεση στή Μικρασία, οί πρεσβευτές τής 

Entente, έκαναν γνωστό στήν έλληνική κυβέρνηση δτι πρόσφεραν στήν 
Ελλάδα τίς φιλικές τους υπηρεσίες γιά μεσολάβηση, μέ σκοπό τήν επίτευξη 
μόνιμης ειρήνης εις τήν εγγύς ’Ανατολήν. Κατά τήν άποψη τοΰ Βενιζέλου 
ή μεσολαβητική προσπάθεια έπρεπε νά γίνει αποδεκτή άπό τήν Ελλάδα, ή 
κυβέρνηση Γούναρη δμως τήν άπέρριψε μέ τό αίτιολογικό, δτι δέ μπορούσε 
νά τή δεχτεί στίς παραμονές έξαπόλυσης τής μεγάλης έλληνικής έπίθεσης, 
καθώς καί γιά τό λόγο δτι άνεπίσημες πληροφορίες μιλοΰσαν γιά άποχώρη- 
ση τής Ελλάδας άπό τή Μικρά Λσία, σύμφωνα μέ τίς προθέσεις τών Δυ
νάμεων. Σίγουρα ή άπόρριψη τής μεσολάβησης ήταν μιά χαμένη εύκαιρία 
γιά νά τεθεί τέρμα στόν πόλεμο πού γονάτιζε τή χώρα, κανένας δμως δέν 
ήταν σίγουρος πώς οί σύμμαχοι δέ θά πρόδιναν γιά μιά άκόμα φορά τήν 
Ελλάδα, ύποχρεώνοντάς την νά έγκαταλείψει τή Σμύρνη. Οί γιαννιώτικες 
έφημερίδες πήραν θέση, άνάλογα μέ τήν πολιτική τους τοποθέτηση. Οί 
άντιπολιτευόμενες συμφωνούσαν μέ τίς άπόψεις τοΰ Βενιζέλου, οί κυβερνη
τικές θεωρούσαν τή μεσολάβηση παγίδα, ένόψει τής μεγάλης έπίθεσης, αύτή 
θά έδινε λύση στό πρόβλημα, τά άλλα βοηθούσαν τόν Κεμάλ.

Ό  Σπυρίδων στήν Άδριανούπολη έκλέχτηκε άπό τούς έπισκόπους τοΰ 
κλίματος τοΰ Πατριαρχείου μέλος τετραμελοΰς επιτροπής πού πήγε στά 
Πατριαρχεία γιά ν’ άποτρέψει τήν έκλογή τοΰ Μελέτιου Μεταξά, πρώην 
άρχιεπίσκοπου ’Αθηνών, ώς πατριάρχη. Ό  Μελέτιος είχε άπολυθεΐ άπό τίς 
μετανοεμβριανές κυβερνήσεις άπό άρχιεπίσκοπος, κι ήταν άνεπιθύμητος, 
ώς πατριάρχης, στούς άντιβενιζελικούς. Ή  έπιλογή τοΰ Σπυρίδωνα, ώς μέ
λους τής έπιτροπής θεωρήθηκε άπό τήν *Ηπειρο ώς βαθειά έκτίμηση τής 
’Εκκλησίας πρός τό μητροπολίτη Ίωαννίνων. Θά τοΰ στοίχιζε άργότερα 
τήν έδρα του στά Γιάννινα.



Ή ληστεία άρχισε νά γίνεται αισθητή στήν Ήπειρο. Τά καταδιωκτικά άποσπάσματα 
κυνηγούσαν συστηματικά τίς σχηματιζόμενες συμμορίες, δμως αυτές πλήθαιναν. Αϊτία: 
στίς συμμορίες κατέφευγαν πολλοί άπό τούς ανυπότακτους καί τούς λιποτάκτες. Σέ μιά 
συμπλοκή, στήν περιοχή τής Πρέβεζας, μαζί μέ τόν άρχισυμμορίτη Διον. Τούση πού σκο
τώθηκε. πληγώθηκε καί συνελήφθη ένας λιποτάκτης. Συστηματική καταδίωξη άνυπότακτων 
καί λιποτακτών άρχισε κι άπό τό Φρουραρχείο Ίωαννίνων. μέ καλά άποτελέσματα. Πολ

λοί άπέδιδαν τό φαινόμενο τής 
άνυποταξίας σέ πολιτικές ύ- 
ποκινήσεις τών βενιζελικών - 
άνάλογα φαινόμενα σημειώθη
καν καί κατά τήν περίοδο τής 
διακυβέρνησης τής χώρας άπό 
τό Βενιζέλο, σέ μεγαλύτερη μά
λιστα έκταση' είχε βάση ό συλ
λογισμός τους. υπήρχαν δμως 
καί περιπτώσεις πού μέ δική 
τους άπόφαση οί καλούμενοι 
δέν πήγαιναν νά καταταγούν, 
γιατί φοβούνταν τή Μικρά 
Ασία.

Στήν παραλίμνια λεωφό
ρο ό δήμαρχος έχτιζε περί
πτερο. θά χρησιμοποιόταν ώς 
καφεζαχαροπλαστείο. Μάλ
λον θά είναι τό σημερινό τής 
Κυρά-Φροσύνης. - ’Ανυπόφο

ροι κατάντησαν αϋτοί οί ποδηλάτες, σημείωνε ό χρονικογράφος. Εμπόδιζαν, έλεγε, 
τήν κυκλοφορία τών διαβατών. Τί θά σημείωνε σήμερα μέ τ' αυτοκίνητα;- Ή  στρα
τιωτική μουσική, μέ τήν καλυτέρευση τού καιρού, άρχισε νά παίζει τά πρωινά τής Κυ
ριακής. στήν κεντρική πλατεία, τήν πλατεία Μαβίλη καί τόν Κουραμπά. Μέ λύπη του 
διαπίστωνε ό χρονικογράφος πώς πλήν τών όλίγων φιλομούσων. κανείς Ι'ιαννιώτης 
δέν πηγαίνει έκεϊ (στό Κουραμπά).- Πολλά ζωύφια αιμοδιψή ένεφανίσθησαν άπό τίνος 
στίς διάφορες καρέκλες τών καφενείων, κυνηγούν δέ τούς καθαρωτέρονς πελάτας.- 
’Απαγορεύτηκε στίς μαίες πού δέν είχαν πτυχίο νά έξασκούν τό έπάγγελμα. Οί 
πρακτικές είχαν γίνει αιτία πολλών θανάτων άπό μολύνσεις.- Ό  καιρός (γίνεται λόγος 
γιά τά μέσα ’Ιουνίου, μέ τό «παλιό») βελτιώθηκε, δμως τό βράδυ τό επανωφόρι ήταν 
άπαραίτητο. Φαντάζεστε σήμερα επανωφόρι, στά τέλη ’Ιουνίου, σύμφωνα μέ τό «νέο» 
ημερολόγιο:- Οί έφημερίδες τής Κωνσταντινούπολης ανήγγειλαν τό θάνατο τοΰ γηραιοϋ 
καθηγητού, συγγραφέως καί δημοσιογράφου Πέτρου Παπαρούση. άπό τήν Ά νω  Βίτσα 
τοΰ Ζαγοριοΰ. άδελφοϋ τοϋ πολιτευτή τών Φιλελευθέρων Φίλιππα Παπαρούση. Οί 
έφημερίδες άφιέρωναν πολλές στήλες στή δράση του, τή χαρακτήριζαν σημαντική: Ό  
άκάματος οντος λόγιος είναι τό τελευταΐον λείψανον τής Ζαγορισιακής πλειάδος. ητις 
έπί ήμιόλιον αίώνος έκράτησε τά σκήπτρα τής εθνικής μορφώσεως έν Κωνσταντινου- 
πόλει καί διέπλασε τόν χαρακτήρα πολλώ ν λογάδων τοϋ Γένους.- ’Αρχισε τό κατά
βρεγμα τών δρόμων καί πλατειών τής πόλης μέ ε’ιδικά κάρα τής δημαρχίας. Ό  δήμαρχος 
προκήρυξε δημοπρασία γιά νά γίνεται μέ αύτοκίνητα τό κατάβρεγμα, κανένας δμως 
άπό τούς ιδιοκτήτες αύτοκινήτων δέν πήρε μέρος στή δημοπρασία.- Δόθηκαν τά πα
ραχωρητήρια σέ 34 χωριά γιά ίμπλιάκια πού άπαλλοτριώθηκαν.-

Ά πό  τήν κοινωνική ζωή τών Γιαννίνων (1919). 
Πρωινό ένός garden party στόν Κουραμπά. Δια- 
κρίνονται: Μ ερόπη Χρηστίδου, Αλεξάνδρα Καζαν
τζή, Κατίνα Χρηστίδου καί Τιτίνα Χρηστοβασίλη. 
Ανάμεσα τους ό Βασίλης Χρηστοβασίλης.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ 6° ~ ζ

Τέλη Ιουνίου - άρχές ’Ιουλίου, ύστερα άπό προετοιμασία μηνών, συσκέ
ψεις τοϋ βασιλιά μέ τό έπιτελεϊο στή Σμύρνη, άναχώρηση γιά τό μέτωπο, 
διαγγέλματα καί δηλώσεις, ή άναμενόμενη μεγάλη (καί τελειωτική δπως δή
λωνε τό επιτελείο) έπίθεση τοΰ στρατοΰ, έναντίον τοΰ Κεμάλ, άρχισε. Οί τίτ
λοι τών έφημερίδων σχετικά μέ τά αποτελέσματα ήταν έντυπωσιακοί: «Ρα
γδαία προέλασις τοϋ στρατοΰ μας», «Συντριβή τοϋ Κεμάλ» κι άλλοι παρό
μοιοι. Ή  ατμόσφαιρα στά Γιάννινα άλλαξε ριζικά. Καθώς περνοΰσαν οί μέρες 
κι έπιβεβαιώνονταν οί μεγάλες νίκες, ένθουσιασμός καί αισιοδοξία κυριαρ- 
χοΰσαν παντοΰ. "Ολοι συμμετείχαν στούς πανηγυρισμούς πού οργανώνον
ταν, βασιλικοί καί βενιζελικοί, γιατί κι όλοι περίμεναν νά τελειώσει ή μεγάλη 
περιπέτεια τοΰ λαοΰ μας, νά γυρίσουν οί επιστρατευμένοι στά σπίτια τους, 
πατεράδες, παιδιά, άδέρφια, τά περισσότερα σπίτια είχαν δικούς τους στή 
Μικρά ’Ασία, ή IX μεραρχία (αύτή ήταν τότε ή ’Ηπειρωτική) βρισκόταν στήν 
πρώτη γραμμή. ’Ενθουσιασμός καί περηφάνεια, λοιπόν, καί κρυφές εύχές νά- 
ναι όλοι καλά. Οί στρατηγοί τών καφενείων έπιασαν πάλι δουλειά, άνοιξαν 
χάρτες, σημείωναν κινήσεις μονάδων, πρόβλεπαν άποτελέσματα. Τά παραρ
τήματα τών έφημερίδων έβγαιναν τό ένα ύστερα άπό τ’ άλλο, γίνονταν 
άνάρπαστα, ό κόσμος διψοΰσε γιά νέα, οί έφημερίδες ήταν γεμάτες άπό σχόλια 
καί κύρια άρθρα' στήν Ή πειρο  τόν πρώτο λόγο είχε ό Νέστωρ Γεωργίτσης, 
υπέγραφε καί ώς Σίμων Ιωνάς, ή ύπεραισιοδοξία ξεχείλιζε άπό τά άρθρα 
του, ονειρευόταν άνασύσταση τοΰ βυζαντινοΰ κράτους, τήν Πόλη, τήν Άγιά 
Σόφιά, (Finis Turcia έγραφε στίς 10-7-1921): Ή  Βυζαντινή αυτοκρατορία 
άνεγείρεται, ινα καί πάλιν χρησιμεύση ώς προμαχών κατά τής 'Ασιατικής 
βαρβαρότητος. Ή  Τουρκία κατέρρευσεν, τήν δέ πρός τήν βασιλεύουσαν 
άγουσαν εκκαθαρίζουν οί "Ελληνες γιγαντομάχοι.

Τό πρώτο έναυσμα γιά παλλαϊκούς έορτασμούς στά Γιάννινα έδωσε ή 
είδηση τής κατάληψης τοΰ Άφιόν-Καρά Χισάρ τήν 1 ’Ιουλίου, ό ένθουσια- 
σμός δμως καί οί έκδηλώσεις κορυφώθηκαν, όταν στίς 2 τά μεσάνυχτα τής 
5ης ’Ιουλίου, άνακοινώθηκε ή κατάληψη τής Κιουτάχειας, τής παλιάς πρω
τεύουσας τών σουλτάνων, από τήν ’Ηπειρωτική IX μεραρχία καί έπιβεβαιώ- 
θηκε στίς 6 τό πρωϊ μέ τήν κυκλοφορία τών παραρτημάτων τών έφημερίδων. 
Ό  κόσμος βγήκε άπό τά σπίτια του, οί καμπάνες τών εκκλησιών χτυποΰσαν 
άδιάκοπα, συγκίνηση καί δάκρυα στά πρόσωπα τών άνθρώπων, καθώς κατά 
ομάδες διάβαζαν τά παραρτήματα. Πυροβολισμοί έπεφταν άδιάκοπα όλη τή
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μέρα, ή πόλη έπλεε στό γαλάζιο μέ τήν πληθώρα τών σημαιών καί βέβαια 
τό έμβατήριο ό Γυιός τον άετοϋ άκουγόταν παντού, ένώ τά μπαλκόνια τών 
σπιτιών στολίζονταν μέ τίς εικόνες του. Μικρές καί μεγάλες διαδηλιόσεις 
διάσχιζαν τήν πόλη, ή στρατιωτική μουσική έπαιζε στίς πλατείες καί στούς 
δρόμους, στίς 6 τό άπόγευμα τά μαγαζιά έκλεισαν κι ό κόσμος συγκεντρώθηκε 
στήν κεντρική πλατεία γιά ν ’ άκούσει τούς ομιλητές. Άπό τόν έξώστη τού

Άβέρωφ μίλησε ό πρόεδρος τοΰ Πολιτι
κού Σνλλόγον δικηγόρος Γεώργιος Τζα
βέλλας, τό πλήθος ζητωκραύγαζε συνεχώς, 
φωνές άκούονταν: Καί στήν Πόλη! Καί 
στήν Άγκυρα!, ξανάζησαν οί παλιές μέ
ρες τών πανηγυρισμών γιά τίς νίκες τοΰ 
έλληνικοΰ στρατοΰ κατά τούς βαλκανι
κούς πολέμους.

Πρίν άκόμα κοπάσει ό άπόηχος άπό 
τούς έορτασμούς γιά τήν Κιουτάχεια, νέα 
μεγάλη νίκη σημειώθηκε μέ τήν κατάληψη 
τοΰ Έσκή-Σεχήρ, ύστερα άπό σκληρές μά
χες, έπιθέσεις τών Ελλήνων κι άντεπιθέ- 
σεις τών Τούρκων, κι έδωκε άφορμή γιά 
νέους, πιό έκτεταμένους πανηγυρισμούς. 
Ή  είδηση τής πτώσης τοΰ Έσκή-Σεχήρ 
διαδόθηκε άστραπιαΐα στήν πόλη, άπό τά 
μεσάνυχτα τής 8ης ’Ιουλίου, μέ τούς πυ
ροβολισμούς καί τίς κωδωνοκρουσίες, 
πρώτες άρχισαν νά χτυπούν οί καμπάνες 
τοΰ Άρχιμανδρειοΰ. Στό πόδι, πάλι, δλα 
τά Γιάννινα. Διαδηλώσεις, εμβατήρια, Μέ 

τέτοιον Κωνσταντίνο, μέ τέτοιον βασιλιά, θά πάρουμε τήν Πόλη καί τήν 
Ά γιά  Σόφιά, νικητήριες ιαχές, εύχές, Χριστός άνέστη, κατακαλόκαιρο, κρα- 
τοΰσαν τόν κόσμο άγρυπνο. Κανένας δέν κοιμήθηκε. Τά καταστήματα 
έξακολουθοΰσαν νά μένουν κλειστά. Στίς 10 τό πρωΐ δλοι συγκεντρώθηκαν 
στή Μητρόπολη, δπου έγινε δοξολογία. Χοροστάτησε ό Σπυρίδων, είχε ήδη 
γυρίσει στά Γιάννινα, καί έκφώνησε καλλιεπέστατον καί γλαφυρώτατον λό
γον, έ'ξάρας τά ήρωϊκά κατορθώματα τοϋ στρατοΰ μας. Ύστερα πάλι δια
δηλώσεις, τραγούδια, ομαδικά γλέντια, ώς τό πρωΐ τής άλλης μέρας. Θά γιορ
τάζουν καί θά χαίρονται γιά λίγο άκόμα οί Γιαννιώτες καί δλοι οί "Ελληνες, 
ύστερα θάρθει ή μεγάλη άπογοήτευση άπό τήν αποτυχία τής προσπάθειας νά 
καταληφθεί ή Άγκυρα.

^  ό Δαγκλή ζήτησε νά δει ό Βασίλης, δέν ήθελε ν ’ ακούσει τίποτα άλλο.
Ό μω ς τήν έποχή έκείνη ό Δαγκλής fvrav τρομερά άπασχολημένος μέ τή 

διοίκηση τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων, μέ τίς άγορεύσεις στή βουλή, μέ

Ό  βασιλιάς Κωνσταντίνος καί ό 
πρωθυπουργός Δ. Γούναρης στό 
Άφιόν Καραχισάρ.



συνεντεύξεις πρός τίς εφημερίδες, μέ τήν οργάνωση τής άμυνας άπέναντί 
στούς έσωκομματικούς άντιπάλους του, προπαντός τό Σπ. Σίμο, διευθυντή 
τής Πατρίδος, άλλά καί μέ τή διευθέτηση τών σχέσεών του μέ τόν ίδιο τόν 
Ε. Βενιζέλο, πού δέν τόν ένημέρωνε γιά τίς προθέσεις του. Κατά τίς άγο- 
ρεύσεις του στή βουλή ό Δαγκλής ύποστήριζε τίς μετανοεμβριανές κυβερνήσεις 
στό θέμα τών πρωτοβουλιών τους γιά τή συνέχιση τοϋ πολέμου στή Μικρά 
’Ασία, ένημερώνοντας τακτικά τό Βενιζέλο γιά τίς θέσεις του. Ό  αύτο- 
εξόριστος άρχηγός τών Φιλελευθέρων στό διάστημα 8 μηνών, άπό τό Νοέμβριο 
τοΰ 1920 ώς τά τέλη ’Ιουνίου 1921, δέν έκανε καμιά κριτική γιά τή στάση 
τοϋ κόμματός του στή βουλή, κάτι πού σημαίνει ότι έβρισκε σωστούς τούς 
χειρισμούς τοΰ Δαγκλή. Στίς άρχές ’Ιουλίου, όμως, έξαπέλυσε μέ γράμμα 
τούς κεραυνούς του: Ή ταν δυστύχημα -έγραφε- γιά τούς Φιλελευθέρους πού 
δέν έμβάθυναν καί δέν κατάλαβαν άπό τήν άρχή τήν άληθινή κατάσταση τών 
πραγμάτων καί υποστήριξαν τίς ένέργειες τών μετανοεμβριανών κυβερνήσεων. 
Ό  έπιμελητής τοΰ ’Αρχείου τοΰ στρατηγοΰ βρίσκει περίεργη αύτή τή στάση 
τοϋ Βενιζέλου καί διερωτάται: Γιατί άραγε ό Βενιζέλος δεχόταν άδιαμαρ- 
τύρητα έπί μήνες νά παρέχει ό Δαγκλής κάθε τόσο, έπίσημα καί άνεπίσημα, 
τήν υποστήριξη τών Φιλελευθέρων στίς μετανοεμβριανές κυβερνήσεις; Καί 
γιατί περίμενε νά περάσουν 8 μήνες άπό τήν άνατροπή τής 1ης Νοεμβρίου 
γιά νά φανερώσει πώς οί Φιλελεύθεροι δέν άντελήφθησαν έξ άρχής τήν άληθή 
κατάστασιν τών πραγμάτων; Τί τάχα εμπόδιζε τόν άρχηγό νά βάλει στόν 
ϊσιο δρόμο τούς όπαδούς του, ή άκόμα καί ν ’ άποδοκιμάσει τόν έκπρόσωπο 
τού κόμματος -έστω καί έμμεσα- άν έπρεπε οπωσδήποτε νά διατηρηθεί τό 
πλάσμα δτι ό άρχηγός είχε άποσυρθεϊ άπό τήν πολιτική; ’Ασφαλώς τά Ιδια 
έρωτήματα βασάνιζαν καί τό Δαγκλή όταν διάβαζε τό γράμμα τοϋ Βενιζέλου 
τής 3-7-1921, τόν βασάνιζαν καί τόν πίκραναν. "Εβλεπε ότι στήν πραγματι
κότητα ό Βενιζέλος ρύθμιζε τή στάση τοϋ κόμματος άπό τό εξωτερικό, κι 
άς έλεγε πώς είχε άποσυρθεϊ άπό τήν πολιτική, χωρίς νά ένημερώνει τή δι
οίκησή του στήν Ελλάδα. Τό βέβαιο είναι πώς ό Βενιζέλος, μ’ όσα κι άν 
διακήρυσσε κατά καιρούς, ποτέ δέν άποχωρίστηκε τήν πολιτική ώς τό θάνατό 
του. Είχε συνυφανθεΐ μέ τή ζωή του, ήταν τό πάθος του, δέ μπορούσε ν’ 
άποδεσμευτεΐ άπ’ αύτή. Μόνο πού συχνά δέν έκανε κοινωνούς τών σκέψεων 
του ούτε τούς στενότερους συνεργάτες του, μέ τό δίκιο τους δυσφοροΰσαν 
καί ψυχραίνονταν.

Αύτή τή συναισθηματική δοκιμασία περνοϋσε ό Δαγκλής, όταν ό Βασίλης 
ζητοΰσε έπίμονα άπό τόν πατέρα καί τόν άδερφό του νά τόν παρακαλέσουν 
νά έρθει νά τόν δει. "Ετρεξε ό Πέτρος στά γραφεία τοΰ κόμματος, στό σπίτι 
τοΰ Δαγκλή, στάθηκε άδύνατο νά τόν συναντήσει. Άφησε στά γραφεία ένα 
κατατοπιστικό σημείωμα γιά τό στρατηγό καί γύρισε άπογοητευμένος στήν 
κλινική. Ύστερα άπό δυό μέρες έφεραν άπάντηση τοΰ Δαγκλή: πρός τό παρόν, 
ήταν τόσο άπασχολημένος πού δέ μποροΰσε ν’ άνταποκριθεΐ στήν παράκληση 
αγαπητών φίλων, μόλις έβρισκε καιρό θά έβλεπε τό Βασίλη, ήξεραν τά αίσθή- 
ματά του. Ό ταν διάβασαν τό γράμμα, ό άρρωστος δέν έκανε κανένα σχόλιο.
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Οί άλλοι σιωπούσαν, περίμεναν κάτι ν’ ακούσουν. Τίποτε. Τό στόμα τοϋ Βα
σίλη έμεινε κλειστό. Μόνον, όταν ό Πέτρος κι ό Δημήτρης είπαν πώς θά πή
γαιναν νά δοϋν τό διευθυντή της κλινικής, γιά νά κανονίσουν τό θέμα τών 
νοσηλειών, ακόυσαν τό Βασίλη νά μουρμουρίζει, δέν άπευθυνόταν σέ κανένα, 
μιλούσε μέ τόν εαυτό του: Πεθαίνω στρατηγέ, Ισως είναι αργά όταν έρθεις...

Ό  Δημήτρης δέ μποροϋσε νά μείνει κι άλλο στήν ’Αθήνα, έπρεπε νά φύγει 
γιά τά Γιάννινα. Ή  παρουσία του ήταν άπαραίτητη στήν οικογένεια, είχε 
χάσει τελείως τό ήθικό της, παρόλα τά καθησυχαστικά γράμματα τοϋ Πέτρου. 
"Επειτα ήταν καί οί άρρωστοι πού τόν περίμεναν. Μένοντας στήν ’Αθήνα 
καταλάβαινε πώς στήν ψυχολογική κατάσταση πού βρισκόταν ό Βασίλης δέ 
μποροϋσε νά τοΰ προσφέρει τίποτα. "Οταν τοΰ μίλησε γιά άναχώρηση, ό 
άδερφός του δέν έφερε άντίρρηση, ήταν μάλιστα κι ομιλητικός: Νά πας, τοΰ 
είπε, σέ χρειάζονται στά Γιάννινα...

Στήν Ήπειρο, πριν άκόμα άρχίσουν οί πανηγυρισμοί τών Γιαννιωτών γιά 
τίς μεγάλες νίκες τοϋ στρατοΰ, ό Σίμων Ιωνάς δημοσίευε άρθρα πού άπο- 
σκοποϋσαν στή συνένωση τών πολιτών, στήν κατάπαυση τών πολιτικών 
παθών καί κατηγοροϋσε δριμύτατα τή δημοσιογραφία τών ’Αθηνών πού δίχαζε 
τόν κόσμο μέ τήν έμπρηστική άρθρογραφία της: Ή  δημοσιογραφία τών 
:Αθηνών ούχί έξ ιδεολογίας, ά λλ’ ώς μισθοφόρος, ευθύς έξ άρχής έτάχθη μέ 
την μερίδα τών σιτιζόντων αύτήν καί παρέστη ό ελληνισμός όλος είς τό 
ελεεινόν θέαμα τοϋ άλληλοσπαραγμοϋ. Άπευθυνόταν είς ώτα μή άκουόντων. 
Ό  τύπος θά ύπηρετοΰσε έκείνους άπό τούς όποιους σιτιζόταν, δύσκολα νά- 
βρισκες φωνή άνεξάρτητη, άντικειμενική. Τό κακό είχε έπεκταθει καί στίς 
έφημερίδες τών επαρχιών, μήπως τό ιδιο δέ γίνεται καί σήμερα;

Μέ άνησυχία άκούονταν οί φήμες, άλλά καί οί ειδήσεις πού δημοσιεύονταν 
γιά έμφανίσεις συμμοριών σέ πολλά σημεία τοΰ νομοΰ Ίωαννίνων, ιδιαίτερα 
στήν περιοχή Ζαγοριοΰ (Καμνιά, Δοβρά, Κάτω Σουδενά, Ά γιος Μήνας). Δέ 
θ ’ άργοΰσαν νά δημιουργήσουν μέ τόν πολλαπλασιασμό καί τά έγκλήματα 
πού διέπρατταν, ένα άπό τά μεγαλύτερα προβλήματα τής ’Ηπείρου καί νά 
έμπλέξουν στή δράση τους πολιτικές παρατάξεις, άκόμα καί τίς καταδιωκτι- 
κέζ άρχές.

Κατά τήν άπουσία τοϋ Χατζή στήν ’Αθήνα, ό άντικαταστάτης του. έμπειρος δημο
σιογράφος, μέ χιούμορ, δσα γράφονταν στή στήλη 'Εδώ κι έκεΐ, γιά τή συνεχιζόμενη 
κι αυξανόμενη άκρίβεια, τάκανε σχόλια καί τά δημοσίευε στήν πρώτη σελίδα. Δυό άπ’ 
αυτά: Είς τήν αγοράν συνηντήσαμεν χθες τήν έσπέραν παχύσαρκον οικογενειάρχην 
κρατούντα φανόν καί άναζητοϋντα δέκα γραμμάρια ντομάτας. Μετά πολλάς περιπέ
τειας άνεϋρε έπί τέλους τό πολύτιμον εύρημα καί έκκενώσας ολόκληρον τό πορτοφόλι 
του άπήλθεν άποκομίζων ύπερηφάνως τό κειμήλιον. Καί τό δεύτερο: Ώφθησαν είς 
τήν άγοράν καί μπάμιες. Μόλις άντελήφθη τούτο καλοφαγάς συμπολίτης παρέλαβεν 
αμέσως τόν έδωόιμοπώλην καί μετέβη είς τό συμβολαιογραφείον καί έκειθεν είς τόν 
υποθηκοφύλακα. Γνα διά τής πωλήσεως καί μεταγραφής μιας διωρόφου οικίας του 
απόκτηση τριακόσια δράμια μπάμιες (24-6-21).- Διαδιδόταν στήν πόλη πώς αιτία τοϋ 
θανάτου τοϋ πρώην βουλευτή Σταύρου Γερομίχα, δικηγόρου μέ μεταπτυχιακές σπουδές 
στή Γερμανία καί Γαλλία, ήταν ή στενοχώρια του. γιατί οί Φιλελεύθεροι στούς όποιους
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ανήκε δέν τόν συμπεριέλαβαν στό ψηφοδέλτιο τοΰ νομοϋ Ίωαννίνων στίς τελευταίες 
έκλογές.- Τό έθιμον τής πένθιμου κωδωνοκρουσίας κατά τάς κηδείας -σημείωνε ό χρο
νικογράφος- πρέπει νά λείψη, δπως ελειψε είς δλας τάς μεγαλουπόλεις' άντιπροσω- 
πεύει τήν πεσιμιστικήν άποψιν τής έκμηδενίσεως καί δέν προσαρμόζεται καθόλου πρός 
τό πνεύμα τής χριστιανικής θρησκείας, δπερ δέν είναι καθόλου πένθιμον, απεναντίας 
εκπροσωπεί τήν άφθαρσίαν. Στά Γιάννινα τό έθιμο κόπηκε -δέν ξέρω πότε άκριβώς- 
στά χωριά όμως διατηρείται.- Τούς πελάτες των κέντρων της πλατείας μοιράζονταν, 
κατά κύριο λόγο. τά δυό μεγάλα κέντρα: τοΰ ’Αβέρωφ καί τοΰ Μαλάμου' ό μεταξύ 
των χώρος έπονομαζόταν Δαρδανέλια. - Στού Μάτσκα κοντά στό Μώλο είχε ανοίξει 
καφέ-άμάν, μέ 4-5 θήλεις άοιδούς. Ό  ίδών μεμαρτύρηκεν δτι πρόκειται μόνον περί... 
άηδών. Κατόπιν τούτου ή πελατεία τοϋ καταστήματος έπολλαπλασιάσθη καταπληκτι- 
κως. ’"Αγνωστο άν έγινε τότε κατανοητό τό ειρωνικό σχόλιο σέ βάρος τών Γιαννιωτών 
γιά τίς ...αηδείς προτιμήσεις τους.- Ό  κομματισμός είχε εισβάλει καί στή Φιλαρμονική. 
’Αρκετοί άρνήθηκαν νά πληρώσουν τή συνδρομή τους. μέ τόν ισχυρισμό ότι τό σωματείο 
είχε μετατραπεί σέ πολιτικό κέντρο. Τό συμπέραναν αύτό γιατί στό πρόγραμμά της ή 
Φιλαρμονική περιλάμβανε πάντοτε καί τό Γυιό τοϋ άετοϋ.- Τίτλος καί είδηση γιαννιώ- 
τικης έφημερίδας: Ό  Α ένιν παρεφρόνησε. ’Αγγέλλεται έκ Μόσχας δτι ό Τρότσκυ έκά- 
λεσεν είς Μόσχαν τόν ψυχίατρον Βιχτερώφ. ΐνα έξετάση φρενολογικώς τόν Αένιν. - 
Υποβλήθηκε μήνυση έναντίον τοΰ άρτοποιοΰ Ι.Κ. (πλατεία νεομάρτυρα Γεωργίου), διό
τι έπέτρεπεν είς άνυποδήτους άγυιόπαιδας νά πατώσιν έπί τής θέσεως, ένθα έκθέτει 
πρός πώλησιν τόν άρτον.- Καθώς ή ζέστη είχε φουντώσει, κάθε Σαββατοκύριακο ό 
Μώλος καί ή Ντραμπάτοβα πλημμύριζαν άπό κόσμο. Στήν τελευταία, άρκετές παρέες 
έμειναν ώς τό πρωΐ, τούς κρατοΰσε έκεΐ ή περιποίηση καί οί μεζέδες τοΰ μαγαζάτορα.- 
Ό  Χ ρόνος  τών ’Αθηνών, πού είχε έπανεκδοθεΐ, είχε μεγάλη κυκλοφορία στά Γιάννινα, 
τό μυθιστόρημα Τσιγγάνα πού δημοσίευε, διαβαζόταν άπληστα.- Ά γριος φόνος έγινε 
στίς 30 ’Ιουνίου, στό δρόμο Ίωαννίνων-Περάματος κι άναστάτωσε τήν πόλη. Τέσσερες 
γενειαφόροι ένοπλοι σκότωσαν τόν Χαγιατή Χουλεσή. γυιό τοΰ όθωμανοΰ ιδιοκτήτη 
τοΰ χωριοΰ καί λήστεψαν τό συνοδό του Στέφανο Καμπέρη.- Γενικός γραμματέας στή 
Γενική διοίκηση διορίστηκε ό δικηγόρος Γ. Τζέτζος.- Ό  καθηγητής Φ. Σαγκούνης μήνυσε 
τό X. Κότρο, έπί εξυβρίσει, γιά δημοσίευμά του στόν Κήρυκα.- Στό στρατιωτικό νο
σοκομείο Δολιανών έπεσε κεραυνός στή μέση τοΰ θαλάμου, χωρίς νά πάθει κανένας 
τίποτα.- Στό Πανελλήνιο, τό καφενείο, δπου σήμερα τό Βυζάντιο, σύχναζαν κυρίως 
οί δασκάλοι, τοΰ έδωσαν τό όνομα διδασκαλική λέσχη. Οί περισσότεροι δταν δέν είχαν 
δουλειά, περνούσαν δλη τή μέρα τους έκεΐ. Πλήρωναν τόν καφέ τους 0.25 λεπτά καί 
ξεκοκκάλιζαν έτσι δλες τίς έφημερίδες. μέ τίς όποιες έφοδιάζονταν τότε τά καφενεία, 
γλυτώνοντας τά έξοδα άγοράς. Στό ίδιο καφενείο σύχναζαν, στήν έποχή μου, πολλοί 
διδασκαλιστές, έκεΐ πρωτομυήθηκα κι έγώ στήν πρέφα.- ’Εκλεκτοί γάμοι: Ό  ρουμοϋνος 
πρόξενος ιατρός Ν. Βασιλάκης έτέλεσε τούς γόμους τής κόρης του μετά τοΰ διευθύ- 
νοντος τά έργα τών έν Αραγονψα πετρελαιοφόρων πηγών. Παράνυμφος ό πρόξενος 
τής Ρουμανίας Κούρτοβιτς. Ό  τελευταίος είχε προαχθεΐ σέ γενικό πρόξενο καί θάφευγε 
γιά τήν Αθήνα. Τή διεύθυνση τοΰ προξενείου θ’ άνελάβαινε ό Βασιλάκης. πού είχε 
πάρει κι αύτός προαγωγή. Στό γάμο παρέστησαν οί πρόξενοι καί πάσα ή έκλεκτή κοι
νωνία τών Ίωαννίνων. Σημειώνω πάλι πώς ό Βασιλάκης ήταν ό άρχηγός της ρουμα
νικής προπαγάνδας στήν Ήπειρο.

Η κατάσταση στή Βόρειο Ή πειρο έξακολουθοΰσε νά είναι χαώδης καί 
απελπιστική. Οί "Ελληνες καθημερινά δοκίμαζαν κάθε είδους στερήσεις 

καί πιέσεις κι ανήκουστα όργια. Οί ’Αλβανοί -τό μουσουλμανικό στοιχείο



1 ιδίως- επιδίωκε τήν έκμηδένιση τοϋ έλληνικοϋ πληθυσμοΰ, έξαναγκάζοντας 
' λ. τούς γονείς, μέ τήν τρομοκρατία καί κάθε πρόσφορο μέσο, νά στέλλουν τά 

παιδιά τους στ’ άλβανικά σχολεία, γιά νά μαθαίνουν τήν άλβανική. ’Απα
γόρευσαν άκόμα στούς κατοίκους νά μιλοΰν τήν έλληνική γλώσσα. "Ηθελαν 
νά τήν ξερριζώσουν άπό μικρούς καί μεγάλους, ξέροντας καλά πώς ή γλώσ
σα άποτελει ένα άπό τά κύρια γνωρίσματα τής διάκρισης ένός έθνους.

Ό  Νέστωρ Γεωργίτσης έξαντλούσε όλη τή θέρμη τών πατριωτικών συ
ναισθημάτων γράφοντας άρθρα, έξυμνώντας τίς νίκες τοΰ μαχόμενου στά 
Μικρασιατικά μέτωπα στρατού, καί πλέκοντας τά πιό τολμηρά οράματα 
γιά τό μεγαλείο τής Ελλάδας. Ό  νοΰς, ή καρδιά καί ή ψυχή του πρόσβλεπαν 
στή Μεγάλη ’Ιδέα, πού είχε φτάσει γιαυτόν νά γίνει πραγματικότητα, έκεϊ 
στήν Πόλη, στήν 'Αγιά Σόφιά περιδιάβαζε, βρισκόταν κιόλας μέσα στό 
Μέγα Μοναστήρι καί παρακολουθούσε τή στέψη τοΰ Κωνσταντίνου ώς αύ- 
τοκράτορα. Δέν παρέλειπε νά πλέκει καί τό έγκώμιο τής ’Αγγλίας γιά τήν 
εύμενή της στάση αύτή τήν έποχή, ύπέρ τών δικαίων τής Ελλάδας. Roule 
Britania, τιτλοφορούσε ένα άρθρο του (13-7-1921) κι έξυμνοΰσε τή θαλασ- 
σοκράτειρα. "Εγραφε: Κυβέρνα τόν κόσμον, ώ θαλασσοκράτειρα Δέσποινα, 
έν όνόματι τοϋ Δικαίου καί τής Ελευθερίας! Σύ νικάς. Κυβέρνα τόν κό
σμον διότι Σοί πρέπει τοϋτο... Α ί κυβερνήσεις εκείνων καί οί πνευματικοί 
των αρχηγοί (καταφέρεται κατά τής Γαλλίας καί ’Ιταλίας), άσυμπαθείς πρός 
τούς σφαζομένους, συνεπάθουν πρός τούς σφαγείς καί συνηγόρουν ύπέρ 
αύτών, ά λλ ’ ή συμπάθεια τοϋ λαοϋ σου καί ή εύγενής καί φιλάνθρωπος 
φωνή τοϋ κλήρου σου, έστεφάνωσε μέ δάφνας δόξης τούς επικούς άγώνες 
τοϋ στρατοΰ μας, μαχομένου ύπέρ τοϋ δικαίου. Ή  χαρά μας είναι χαρά  
τοϋ λαοϋ σου καί ή δόξα μας είναι δόξα του. Καί ήδη τό θαϋμα τής 
ελληνικής παραδόσεως πέντε αιώνων συνετελέσθη. Ό  «Μαρμαρωμένος Βα- 
σιληάς» άνοιξε τόν δρόμον πρός τής αίματωμένης κληρονομιάς τόν θρό
νον. Συμπαράστηθι μεθ’ ημών είς τήν στέψιν Του, είς τήν βασιλίδα τών 
πόλεων, ώ μεγαλόφρων Βρεττανία καί: Κυβέρνα τόν κόσμον. Τόσο μεγάλη 
ηταν ή πίστη έκείνων πού οί καρδιές τους είχαν φλογιστεί άπό τίς συνεχείς 
νίκες καί τά ηρωικά κατορθώματα τοΰ στρατοΰ, πού γ ι’ αύτούς ό πόλεμος 
είχε κιόλας τελειώσει, ό Κεμάλ είχε έξουδετερωθεΐ. Δέ χρειάστηκε πολύς 
χρόνος γιά νά γίνουν συντρίμια τά οράματα... Θά άποκαλυπτόταν άργότερα 
πως καί ή ’Αγγλία καί ιδιαίτερα ό θεωρούμενος φίλος τής Ελλάδας Λόϋδ 
Τζώρτζ, δέν έπαιζε τίμιο παιγνίδι άπέναντί της...

Στό μεταξύ, άκόμα καί στίς πιό χαρούμενες στιγμές πού ζοΰσε ό έλλη- 
νισμος, ό Διχασμός έκανε έμφανή τήν παρουσία του. Ή  ηγεσία π.χ. τών 
Φιλελευθέρων, έβλεπε μέ σκεπτικισμό τίς νίκες τοΰ στρατοΰ, γιατί, πίστευε 
πώς όδηγοΰσαν σέ άδιέξοδο. Ή  μεγάλη πλειοψηφία, όμως, τών βενιζελικών, 
συμμετείχε καί πανηγύριζε, μαζί μέ τούς άντιπάλους τους. Οί άντιβενι- 
ζελικοί, παρόλα αύτά, δέν έπαυαν ν ’ άμφισβητοΰν τή γνησιότητα τών αισθη
μάτων τους, κυρίως τής ηγεσίας, άλλά, κατά προέκταση καί τών ίδιων.
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’Αναδημοσίευε ή Ήπειρος, υιοθετώντας τό περιεχόμενό του, άρθρο άπό 
τόν Τηλέγραφο Πατρών, πού συνιστοϋσε, στούς βενιζελικούς νά χαροϋν κι 
αύτοί γιά τις νίκες, κάτι πού προϋπέθετε, κατά τόν άρθρογράφο, άρνητική 
στάση κι άνειλικρίνεια προθέσεων. Σημειωνόταν σέ μιά παράγραφο: Κύριοι 
Βενιζελικοί. Έάν εντός τής καρδίας σας ύπάρχουν έστω καί ώχραί απη
χήσεις τής κοινοτέρας συνειδήσεως, χαιρετίσατε τόν στρατόν, τόν όποιον 
δεινώς υβρίσατε καί έσυκοφαντήσατε. Ή  μετάνοια είναι τιμή καί ή όμολο- 
γία ένός σφάλματος είναι ή πλήρης είκών τής ηθικής. Έάν δέν θέλετε νά 
θεωρήσθε ξένοι πρός τήν τιμήν, ξένοι πρός τήν ηθικήν, ομολογήσατε δτι 
έσφάλατε. Γονυπετήσατε μέ ευλαβή συντριβήν ενώπιον εκείνων, τούς 
όποιους έσυκοφαντήσατε καί εξυβρίσατε. Ζητήσατε συγγνώμην άπό εκεί
νους, τούς όποιους άπεμακρύνατε άπό τόν στρατόν διά νά πληρώσητε τάς 
κοιλίας τών άμαθών, τών άστοιχειώτων καί τών ανικάνων νά ζήσουν, οΐ- 
τινες μίαν είχον ικανότητα νά έμφανίσουν συνείδησιν τά μάλιστα εύ- 
κολωτάτην είς έξώνησιν. Άρθρο γεμάτο άλαζονεία, υπεροψία, υβριστικό 
γιά δλους, όσοι είχαν πολεμήσει έθελοντικά κι έχυσαν τό αίμα τους στή 
Μακεδονία γιά νά διώξουν τούς Βουλγάρους, τήν ίδια στιγμή πού οί όμοϊ- 
δεάτες τοΰ άρθρογράφου, παραδίδονταν οίκειοθελώς αιχμάλωτοι στούς 
έχθρούς τής Ελλάδας. Άρθρο γραμμένο όχι γιά νά ενώσει, άλλά γιά νά 
διχάσει...

Άλλά κι ό βενιζελικός Κήρυξ τών Γιαννίνων δέν άπέφυγε τήν άμφι- 
σβήτηση τής ειλικρίνειας τών αισθημάτων του άπό τούς άντιπάλους: ...Καί 
πανηγυρίζει μέν ό έγχώριος «Κήρυξ» -έγραφε ή Ή πειρος- έπί ταΐς έθνικαΐς 
έορταΐς, δέν παραλείπει δμως νά κάμη καί πολιτικήν καί νά ρίψη τό δη- 
λητήριόν του είς τήν γενικήν χαράν. Δ ιότι καλά καί άγια Ικαμεν ό στρατός 
μας (ούδείς λόγος περί βασιλέως, άπεναντίας πολύς τοιοΰτος δι ’ ένα συ
νταγματάρχην Κονδύλην...), ά λλ’ αυτός φρονεί δτι αύτά τά πράγματα θά 
έγίνοντο άνευ αίματος, διά τής άβράς γραφίδος τοϋ περιοδεύοντος πατρός 
(έννοεΐ: Βενιζέλε μας πατέρα τής Ελλάδος...). Τότε άφοϋ νομίζει δτι 
έζημιώθημεν, πώς έχει τήν άξίωσιν νά τόν πιστεύσωμεν πανηγυρίζοντα; 
Βέβαια η άποψη τοΰ Κήρυκος ότι ό Βενιζέλος θά μποροϋσε νά λύσει τό 
Μικρασιατικό πρόβλημα χωρίς πόλεμο ήταν άφελής, αύτό όμως δέ δικαι
ολογεί τήν έπίθεση πού δέχτηκε.

Πόσος φανατισμός ύπήρχε, άκόμα καί σ’ αυτές τίς εύφρόσυνες, άλλά 
κρίσιμες στιγμές γιά τό έθνος, πού καθιστούσαν άναγκαία τήν έθνική όμο- 
ψυχία, άποδεικνύεται άπό ένα περιστατικό τής νύχτας πού άναγγέλθηκε ή 
κατάληψη τοΰ Έσκή-Σεχήρ. Ά πό τούς πυροβολισμούς τραυματίστηκε στήν 
ώμοπλάτη ή γυναίκα τοΰ οικονομικού εφόρου Δημοπούλου. Ή τραυματι
σμένη έπεδείξατο τοιαύτην ψυχραιμίαν, ώστε είς τούς ένθαρρύνοντας αύτήν 
άπήντα λακώνικώς μέ τήν φράσιν: «Δέν πειράζει, ας ζήση ό βασιλιάς, κι ’ 
άς γίνω θύμα»...

Μέσα στή σύγχυση πού δημιουργοΰσε ό φανατισμός, κυκλοφοροΰσαν
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κάθε είδους φήμες στήν πόλη. Κάποιοι διέδιδαν πώς ό Γ. Μαλάμος, ό διευ
θυντής ένός άπό τά μεγάλα καφεζαχαροπλαστεία τής κεντρικής πλατείας, 
είχε άλλάξει στρατόπεδο καί πήγε μέ τό μέρος τών βενιζελικών. Ό  Μαλάμος 
ύποχρεώθηκε νά κάνει δημόσια δήλωση γιά νά τούς διαψεύσει. Δέν αλλάζω 
έγώ φρονήματα -δήλωνε- καθώς τά πουκάμισά μου καί δέν κανονίζω ταϋ- 
τα. ώς άλλοι τινές, άναλόγως τών προσφερομένων μοι «εικόνων» τοϋ άει- 
μνήστου Γεωργίου Σταύρου (τών χαρτονομισμάτων). Είμαι μέ τό μέρος 
έκείνων πού δεκαπλασιάζουν σήμερον τήν Ελλάδα  (τών άντιβενιζελικών).

γ στερα άπό τήν άναχώρηση τοΰ Δημήτρη γιά τά Γιάννινα, ό Πέτρος 
άγωνιζόταν νά βρει τρόπο νά έρθει σ’ έπαφή μέ τό Δαγκλή, ό Βασίλης 

έξακολουθοΰσε νά τόν ζητάει άπεγνωσμένα. Ό  Φωκάς έπέμεινε νά γίνει ή 
άποκοπή τοΰ ποδιοΰ, οί έξετάσεις απέδειξαν πώς ή διάγνωση τοΰ καθηγητή 
ήταν σωστή: όστεοπεριοστίτιδα καί φυματίωση. Όριστική θεραπεία, μέ κά
ποιες άμφιβολίες γιά άπόλυτη έπιτυχία, έξαιτίας τής φυματιώδους μορφής 
τής άσθένειας, μόνο ή έγχείρηση πού πρότεινε ό Φωκάς θά έξασφάλιζε. 
Ποιός όμως νά προετοιμάσει τό Βασίλη γ ι’ αύτό; Ό  Δημήτρης είχε φύγει 
κι ό Πέτρος δέν τολμούσε ούτε νά τό σκεφτεΐ. Ύστερα άπό πολλές προ
σπάθειες κατόρθωσε νά συναντηθεί μέ τόν Δαγκλή καί νά τόν πείσει γιά 
τό πόσο άναγκαία ήταν ή παρουσία του στό νοσοκομείο. — Σάς άποζητάει, 
βδομάδες τώρα, στρατηγέ μου, μέ τ ’ δνομά σας ξυπνάει καί κοιμάται, πε
θαίνει ό Βασίλης, λιώνει κάθε μέρα σάν τό κερί, δλες τίς έλπίδες γιά ζωή 
τίς στηρίζει σ ’ εσάς... — Μά είναι τόσο σοβαρή ή κατάσταση; ρώτησε 
άνήσυχος ό Δαγκλής. —Χειρότερη ά π ’ δ,τι μπορείτε νά φανταστείτε, άπάν- 
τησε μ’ άπόγνωση ό Πέτρος, κι άρχισε νά μιλάει στό στρατηγό γιά όλα, 
όσα είχε ύποφέρει ό Βασίλης, άπό τήν άρχή τοΰ χρόνου, γιά τή μεταφορά 
του στήν ’Αθήνα, γιά τήν έξέλιξη τής άρρώστειας, τή διάγνωση τοΰ Φωκά, 
τ ’ άποτελέσματα τών έξετάσεων καί τή θεραπεία πού άκολουθοΰσε. —Ό  
Φωκάς επιμένει νά τού κόψει τό πόδι στρατηγέ, ό Βασίλης προτιμάει νά 
πεθάνει παρά ν ’ άκρωτηριαστεΐ. Βρισκόμαστε σ ’ άπόγνωση. Ά ν  μπορούσατε 
εσείς νά τόν πείσετε νά συγκατατεθεϊ... —Δέν θά τόν πείσω, άπάντησε 
άμέσως ό στρατηγός, είμαι βέβαιος. Ό  Βασίλης δέν είναι τυχαίος άνθρω
πος, οϋτε συνηθισμένος άρρωστος. Είναι μιά προσωπικότητα, μέ ισχυ
ρότατη βούληση, είσαι πατέρας του Πέτρο, αλλά έγώ τόν ξέρω καλλίτερα, 
στό στρατό καί μάλιστα σ ’ εμπόλεμες καταστάσεις, βγαίνουν δλα στήν επι
φάνεια, τά προτερήματα καί τά ελαττώματα τών άνθρώπων, τίποτα δέν 
μπορεί νά κρύψει ό πολεμιστής τής πρώτης γραμμής, κι ό Βασίλης δσα 
φανέρωσε ήταν δ,τι καλύτερο κρύβεται σέ ψυχές ανδρικές, πού είναι 
αποφασισμένες νά πεθάνουν γιά τήν πατρίδα τους. Τό καθήκον γιά τέτοιους 
άντρες δέν είναι μιά έννοια αφηρημένη, άλλά σκοπός ζωής, αύτό δίνει 
νόημα στήν ύπαρξή τους. Γιά νά τό έπιτελέσουν, χωρίς συμβιβασμούς καί 
νποταγές σέ σκοπιμότητες, χρησιμοποιούν δλες τίς ψυχικές καί πνευματικές



—  68 —

δυνάμεις τους, προπαντός τή βούληση, τή δυνατή καί σκληρή σάν τό ατσάλι, 
τέτοιες προσωπικότητες τίποτε δέ μπορεί νά τίς έκτρέψει άπό τήν έπιτέλεση 
τοΰ χρέους. Οϋτε έσύ λοιπόν, οϋτε ό καθηγητής, άλλά οϋτε κι έγώ μπορούμε 
νά αλλάξουμε τή γνώμη τοϋ Βασίλη, άποφάσισε νά μήν κάνει τήν έγχείρηση 
πού ζήτησε ό καθηγητής. Αύτό θέλει, αύτό θά γίνει, τή βούλησή του κανένας

δέ μπορεί νά τήν 
κάμψει. Αέν σκέπτε
ται τίς συνέπειες 
τής άρνησης, όσα κι 
άν τοϋ ποΰν οί 
γιατροί δέ θά τόν 
πείσουν, δίνει νόημα 
στή ζωή μέ τά δικά 
του κριτήρια, θέλει 
νά μείνει σωματικά 
άκέραιος, λεβέντης, 
όπως ήταν στίς κα
λές του μέρες, συ- 
χαίνεται τήν άνα- 
πηρία ' δέ θυμάσαι 
πώς άπό τήν πρώτη 

στιγμή πού τραυματίστηκε, άπαγόρευσε στούς γιατρούς τοϋ νοσοκομείου 
νά μιλάνε γιά κόψιμο τοϋ ποδιοΰ του; Πώς είναι δυνατό νά συμβιβαστεί 
τώρα; Θάρθω νά τόν δώ Πέτρο, όχι γιά νά τόν πείσω ν ’ ακολουθήσει τίς 
συμβουλές τών γιατρών, άλλά νά τοϋ συστήσω νά δεχτεί μιά έγχείρηση κά
θαρσης τοϋ τραύματος, Ισως έτσι γίνει τό θαϋμα καί γιατρευτεί...

Ό  Πέτρος άκουγε τό στρατηγό μέ θρησκευτική εύλάβεια καί μέ μισή ψυ
χή. Καταλάβαινε πώς δέν έδινε έλπίδες γιά τή ζωή τοϋ Βασίλη, δμως ό 
λόγος του ήταν γλυκός κι εύπρόσδεκτος, άποκάλυπτε τό χαρακτήρα ένός 
σπάνιου παιδιού, τοΰ Βασίλη, τοΰ δικοΰ του παιδιοΰ, τόν μεγάλωσε καί 
δέν τόν ήξερε άκόμα καλά, πόσο βαθειά έμπαινε στίς καρδιές τών άνθρώπων 
ό στρατηγός κι έφερνε σέ φώς τούς θησαυρούς πού κρύβονταν έκεΐ. — Σ ’ εύ- 
χαριστώ, στρατηγέ μου, είπε μόνο ό Πέτρος, κάνε ό,τι σέ φωτίσει ό θεός, 
έλα νά δεις τό Βασίλη, έμεινες τό μόνο στήριγμά του...

Τήν άλλη μέρα ό Δαγκλής βρισκόταν στήν κλινική. Έσφιξε τά δόντια 
του δταν άντίκρυσε τό Βασίλη, δέν τόδειξε, έκανε τάχα τό θυμωμένο πού 
τόν έβλεπε στό κρεββάτι; —Δέ ντρέπεσαι, τοΰ φώναξε σέ τόνο δήθεν έπι- 
τιμητικό, κοτζάμ ήρωας έσύ καί νά σέ βρίσκω ξαπλωμένο, σήκω γρήγορα... 
—Στρατηγέ μου.., ψιθύρισε ικετευτικά ό Βασίλης, δέ μπορώ... δέ μπορώ... 
ντρέπομαι.., δάκρυα γέμισαν τά μάτια του, ό στρατηγός σεβάστηκε τή συ
γκίνησή του, δέν έπέμεινε, έβλεπε τήν άδυναμία τοΰ παλληκαριοΰ, τήν 
ώχρότητα τοΰ προσώπου του, τήν προσπάθεια νά τά κρύψει αύτά άπό τούς

Ό  γάμος τοϋ Αλέξανδρου Μυλωνά μέ τήν κόρη τοϋ Δαγκλή 
Ελένη (Θεσσαλονίκη 1917). Διακρίνονται ό Βενιζέλος κι ό 
Δαγκλής.
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άλλους Ήρθα, τοϋ είπε, γιά ν ’ αλλάξει συζήτηση, δ,τι χρειάζεσαι νά μοϋ  
τό πεις, θά κάνω δ,τι μπορώ. -—Τίποτα δέ χρειάζομαι, στρατηγέ μου, δλα 
τάχω, μόνο πού κινδυνεύω νά χάσω τό πόδι μου, θέλω νά μέ βοηθήσετε 
νά ξεπεράσω τόν κίνδυνο, δπως τήν άλλη φορά στή Θεσσαλονίκη. Δέ θά 
ζήσω χωρίς τό πόδι μου... —Δέ θά τό χάσεις, τόν διαβεβαίωσε ό Δαγκλής, 
μίλησα μέ τούς γιατρούς τής κλινικής πρίν έρθω έδώ, μή φοβάσαι, θά 
υποχρεωθείς μόνο νά κάνεις μιά μικρή έγχείρηση. νά καθαρίσει ό χει- 
ροϋργος τό κόκκαλο πού δημιουργεί τό συρίγγιο, ύστερα δλα θά πάνε 
καλά... Τό πρόσωπο τοϋ Βασίλη φωτίστηκε, άπότομα σφίχτηκε πάλι, έδειχνε 
άμφιβολία και δυσπιστία. —Θά μέ ναρκώσουν.., ρώτησε σέ τόνο άπειλητικό. 
— Μά πώς θά γίνει ή έγχείρηση παιδί μου: Θά σέ ναρκώσουν, δέ γίνεται 
άλλοιώς... — Θά μέ ξεγελάσουν.., οΰρλιαξε, θά κόψουν τό πόδι μου καί δέ 
θά καταλάβω, όχι δέ θέλω νά γίνει καμιά έγχείρηση... Τώρα πήρε αυστηρό 
ΰφος ό Δαγκλής: — "Ακούσε Βασίλη, ό Δαγκλής σοϋ μιλάει, νομίζω πώς 
έχω άπέναντί μου τόν Βασίλη Κωστίδη, τό παλληκάρι πού άψήφισε τή ζωή 
του γιά τήν πατρίδα , όχι ένα δύσπιστο άνθρωπάκι, πού δέν έμπιστεύεται 
στό λόγο μου. Αύτό πού σοϋ είπα, αύτό θά γίνει, άπόξεση καί καθάρισμα 
τοϋ μηριαίου όστοϋ, τίποτα παραπάνω. Μ πορεί νά χρησιμοποιήσει ευτελή 
τεχνάσματα ό Δαγκλής γιά νά σέ ξεγελάσει; Τί σκέψεις είναι αύτές πού σέ 
βασανίζουν;.. Ό  Βασίλης κατάλαβε πώς ό στρατηγός είχε θιγεΐ, κατέβαλε 
προσπάθεια νά σηκωθεί άπό τό κρεββάτι, ν ’ άρπάξει τό χέρι του νά τό φι
λήσει, δέ μπόρεσε, δέν τόν άφησε κι ό στρατηγός νά συνεχίσει τήν προ
σπάθεια, πήγε κοντά του, κάθησε δίπλα του, στό κρεββάτι, μή χάνεις τό 
θάρρος σου, παιδί μου, μή χάνεις τήν πίστη σου, πέρασες τόσα καί τόσα, 
θά ξεπεράσεις κι αύτή τή δυσκολία, έχε μου έμπιστοσύνη... Ό  Βασίλης δέ 
μποροϋσε νά μιλήσει άπό τή συγκίνηση, τό ίδιο άφωνος έμενε κι ό Πέτρος, 
όλη τήν ώρα πού γινόταν ή συζήτηση άνάμεσα στούς δυό, έξάλλου τΐ νά 
πει; Ό  Βασίλης μόνο μέ τό Δαγκλή ήθελε νά συζητήσει, αύτόν έμπιστευόταν, 
μόνο αύτός ξυπνούσε μέσα του κάποιες έλπίδες, πολύ λίγες- είχε τό προ
αίσθημα πώς ή ζωή του έσβηνε, ή άρνηση νά μήν τοΰ κόψουν τό πόδι 
άποτελοΰσε μιά άντρίκια στάση ζωής, ταυτόχρονα όμως κι ένα άλλοθι, γιά 
νά κρύψει τό φόβο πού άρχισε νά τόν κυριεύει άπό τόν καιρό πού πείσθηκε, 
παρά τίς διαβεβαιώσεις τού Δημήτρη καί τών άλλων γιατρών, πώς όλα 
ηταν μάταια, τό πόδι, κολοβωμένο ή όχι, θά τόν όδηγοΰσε στό θάνατο...

Θά σ ’ άφήσω τώρα, είπε ό Δαγκλής καί σηκώθηκε, μέ περιμένουν πολλές  
δουλειές, ή έγχείρηση θά γίνει αϋριο, σέ λίγες μέρες θά ξαναπεράσω. 
^Εσκυψε, φίλησε τό Βασίλη στό μέτωπο, έσφιξε τό χέρι τοΰ Πέτρου κι 
έφυγε.

Ο Δαγκλής είχε κουβεντιάσει μέ τόν καθηγητή Φωκά κι ένημερώθηκε 
γιά τήν κατάσταση τοΰ Βασίλη, πρίν πάει στήν κλινική. Ό  καθηγητής ήταν 
κατηγορηματικός. Μόνο μέ τήν άποκοπή τοΰ ποδιοΰ ύπήρχαν έλπίδες, τά 
αλλα ηχαν έπεμβάσεις γιά τήν παράταση τής ζωής. —Σέ καμμιά περίπτωση
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δέν θά δεχτεί τέτοια λύση ό τραυματίας, είπε ο Δαγκλής, πήρε τήν άπόφαση 
νά πεθάνει μαζί μέ τό πόδι του, κανένας δέν μπορεί νά τόν πείσει, οϋτε 
εγώ. Προκειμένου νά πεθάνει σέ λίγες μέρες άν τοϋ άφαιρεθεϊ τό πόδι, 
είναι προτιμότερο νά παρατείνουμε τή ζωή του μέ τήν άπόξεση. Έπειτα, 
κανένας δέν ξέρει, είναι καί οί σπάνιες περιπτώσεις, τά θαύματα. Κανένας 
δέ μπορεί νά τ ’ άποκλείσει, οϋτε ή επιστήμη... — θ ά  γίνουν δλα σύμφωνα 
μέ τή θέλησή σας στρατηγέ, ό Θεός άς βοηθήσει νά γίνει καλά τό παλληκάρι, 
τό συμπάθησα κι εγώ άπό τήν πρώτη στιγμή, θά κάνω δ,τι καλλίτερο 
μπορώ... — Εύχαριστώ κ. καθηγητά, είπε ό Δαγκλής, εύχομαι καλή έπιτυχία, 
ή θεραπεία τοϋ Βασίλη θάναι καί γιά σάς ένα τιμητικό έπίτευγμα.

Ή  εγχείρηση έγινε τήν άλλη μέρα. Τό τραύμα καθαρίστηκε, έρραψαν τήν 
πληγή, άφησαν άνοιχτή μιά δίοδο, μ’ ενα σωληνάκι, γιά τήν εκροή τοΰ 
πύου, σέ περίπτωση δημιουργίας νέας φλεγμονής. Τό σωληνάκι θά τό 
έβγαζαν ύστερα άπό δέκα μέρες, θά έκλεινε ώς τότε τό τραύμα. — Ά ς  ελπί
σουμε πώς δλα θά πάνε καλά, είπε ό καθηγητής στόν Πέτρο, τήν ώρα πού 
έβγαζαν τό Βασίλη άπό τό χειρουργείο, ναρκωμένο άκόμα. Προσπαθειστε 
νά τοϋ δημιουργείτε ευχάριστη άτμόσφαιρα στό δωμάτιο κι όχι πολλές 
επισκέψεις... — Θά γίνει καλά κ. καθηγητά; ρώτησε μέ άγωνία ό Πέτρος. 
— Ά ν  βοηθήσει ό θεός, θά γίνει.., άπάντησε ό Φωκάς κι έκοψε τή συζήτηση. 
Ό  Πέτρος κατάλαβε. "Ολα κρέμονταν τώρα άπό τή θέληση τοΰ θεοΰ...

V  τίς 10 ’Ιουλίου ό Χατζής γύρισε στά Γιάννινα, άπουσίαζε περισσότερο 
άπό μήνα, στήν ’Αθήνα. Φαίνεται πώς κατά τό διάστημα πού έλειπε ή 

έφημερίδα είχε ξεφύγει κάπως άπό τή γραμμή πού άκολουθοΰσε. Υ πεύθυνοι 
γ ι’ αύτό ήταν ό διευθυντής τής σύνταξης Εύαγγελάτος (πιθανόν ό κατόπιν 
δήμαρχος Μεσολογγίου καί ύπουργός) καί μερικοί άκόμα συντάκτες. 
Ά τυχώ ς κατά τό διάστημα τοϋτο —σημείωνε ό Χατζής— παρεισέφρυσαν 
είς τήν «"Ηπειρον» άρθρίδια τινά, άλλοτε λίαν έπαινετικά, κάποτε δέ 
έπιτιμητικά καί π ο λ ύ  π ρ ο σ ω π ι κ ή ς  φ ύ σ ε ω ς .

Ά ν  στή γραμμή σημειώθηκαν κάποιες παρεκκλίσεις, ή θέση τής έφη- 
μερίδας στά εθνικά θέματα καί κυρίως στό Μικρασιατικό παρέμεινε ή ίδια. 
Τό πρώτο άρθρο, πού έγραψε ό Χατζής μετά τό γυρισμό του (15-7-1921), 
μέ τίτλο: Πρός τό γλυκύ άγγελμα, κινείται στήν ίδια άτμόσφαιρα τών άρ
θρων τών προηγούμενων ήμερών. Ά κριτος θαυμασμός γιά τά αποτελέσματα 
τών στρατιωτικών επιχειρήσεων -ήταν βέβαια έντυπωσιακές-, άλλά δέν έδι
ναν οριστική λύση στό πρόβλημα, ύποτίμηση τοϋ άντίπαλου καί ειρωνικός 
σχολιασμός κάθε είδησης πού άναφερόταν στίς δυνάμεις άντίστασης πού 
διέθετε άκόμα ό Κεμάλ, ικανές δπως άποδείχτηκε άργότερα ν ’ άνατρέψουν 
τήν κατάσταση, καί λιβανωτός... πολύς λιβανωτός γιά τό βασιλιά, τόν μέλ
λοντα Αύτοκράτορα, Αύγουστο, συνεχιστή τών Παλαιολόγων, δπου νάταν 
θά γινόταν ή στέψη του στήν Ά γιά  Σόφιά. Ενδεικτική μιά περικοπή τοΰ 
άρθρου του: ...Ό λαι αί ειδήσεις (μετά τίς νίκες) κατατείνουν είς τό γεγονός
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δτι ή κ α θ α ρ ώ ς  σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή  Ε λ λ η ν ι κ ή  π ρ ο σ π ά θ ε ι α  
έ λ η ξ ε  ν ο ύ σ ι α σ  τ ι κ ώ ς  διά ταχείας, μεγαλειώδους καί αφαντάστου νί
κης... Καί ή Ε λλάς μέ μέτωπον στρατιωτικόν σήμερον εύθύγραμμον... 
έξωπλισμένη καί έφα>διασμένη ίδεωδώς... καί μέ έχθρόν άπέναντί λείψανον 
έν άποσυνθέσει τελεία ΒΑΔΙΖΕΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙ ΤΟ Υ ΔΡΟΜ ΟΥ πρός 
Κωνσταντινούπολιν. έξ οίασδήποτε κατευθύνσεως καί άν πορευθή. Διάστη
μα δέ έλαχίστου χρόνου υπολείπεται είσέτι, έως ότου μίαν ώραίαν 
Ίουλιανήν εσπέραν γλυκύ καί ένθεον ρίγος ενθουσιασμού καί δακρύων θά 
συνδονήση τήν ψυχήν μας - όταν ταχεία ή έλληνική φήμη θά κομίση έπί 
τών πτερύγων της, μαζί μέ τό εύφρόσυνον άγγελμα καί τόν άντίλαλον τής 
ιαχής, ή όποία θά σείη τούς θόλους τής Ά γ ια ς  Σόφιάς, δταν θά στέφηται 
’Εκείνος καί αί ένδοξοι 'Ελληνικοί νικήτριαι λεγεώνες θά βροντοφωνούν: 
—Χαΐρε Αύγουστε Κωνσταντίνε!... Λεγεώνες, Αύγουστοι, ό Παρατηρητής 
τοΰ Λονδίνου έγραφε πώς ό βασιλεύς Κωνσταντίνος σήμερον περιβάλλεται 
ύπό τής αίγλης τού Μεγάλου Αλεξάνδρου. ’Αρχαία, ρωμαϊκή καί βυζαντινή 
ιστορία γίνονταν ένα, δλα συνέκλιναν έπί τό αύτό: Ό  Κωνσταντίνος, δπου 
νάταν, θά γινόταν αύτοκράτορας...

Βέβαια υπήρχαν καί κάποιες ενοχλητικές ε’ιδήσεις, πού χαλούσαν τήν 
άτμόσφαιρα, έρχονταν άπό τό εξωτερικό, άλλά ποιος έδινε σημασία σ’ 
αύτές; Δυό-τρία θαυμαστικά καί ή υπόθεση τελείωνε. Ό  Κεμάλ, έλεγαν ot 
ειδήσεις, π α ρ ’ δλην τήν συντριβήν τής στρατιάς του, έτηλεγράφησε πρός 
τόν Μέγαν Βεζύρην, δτι έχει είσέτι πεποίθησιν περί τής νίκης!!! νΑλλη 
είδηση μιλούσε πώς ό Κεμάλ βεβαίωνε δτι ό πόλεμος δέν είχε τελειώσει 
άκόμα. ’Ισχυριζόταν μάλιστα δτι είχε προβλέψει τήν έκκένωση τοϋ Έσκή 
Σεχήρ πρίν τήν έκδήλωση τής έπίθεσης. ’Ακόμα ήλπιζε!!! (τά θαυμαστικά 
τής ’Ηπείρου) δτι θά παρέσυρε τούς Έλληνες στή γραμμή Έσκή Σεχήρ- 
Άγκυρας. Καί τούς παρέσυρε, έξαντλώντας τους καί δημιουργώντας τίς 
προϋποθέσεις τής δικής του νίκης. Ό σ ο ι έκαναν τέτοιες προβλέψεις, τήν 
έποχή πού δλοι πίστευαν πώς είχε φτάσει τό τέλος, θεωρούνταν τρελλοί. 
Ό λοι; Ό  αύτοεξόριστος τοΰ Παρισιοΰ προειδοποιούσε: ...Ή κατάληψις τής 
Άγκύρας δέν θά μάς παράσχη ώφελείας άναλόγους πρός τάς προερχομένας 
έκ τής άπομακρύνσεως άπό τάς άληθείς βάσεις μας. Δ ιότι δέν πρέπει νά 
λησμονώμεν οτι ή Ά γκυρα  δέν είναι ή πραγματική πρωτεύουσα τοϋ έχθροϋ. 
Είναι πόλις τετάρτης τάξεως, προσωρινώς μόνον χρησιμεύουσα ώς κέντρον 
τοϋ Κεμαλικοϋ κινήματος (Γράμμα Βενιζέλου πρός τό Δαγκλή, 26-8-1921). 
Η Άγκυρα! Κι άν τήν παίρναμε δέν θά τελείωνε ό πόλεμος. Κατά τό Βε

νιζέλο, ή άληθινή πρωτεύουσα τών Τούρκων ήταν ή Κωνσταντινούπολη, ή 
πτώση της θά είχε τρομερή άπήχηση στήν ψυχή τών Τούρκων, δμως αύτή 
-παρά τά γραφόμενα πώς ήταν προσπελάσιμη άπό δποια πλευρά ήθελαν 
οι Ελληνες- δέν κινδύνευε, γιατί προστατευόταν άπό τούς «συμμάχους» 
μας, άπό κάθε έπίθεση έλληνική...
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Γιά τήν άντιπολιτευτική του πολιτική ή Ή πειρος  άποκαλοϋσε τώρα τόν Κήρυκα, 
Κόρακα, ό Δημοσθένης Πανίδης διαμαρτυρόταν. —Μά γιατί: άποροΰσε τάχα ό Χατζής, 
δταν διαμαρτύρεται άποδεικνύει δτι ακούει καί δλοι ξέρουν δτι κανένας δέν άκούει 
είς ξένον όνομα...- Ό  Δήμος Ίωαννιτών έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στήν IX

’Ηπειρωτική μεραρχία, γιά τίς νίκες της. Ό  διοικη
τής της, συνταγματάρχης Μεσσήνης, άπάντησε ευχα
ριστώντας.- Δέκα τρεις θάνατοι σημειώθηκαν στά 
Γιάννινα, τό πρώτο δεκαπενθήμερο τοϋ ’Ιουλίου. 
Αίτιες θανάτου: 1 άπό γρίπη, 2 άπό φυματίωση. 1 
άπό καρκίνο, 3 άπό έντερίτιδες (τά μολυσμένα νερά 
τών πηγαδιών έκαναν θραύση). 1 άπό γεροντικό μα
ρασμό, 1 άπό μυοκαρδίτιδα, 1 άπό γάγγραινα, 1 
άπό βρογχοπνευμονία, 1 άπό άτροφία καί 1 άπό 
βρογχίτιδα.- Ά π ό  τό ύπουργεΧο Δικαιοσύνης ιδρύ
θηκε στά Γιάννινα Γραφεϊον Στατιστικής καί Ποι
νικού μητρώου.- Άπαλλοτριώθηκαν τά ίμπλιάκια 
Βροντισμένης, Ζαγόριανης, Μεγάλου καί Μικρού 

, Προσγολίου (Περιστεριού). Μαζαρακίου καί Βοστί- 
νας (Πωγωνιανής).- Στό Μακρινόν, δπου οί άρου- 

'Ο Π Γ Ι  1  ραΐοι κατέστρεφαν τά χωράφια, εμφανίστηκαν καί
έξη άρκοΰδες, οί όποιες λυμαίνονταν καί τρομοκρα
τούσαν μέ τήν παρουσίαν των τούς κατοίκους τοϋ 
χωρίου. Οί κάτοικοι ζητούσαν δπλα διά νά εξον
τώσουν τούς άγριους αύτούς έπισκέπτας.- Ό  Ιερο
κήρυκας Πολύκαρπος Συνοδινός. άρθρογραφώντας 
στόν Κήρυκα ζητούσε τήν άποστολή στό έξωτερικό 
προπαγανδιστικών άποστολών άπό κληρικούς, δπως 
γινόταν καί έπί Βενιζέλου. Νά περιοριστεί στό κή
ρυγμά του, συνιστούσε ό Χατζής καί ν ’ άφήσει τήν 
άρθρογραφία.- Στό Λοζέτσι συνελήφθη ή Αίκ. Ν.. μέ
λος σπείρας νυκτοκλεπτών. Στήν τρώγλη πού κρυ
βόταν βρέθηκαν κλοπιμαία άπό τό έμπορικό κατά
στημα τοϋ Γ. Κραψίτη.- ’Από τίς έφημερίδες κρινόταν 
άναγκαία ή έπίδειξη μεγαλύτερου ένδιαφέροντος γιά 
τό Δημοτικό νοσοκομείο τοϋ Κουραμπά, τόσο άπό 
τό Δήμο, δσο κι άπό τή διοίκηση. Ό  κήπος, πρώτα, 
ό θάλλων πλούσιος κήπος, είχε μεταβληθεΐ σέ χέρσο 
χωράφι, ύστερα άπό τήν έκεϊ έγκατάσταση τών προ- 

Κάρτ - ποσταλ σκόπων, οί όποιοι άκόμα καί τίς κορφές τών δέ-
τής δεκαετίας του 20. ντρων είχαν σπάσει. Έπρεπε, έπίσης, νά διατεθούν

σοβαρά κονδύλια γιά τή λειτουργία του καί νά γίνει σύσταση στίς κοινότητες νά 
έγγράψουν ένισχύσεις στούς προϋπολογισμούς τους, γιατί ο'ι περισσότεροι νοσηλευόμενοι 
τοϋ νοσοκομείου προέρχονταν άπό τήν ύπαιθρο.- Στό Κουκούλι πυρκαϊά άποτέφρωσε 
τό άρχοντικό τής Εύγενίας, χήρας ’Αχ. Κοκκόρου, πού έπασχε διανοητικώς. Ήταν ή μη
τέρα τοΰ καθηγητή τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Π. Κόκκορη.- Στή Δραγοψά έξακο- 
λουθοΰσαν οί έργασίες είς τάς έκεϊ πετρελαιοφόρους πηγάς, άπό ρουμανική έταιρεία. 
Τά άποτελέσματα κρίνονταν πολύ Ικανοποιητικά. ’Από τά 18 φρεάτια πού είχαν άνοίξει, 
έβγαζαν έν πολτώδει καταστάσει πετρέλαιον άρίστης ποιότητος έφάμιλλον πρός τό τοϋ 
Βακοϋ. Πέρασαν άπό τότε 70 χρόνια κι άκόμα νά φανεί τό πετρέλαιο τής Δραγοψάς...
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Ή  σκληρή αντιπαράθεση άνάμεσα σέ κυβερνητικούς καί βενιζελικούς, 
μέσω τών εφημερίδων, συνεχιζόταν στά Γιάννινα -κατά προέκταση τών 
όσων συνέβαιναν στήν ’Αθήνα- χωρίς άνάπαυλα. Ό  Βενιζέλος είναι νεκρός 
πολιτικός τιτλοφορούσε κύριο άρθρο του, τακτικός συνεργάτης τής Η πεί
ρου, υπογράφοντας μέ ενα Μ:. Τέτοια θέση έπέσυρε τή μήνη τού Κήρυκα, 
όπου άλλος άρθρογράφος άνώνυμος, μέ τήν υπογραφή Πολιτικός, άντέ- 
κρουε τούς έναντίον τοΰ Βενιζέλου χαρακτηρισμούς, σέ άρθρο μέ τόν τίτλο 
Εντροπή. Λίγες μέρες πιο πριν άλλος κακός βενιζελικός άνήρ καί δ ι ’ αύτό 
καί παλιάνθρωπος άφοϋ άνωνυμογραφεϊ (κατά τήν Ή πειρο) συνιστοΰσε 
απειλητικά στό Χατζή νά σταματήσει τό άντιβενιζελικό του κήρυγμα καί 
νά μήν τά βάζει μέ τόν Κήρυκα, γιατί θά έρθη καιρός νά λογαριαστούμε. 
Ό  Χατζής έγινε έξαλλος: Ό  κακός βενιζελικός άνήρ θά είναι «Περιβέλιον» 
(άπό τήν έφημερίδα Βέλος πού έξέδιδε πριν ό Δ. Πανίδης) ή Περικοράκιον 
(άπό τό Κήρυξ, Κόραξ) λείψανον, διερχόμενον τήν περίοδον τού βρυκο- 
λακιάσματος τών κολασμένων ψυχών καί καλλίτερον θά ήτο δι ’ αύτόν νά 
μήν ερθη ό καιρός τοϋ λογαριάσματος. Μίαν φοράν ήνέχθημεν 13 μηνύσεις 
καί 13 μηνών άπέλασιν. Διά τήν δεύτερην πριν μάς γίνη παρόμοιον θά τοϋ 
πατήσωμεν προτήτερα τό κεφάλι μέ τήν πτέρναν, δπως τών φειδιών, τών 
σκορπιών καί τών δηλητηριωδών έντόμων. Ά πό τήν άντιπαράθεση πού συ
νεχίστηκε έπί μήνες, τό συμπέρασμα πού βγαίνει είναι πώς οί βενιζελικοί 
δχι μόνο είχαν άνακτήσει τό θάρρος τους, άλλά κι είχαν περάσει στήν 
άντεπίθεση. Προκαλοΰσαν κι άλλοιώς τούς άντιπάλους τους. βαφτίζοντας 
τά παιδιά τους μέ τό όνομα τοΰ Λευτέρη καί μοιράζοντας βαφτιστικά μέ 
έντυπες κονκάρδες πού έγραφαν: ’Ελευθέριος Βενιζέλος. Αύτό έκανε π.χ. 
στό Πάπιγκο ό χημικός ’Ιωάννης Ίωαννίδης.

Q  ί βασιλικοί, άν καί κυβέρνηση, είχαν περάσει στήν άμυνα καί προσπα
θούσαν νά καλύψουν τά πολλά μέτωπα πού τούς δημιουργούσαν οί 

βενιζελικοί τοΰ έσωτερικοΰ καί έξωτερικοΰ καί προπαντός οί άμυνΐται τής 
Κωνσταντινούπολης -«άθλιους υπανθρώπους... κακοήθες σύμπτωμα τής πο
λυχρονίου βενιζελικής φυματιώσεως» τούς άποκαλοΰσε ό Χατζής, παίρνον
τας άφορμή άπό τίς επεμβάσεις στήν εκλογή νέου πατριάρχη-, κι ό τύπος 
τής Γαλλίας καί Ιταλίας πού καταφερόταν συνεχώς κατά τής πολιτικής 
τών βασιλικών κυβερνήσεων. Στήν ’Ιταλία μάλιστα, μετά τήν έκδήλωση τοΰ 
άγγλικοΰ ενδιαφέροντος γιά τήν απελευθέρωση τής Βορείου ’Ηπείρου, είχαν 
δημιουργηθει κι άνθελληνικές ταραχές. Έ πειτα  οί άντιβενιζελικοί είχαν χά
σει ώς ένα βαθμό καί τήν έπαφή τους μέ τήν πραγματικότητα, άφοΰ άδια- 
φοροΰσαν γιά τά διαδιδόμενα άπό τό στρατόπεδο τοΰ έχθροΰ, ότι ήλπιζε 
σέ νίκη κι δτι ό στρατός τοΰ Κεμάλ έξακολουθοΰσε νά είναι μαχιμώτατος 
(Φεβζή πασάς), κι έδιναν έμπιστοσύνη στίς φήμες πού κυκλοφορούσαν πώς 
οί Τούρκοι ζητούσαν ειρήνη. Ζοΰσαν άναπολώντας συνεχώς σκηνές βυζα- 
ντινοΰ μεγαλείου καί προσδοκώντας τήν είσοδο στήν Κωνσταντινούπολη
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καί τή στέψη έκεΐ χοϋ Κωνσταντίνου. Περιγράφοντας τήν υποδοχή τοΰ 
βασιλιά στό Έσκή Σεχήρ. ή Ή πειρος  σημείωνε: Έπρόκειτο περί αρχαίου 
βυζαντινού θριάμβου καί εισόδου αύτοκράτορος είς τόν ναόν. Ή  μετάβασις 
τοϋ βασιλέως υπενθυμίζει τήν προσέλευσιν τοϋ Ιουστινιανού καί τήν πρώ- 
την ιερουργίαν είς τόν ναόν τής Α γία ς Σοφίας. Εντός τοϋ ναοϋ δέν εί- 
κούσθΐ] παρά μόνον μία κραυγή καί ευχή: Καί στήν Πόλη Κωνσταντίνε αύ- 
τοκράτωρ.

Είναι τραγικό! Ένώ ή Ελλάδα περνούσε μιά άπό τίς κρισιμότερες πε
ριόδους τής ιστορίας της, κι αύτό άπαιτοΰσε κατάπαυση παθών, αποχή άπό 
ένέργειες πού θά τροφοδοτοΰσαν τό Διχασμό, στοιχειώδη συναίνεση, δπως 
θά λέγαμε σήμερα, ό τύπος, άθηναϊκός κι έπαρχιακός, καί οί πολιτικοί καί 
τών δυό παρατάξεων, είχαν βαλθεΐ νά ξεθεμελιώσουν κάθε έννοια ήθικής 
συμπεριφοράς, ν’ άπογυμνώσουν τήν έννοια τοΰ έθνικοΰ συμφέροντος, ν ’ 
άνασκαλέψουν τίς πιό σκοτεινές πτυχές τής ιστορίας γιά νά βροΰν δπλα 
καί ν’ άντλήσουν άπό έκεΐ έπιχειρήματα άντιμετώπισης τοΰ άντίπαλου. 
Άνίχνευαν άπό τό θησαυρό τής έλληνικής γλώσσας τίς πιό υβριστικές 
λέξεις γιά νά τίς χρησιμοποιήσουν στήν έξαλλη πολεμική τους, λές καί δσοι 
πολεμοΰσαν κι έχυναν τό αίμα στά έπώνυμα καί τά άνώνυμα υψώματα, 
τίς χαράδρες καί τά βουνά τής Μικρασίας, τό έκαναν γιά νά τροφοδοτούν 
τό μίσος τών άντίπαλων, μαζί σκοτώνονταν βενιζελικοί καί βασιλικοί, μαζί 
αίμορροοΰσαν, ένώ οί άλλοι, αύτοί πού έμειναν στήν πατρίδα, συμπεριφέ
ρονταν σά νά έμπορεύονταν τό αίμα τους γιά νά τροφοδοτοΰν τήν έξαρση 
τοΰ κομματικοΰ πάθους.

Διαβάζοντας τίς γιαννιώτικες έφημερίδες τής εποχής, έχεις τήν αίσθηση 
πώς οί άνθρωποι πού τίς έγραφαν, τίποτα άλλο δέν έπεδίωκαν παρά νά 
ένεργοποιήσουν τά ένστικτα τών οπαδών τους, γιά νά τούς άντιπαραθέσουν 
άποτελεσματικότερα στήν ήθική, κάποτε καί στή φυσική έξόντωση τών 
πολιτικά άντίθετων. Χρησιμοποιούσαν τήν εύαισθησία τοΰ λαού γύρω άπό 
τά έθνικά θέματα, όχι γιά νά τόν ενώσουν, άλλά γιά νά τόν διαιρέσουν 
βαθύτατα. Ό λ α  αύτά δέ γίνονταν έσκεμμένα, άλλά κάτω άπό τήν έπήρρεια 
τών κομματικών παθών καί έν όνόματι τών έθνικών συμφερόντων, τά όποια 
ή κάθε πλευρά έβλεπε νά υπηρετούνται μόνο άπό τούς δικούς της άνθρώ
πους, κατά κύριο λόγο άπό τά είδωλά τους. Οί άλλοι, κι άπό τή μία κι άπό 
τήν άλλη πλευρά, ήταν προδότες! Ή  προδοσία κυκλοφορούσε στά χείλη 
τών άνθρώπων, άπό τό πρωΐ ώς τό βράδυ, ήταν ή πιό μεταχειρισμένη λέξη, 
δέν ύπήρχε κουβέντα πού νά μήν τήν περιείχε. Έ χουν άναφερθεΐ ήδη πολλά 
κείμενα, ένδεικτικά τών τάσεων πού υπήρχαν, άλλά κι άλλα θά παρατεθούν, 
γιατί ώς τήν ήμέρα τής μεγάλης καταστροφής, ό πόλεμος γιά τήν έξαψη 
τών παθών καί τή διεύρυνση τοΰ χάσματος δέ σταμάτησε. Μιά τάση αύτο- 
καταστροφής διαπνέει τά κείμενα τών άρθρογράφων, προπαντός τών έφη
μερίδων πού ύποστήριζαν τήν κυβέρνηση, αύτή τελικά θά έδινε λόγο γιά 
τήν πολιτική της, καί ξέρουμε πόσο βαρειά τήν πλήρωσαν τά πρώτα στελέχη
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τών άντιβενιζελικών, είχαν ήδη έν ζωή κατηγορηθεϊ ώς προδότες, οί στρα
τοδίκες πού τούς δίκασαν πάνω στό κοινό αίσθημα στηρίχτηκαν. Ά ν  στήν 
έξουσία βρισκόταν ό Βενιζέλος, τό Ιδιο τέλος θά είχε, σέ περίπτωση πού 
ή Μικρασιατική έκστρατεία κατέληγε σέ συμφορά...

Σημειώθηκε ήδη, πώς στά Γιάννινα, οί βενιζελικοί είχαν περάσει στήν 
άντεπίθεση, τουλάχιστο μέσω του τύπου. Οί άντιβενιζελικοί, μέ προπύργιο 
τήν *Ηπειρο άμύνονταν σθεναρά, ή άμυνά τους δμως έκλαμβάνονταν ώς 
άδυναμία άντιπαράθεσης, γιαυτό καί οί άλλοι συνέχιζαν τίς προκλήσεις. 
Ό  Πολιτικός άπό τόν Κήρυκα, πολυβολούσε κάθε μέρα πρός κάθε κατεύ
θυνση, δέν ικανοποιούνταν μέ τίς άπαντήσεις πού έπαιρνε καί κατηγορούσε 
τούς άντιβενιζελικούς δτι έπιμελώς άπέφευγαν νά συζητήσουν τά μεγάλα 
θέματα πού ένδιέφεραν τούς "Ελληνες, άπό τήν έναρξη τών βαλκανικών 
πολέμων κι ύστερα. Ό  Χατζής ενοχλήθηκε πολύ καί ξέσπασε, μέ μιά σειρά 
σχολίων κι άρθρων άπό τά πιό βιαιότερα καί ύβριστικότερα κατά τών βενι- 
ζελικών: Ά ν  ό βενιζελισμός -έγραφε- δέν είχε τουφεκίσει, απελάση, κατα- 
στρέψ-η χιλιάδας χιλιάδων Έλλήνων άπό μανίαν άθλίαν νά στέκχι τύραννος 
λαομισούμενος είς τήν άρχήν. Ά ν  ή συναίσθησις δλων τούτων δέν τόν κα- 
θίστα εγκληματίαν συμφέρον εχοντα νά συγκαλήψη πάν άνόμημα ύπό τήν 
σκέπην δημοκοπιών καί ώραιοφανών λέξεων, ά λ λ ’ ητο άπλοϋν φυσιολο
γικόν κόμμα μαχόμενον ύπέρ τής ιδεολογίας τής πολιτικής του -οί άπόλογοί 
του θά έγίνοντο συμπαθώς συζητήσιμοι, ώς άπόλογοί μιας πολιτικής καί 
αί άπόψεις των θά έκρίνοντο ώς άπόψεις τιμίων πολιτικών, άμυνομένων 
μιας πολιτικής των έξωτερικής άπόψεως. Άνάδοχοι δμως τού Γύπαρη 
(ύπεύθυνου γιά τή δολοφονία τού "Ιωνά Δραγούμη) πάτρωνες τοϋ Κουν- 
δούρου (τοΰ έπιτρόπου πού είχε άποκαλέσει τόν Κωνσταντίνο βασιλικόν 
κτήνος)' ξεναγοί τών Σενεγαλέζων καί τών ξένων αύτοκινήτω ν χαφιέδες 
πωλοϋντες άντί τόσων γαλλικών φράγκων ένα έλληνικό κεφάλι η μίαν 
ελληνικήν οικογένειαν άλληλέγγυοι συνήγοροι τοϋ έγκλήματος, έκ συστά- 
σεως όμόσαντες καί συνεταιρισθέντες συνηγορίαν τής πολιτικής άτιμίας, 
ήτις διεπράχθη άπό τοϋ 1915-1920 έν Έλλάδι... - τοιοϋτοι «πολιτικοί» δέν 
έμπνέουν είς εκείνους όσους ζητούν συζητητάς τών άπόψεών των τήν 
έμπιστοσύνην, ότι πρόκειται περί τιμίων πολιτικών, ζητούντων άπό εύγενή 
πολιτικήν ύπερηφάνειαν, συζητητάς... "Οχι, λοιπόν «έπιμελώς άποφεύγον- 
τας», ώς γράφει ό «Πολιτικός» τοϋ «Κήρυκος», άλλά συχαινόμενοι ν ’ 
άντιτασσόμεθα είς γνωστούς σωρείτας τής βενιζελικής πτωχοδρομικής συ- 
νηγορίας, δέν άπηντήσαμεν σημεΐον πρός σημεΐον είς τάς «πολιτικός του 
τερθρείας» (φλυαρίας) προχθές. Θά άπαντήσωμεν δμως μεθαύριον. Καί 
άπάντησε.

Τό άρθρο του (27-7-1921) είχε τόν τίτλο: Ό  τελευταίος πτωχοπρόδρομος 
τοϋ έν Ήπείρω Βενιζελισμοϋ. Αποτελούσε άπάντηση στά έπιχειρήματα τοΰ 
Πολιτικού, πού έρμήνευε τήν πολιτική τοΰ Βενιζέλου άπό τήν έποχή τών 
Βαλκανικών Πολέμων, ώς τήν άνατροπή του, ποΰ κατέτεινε αύτή ή πολιτική
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καί έπέρριπτε τήν ευθύνη τής ανατροπής της στό βασιλιά καί τήν αυλή του' 
δλα αύτά σέ τόνο έντονα έπικριτικό, συχνά ύβριστικό καί υποτιμητικό γιά 
τούς άντιπάλους του. Στήν άπάντησή του ό Χατζής χρησιμοποίησε δλο τόν 
πλούτο τοΰ λεξιλογίου γιά νά στιγματίσει, συχνά ύβρίζοντας -σέ πολιτικό 
έπίπεδο- τό Βενιζέλο, τόν Πολιτικό, τόν Κήρυκα πού δημοσίευε τά άρθρα 
του, δλη τήν ήγεσία τοΰ βενιζελισμοΰ καί τήν λανθασμένη, κατ’ αύτόν, πο
λιτική της. Καί κατέληγε: Ή  κριτική τής ιστορίας παρακολουθούσα τήν 
κάννην τού πολιτικού πιστολιού τοϋ Βενιζέλου προσέχει πολύ ποϋ  
έσημάδενεν αύτός νά πυροβολήσω. Τό πού έπήγε τό βόλι κύριε «Πολιτικέ» 
τοϋ «Κήρυκος» αποτελεί τά «ιστορικά τυχαία», πού ένδιαφέρουν μόνον τά 
τεζάχια βενιζελικών μαγαζιών - όχι όμως καί τάς κρίσεις τής ιστορίας».

Ή  μονομαχία έξακολουθοΰσε σέ δλο καί όξύτερους τόνους. Οί βενιζε- 
λικοί μέ τή γλώσσα πού χρησιμοποιούσαν υποχρέωναν τό Χατζή νά κατα
φεύγει στή χρησιμοποίηση εκφράσεων, έντελώς ξένων πρός τήν εύαισθησία 
του. Ένοιωθε πώς χτυπώντας τήν ιδεολογία του, χτυπούσαν τόν ίδιο προ
σωπικά, οί συλλήψεις καί έξορίες τό έπιβεβαίωναν, χτυποΰσαν τήν προ
σφορά του ώς άγωνιστή, χτυποΰσαν κάθε τι πού είχε συνδεθεί μέ τήν δημο
σιογραφική αποστολή καί τήν προσφορά του στό Έ θνος. Στήν άπόκρουση 
τέτοιας κριτικής είχε δίκιο, παρασύρθηκε δμως στόν ολισθηρό δρόμο νά 
θεωρεί κάθε κριτική κατά τών βασιλικών κυβερνήσεων ώς ύπόθεση πού 
τόν άφοροΰσε προσωπικά, καί ν ’ άμύνεται έτσι σ’ ένα πεδίο δπου έπρεπε 
νά χρησιμοποιηθούν άλλα κριτήρια, άπό έκεΐνα πού άντέκρουαν ισχυ
ρισμούς απαράδεκτους σέ βάρος του. ’Αντιλαμβανόταν δτι υποστήριζε μιά 
ύπόθεση -τής στάσης τοΰ βασιλιά καί τών κυβερνήσεών του απέναντι στά 
έθνικά θέματα- διάτρητη άπό πολλές πλευρές, ήξερε πώς τά δπλα πού χρη
σιμοποιούσε δέν ήταν αποτελεσματικά ή δέν έβρισκαν τό στόχο τους, έτσι 
κατέφευγε στήν εύκολη λύση τής μεγένθυσης τών λαθών τοΰ άντιπάλου καί 
τής άρνησης παραδοχής κάθε λάθους τής παράταξής του.

ηη ίς έπόμενες μέρες τά πράγματα έκτραχύνθηκαν. "Οσο οί βενιζελικοί 
^  συνέχιζαν τήν έντονη κριτική σέ βάρος τής κυβέρνησης, μέ άναφορές 

πάντοτε στό παρελθόν γιά τό ποιά πολιτική ήταν συμφέρουσα στήν Ελλάδα, 
τοΰ Βενιζέλου ή τοΰ Κωνσταντίνου, τόσο σκλήραινε καί ή γλώσσα τοΰ Χα
τζή, κάποτε ξεχνοΰσε έντελώς τή δημοσιογραφική δεοντολογία, δέν άφηνε 
τίποτα όρθιο. Τόν ένοχλοΰσαν ιδιαίτερα τά άρθρα τοΰ Πολιτικού στόν Κή
ρυκα, προσπαθούσε νά μαντεύσει τό συντάκτη τους, δέν τό κατόρθωνε. Καί 
έπειδή ό Πολιτικός δέν άφηνε καί τήν έλάχιστη κυβερνητική ένέργεια 
άσχολίαστη, σέ συνάρτηση μέ τίς έπιπτώσεις πού θά είχαν δλα αύτά μέ τήν 
αίσια έκβαση τών έθνικών μας θεμάτων, άρχιζε κι ό Χατζής τήν παρελθο
ντολογία γιά νά καυτηριάσει τά λάθη τοΰ Βενιζέλου καί νά ύπογραμμίσει 
πώς ή παράταξή του υπηρέτησε σωστά καί τίμια τό έθνος. Σέ κανένα άρθρο 
του δέ λησμονούσε νά άναφέρει πώς ό τρόπος διακυβέρνησης τής χώρας
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άπό τούς άντιβενιζελικούς ήταν περισσότερο δημοκρατικός άπό εκείνον 
τών άντιπάλων τους, ξεχνώντας πώς άν οί συλλήψεις καί εξορίες ήταν λι- 
γότερες άπό εκείνες τής βενιζελικής περιόδου, οί διώξεις τών άντιφρο- 
νούντων ύπαλλήλων, στρατιωτικών καί άστυνομικών είχαν λάβει μεγάλη 
έκταση. Ή  επιθετικότητα τών βενιζελικών τόν ερέθιζε, όπως τόν ταύρο τό 
κόκκινο πανί, πίστευε πώς δέν είχαν τό δικαίωμα σέ τόσο κρίσιμες στιγμές 
νά συμπεριφέρονται έτσι. ’Αγανακτούσε τέλος καί μέ τήν δράση όσων είχαν 
καταφύγει στό έξωτερικό, κυρίως τών άξιωματικών, βυσσοδομούσαν -κατ’ 
τήν άποψή του- σέ βάρος τής Ελλάδας. "Εγραφε στίς 27-7-21: Τρέμων καί 
περιδεής, παρόμοιος μέ εγκληματίαν συλληφθέντα υπό τών χωροφυλάκων, 
μετά τήν διάπραξιν στυγερού κακουργήματος, ό βενιζελισμός, μετά τήν Ιην  
Νοεμβρίου, ϋποσκελίσας τήν ουράν έλούφαξεν... Ούδείς τόν έθιξεν... Καί 
τότε ό βενιζελισμός διασπείρει τούς πράκτοράς του εκτός τής Ελλάδος: 
Κωνσταντινούπολιν, Αλεξάνδρειαν, Κάϊρον, ’Αμερικήν, Παρίσι, δπου τέ
λος ή λαϊκή γροθιά δέν τόν έφτανε. Καί έγιναν αί πόλεις αύταί τά κέντρα 
τής βρωμεροτέρας, έξ όσων είδε ποτέ ή πολιτική ιστορία, προπαγάνδας 
καί άντιπολεμικής καί άνθελληνικής. Ά ρθρα  δυσώδη, προκηρύξεις, ένέρ- 
γειαι ϋπουλοι καί ρυπαραί, τό παν έτέθη είς κίνησιν διά τήν «άντίδρα- 
σιν»... Ά λλά  καί είς τό έσωτερικόν... Ό  «Πολιτικός» τοϋ «Κήρυκος», θρασύ 
ύπόλοιπον τής άτιμωρήτου οίκογενείας, άποκαλεΐ καί «θρασείς» τούς 
άντιπάλους του, αύτούς πού δέν τόν έδειραν στή μέση τής πλατείας, δ ι ’ 
δσα γράφει...

Τήν άλλη μέρα (29-7-21) συνέχισε μέ νέο πιό βίαιο άρθρο- τό τιτλοφο
ρούσε: Beati Possidentes: °Οταν ό βενιζελισμός -έγραφε- έγκαθιδρύετο είς 
τά ’Ιωάννινα, άλλαλαγμός άγριωπός, ώς νικητήριος όρυγή στιφών έπερχο- 
μένων κατ' άλλοφύλλων καί άλλοεθνών ύψώθη ...ιαχή μίσους, αιμοδιψής 
καί άνθρωποφάγος έχύθη, ώς ψυχρόν κτύπημα σιδερένιας λεπίδος. κατά 
τής γαλήνης, άσφαλείας καί τού οικογενειακού άσύλου τών πολιτώ ν καί 
τό πολεμικόν άλαλά μιας άδοξου καί πολιτικώς άτιμου νίκης, έκρυ- 
σταλλώθη είς ένα άπαίσιον, όλιγόλογον, μή δίδον έξηγήσεις, παρά διά τής 
τρομοκρατίας, μή έπιτρέπον άντιρρήσεις παρά διά τής άπελάσεως καί τής 
φυλακής: -Βέ Β ίκτις  (Ούαί τοίς ήττημένοις): Ζωντανοί έφαρμοσταί οί 
Κρήτες χωροφύλακες τοϋ Νικηφοράκη έπί δεκαήμερον ήρεύνων τά άσυλα, 
γραφεία καί δωμάτια τών έναντιοφρονούντων, δι ’ ημέρας καί νυκτός. Ένώ  
άπό τοϋ έναγοϋς καί άμαρτωλοϋ καταγωγίου τής όδοϋ Σουλίου, δπου είχε 
άναρτηθή ή ταμπέλα τού «Συλλόγου τών Φιλελευθέρων», ή βρωμερωτέρα 
αντικοινωνική συμμορία έπήλυδων καί εντοπίων ώς φωλεά κορωνών, αί 
οποϊαι έμυρίσθησαν αίμορροοϋντα καί αιχμάλωτον τραυματίαν, έκρωζεν 
άνά τά τέσσερα σημεία τοϋ όρίζοντος τό σύνθημα: - Μηνύσεις! Μηνύσεις! 
Έ ξω  τής Ηπείρου οί «άτιμοι» καί τά «καθάρματα»!.. Ή  Μ ητρόπολις Ίω
αννίνων... έκυκλώνετο, καί άπό τό έναγές άνδρον τής όδοϋ Σουλίου  
εξεπορεύετο ή άθλία ώρυγή, διατυπουμένη είς άρθρα πύρινα τύπου κίτρινου
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καί εναγούς: «Σκορπείστε τό καταγώγιον τών Γερμανοβουλγάρων»! Τήν 
Ιην Νοεμβρίου δέν ήκούσθη ή ιαχή «Βέ Βίκτις»... Καί ό κακός βενιζελισμός 
άνεθάρρησεν αμέσως. Οί ίδιοι βρυκόλακες κατασκευασταί τών πρώτων 
αθλιοτήτων έξύπνησαν αναιδείς... ΓΟμως) παρά τά όσα διέπραξαν οί 
βενιζελικοί τό «Βέ Βίκτις» δέν θ ’ ακουστή ποτέ. Ά λλά  είς τούς προκα- 
λοϋντας καί άναιδιολογοϋντας θά δοθή ώς άπάντησις τό «Beati Possidentes» 
(Μακάριοι οί κατέχοντες). (Ό  Χατζής δίνει τήν εξής ερμηνεία στό λατινικό 
ρητό: «Έ στι δέ τό «μπεάτι ποσιτέντες» σύστασις σεμνή, άλλά σοβαρά 
δικαστών πρός καταδίκους, μόλις λαβόντας άνεφισίβλητον άπόφασιν κα
ταδίκης καί θορυβοϋντας ίταμώς πρός τό δικαστήριον, μεταφραζομένη δέ 
κοινώς: — Κάθησε φρόνιμα κατηγορούμενε καί μήν έπιδεινώνης τήν θέσιν 
σου!..).

Ό  παροξυσμός συνεχιζόταν. Καί μαζί ή άνάξεση πληγών τοΰ παρελθό
ντος, οί συνεχείς κατηγορίες τής μιάς πρός τήν άλλη παράταξη γιά προδοσία 
τών εθνικών συμφερόντων, ό Πολιτικός έκεΐ, νά επιμένει πώς μόνο τό δαι
μόνιο τοΰ Βενιζέλου θά έσωζε τήν Ελλάδα, οί άλλοι τήν όδηγοΰσαν στήν 
καταστροφή. —Ά θλιο ι! -έσκουζε ό Χατζής- πού οϋτε εις άκόμα διά τής 
κεφαλής του  δέν έπλήρωσε τόν οίμώζοντα είσέτι άπό όργήν καί άντεκδί- 
κητον τάφον ένός Ίω νος Λραγούμη, ούρλιάζετε άκόμη, ώσανεί τό άγος 
τοϋ έγκλήματος καί ή δίκη αύτοϋ νά σάς σπρώχνουν τυφλούς είς τήν μοι- 
ραίαν ώραν, όπότε έξαντληθείσης πόσης συνέσεως καί πνιγείσης πόσης σω
φροσύνης άπό άγανάκτησιν θά πληρώσητε οίκτρώς. Καί ή μοιραία ώρα 
ηρθε. Ύστερα άπό εξη μήνες έπεφτε νεκρός άπό σφαίρες δολοφόνων ό 
διευθυντής τής βενιζελικής έφημερίδας τής ’Αθήνας ’Ελεύθερος Τύπος, 
’Ανδρ. Καβαφάκης. Καί βέβαια ένας ’Ίων Δραγούμης δέ θά ζητοΰσε ποτέ 
έκδίκηση γιά τό θάνατό του μέ μιά δολοφονία. Εκείνος έπεσε μέ τό δραμα 
τής Μεγάλης Ελλάδας, οί δολοφόνοι τοΰ Καβαφάκη έπετάχυναν τή συρ
ρίκνωσή της.

Τό άρχαιολογικό συμβούλιο ένέκρινε τή διενέργεια άνασκαφών πρός άνεύρεση τών 
θησαυρών τοϋ Άλη πασά. Τό έργο άνατέθηκε είς τόν ειδικόν Α. Καντζέλην. ΤΙ 
είδικότητα είχε. άγνωστο. Ό  Χατζής στίς 28-7-1921 έγραψε μακροσκελές χρονογράφημα 
γιά τούς θησαυρούς τοϋ Άλή, παραθέτοντας δλα τά Ιστορικά στοιχεία πού ήταν ώς 
τότε γνωστά. Θά σκάψουν πολλοί γιά νά βροϋν τούς θησαυρούς. Καμιά άνασκαφή δέν 
είχε άποτέλεσμα.- Τό Γενικό προξενείο τής ’Ιταλίας στά Γιάννινα διέψευδε κατηγορημα
τικά τό τηλεγράφημα τής ’Ηπείρου, γιά διαρπαγές έλληνικών καταστημάτων, άπελάσεων 
κι άνθελληνικών ταραχών στήν ’Ιταλία. Οί πληροφορίες, κατέληγε, ήταν ψευδείς καί 
σκόπιμοι.- Τό Ε' διαρκές στρατοδικείο Ίωαννίνων κατεδίκαζε συνεχώς σέ φυλάκιση 
τούς λιποτάκτες πού συλλαμβάνονταν, μέ άναστολή δμως τής ποινής τους.- Παρά τήν 
έξόντωση. άπό τά καταδιωκτικά άποσπάσματα. άρκετών συμμοριών, αυτές πληθύνο- 
νταν, δπως τά κεφάλια τής Λερναίας ΰδρας. καί δημιουργούσαν μεγάλα προβλήματα 
άσφάλειας στήν ύπαιθρο. Πολλοί άπό τούς ληστές ήταν λιποτάκτες, πήγαιναν στίς 
συμμορίες γιά ν' άποφύγουν τή σύλληψη. Μέ τήν ένταση πού είχε δημιουργηθεΐ έξ 
αιτίας τής άρθρογραφίας τοΰ τύπου, λησμονοΰνταν συχνά καί οί περιορισμοί πού 
έπέβαλε ό στρατιωτικός νόμος καί ή λογοκρισία. Έτσι δ Κήρυξ δέ δίστασε, στίς 30-
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7-21. νά χαρακτηρίσει τό κράτος καί τίς άρχές τών Γιαννίνων ώς λησταποδόχους καί 
δημιουργούς συνθηκών γιά τήν άνάπτυξη τής ληστείας. Σεις έγραφε- άφήσατε 
άσυδότους άνυποτάκτους καί φνγοστράτους όίατρέχοντας ένόπλως τήν ύπαιθρον χώ 
ραν καί διασαλεύοντας τήν δημοσίαν τάξιν. άφ' ένός μέν διά νά μή δυσαρεστήσητε 
τούς φίλους σας καί ά φ ’ ετέρου διά νά διατάξητε τυφεκισμούς παρομοίους πρός τούς 
τής κυβερνήσεως Βενιζέλου καί λάβουν τά πολιτικά σας επιχειρήματα τήν άξίαν αύτών. 
Κ αί ούτως άφήκατε φιλησύχους πολίτας νά τρομοκρατούνται καί νά ληστεύωνται. Τό 
άρθρο άποτελούσε κόλαφο έναντίον τών δικαστών προπαντός, τούς όποιους ή Ή πει
ρος κατηγόρησε πώς δέν ύψωσαν τό άνάστημά τους γιά νά καταδικάσουν τίς άθλιότητες 
πού γράφονταν, δέν άντέδρασαν δπως έπρεπε. Έ γινε βέβαια άνάκριση γιά νά 
έξακριβωθεΐ ή ταυτότητα τού άνώνυμου άρθρογράφου, άλλά δέν έφερε αποτέλεσμα. Ό  
συνδιευθυντής τοΰ Κήρυκα Ν. Λάππας κατέθεσε πώς συντάκτης τού άρθρου ήταν δ 
βουλευτής Εύ. Χατζής, έκεΐνος δμως τό άρνήθηκε.- Ά λλης υφής πολυήμερος καυγάς 
ξέσπασε άνάμεσα στήν Ή πειρο καί τόν Κήρυκα. Αφορούσε τό θέμα τής κυκλοφορίας 
τών δύο έφημερίδων. Κατά τήν Ήπειρο, ό Κήρυξ τύπωνε καθημερινά 850 φύλλα, ή 
«Ήπειρος» 1300' ό Δ. Πανίδης τοΰ Κήρυκος άμφισβητοΰσε τούς αριθμούς. Ό  Χατζής 
άποκάλυπτε άκόμα πώς ή βενιζελική έφημερίδα έπαιρνε χαρτί δωρεάν καί οίκονομικές 
ένισχύσεις άπό τή Λέσχη Φιλελευθέρων τής Αθήνας, ένώ δ ίδιος άγόραζε τό χαρτί. 70 
δρχ. τή δεσμίδα, άπό γιαννιώτη χαρτοπώλη. Οί μονομάχοι έμπλεκαν στούς διαξιφι
σμούς τους καί τά δυό πρακτορεία έφημερίδων πού λειτουργούσαν τότε στά Γιάννινα: 
τοΰ Χρήστου Κολιάτσου καί τού Π. Κουτσομάρη.- Υγειονομικός έπιθεωρητής Ηπείρου 
διορίστηκε ό γιατρός Π. Πουτέτσης.- Ά π ό  τίς 2 Αύγούστου οί σύνοικοι μουσουλμάνοι 
είσήλθον είς τάς έορτάς τοϋ ίεροϋ των Κορμπάν Μπαϊραμιού.- Απαρατήρητη πέρασε 
στά Γιάννινα ή 31η ’Ιουλίου, έπέτειος τής υπογραφής τής Συνθήκης τών Σεβρών. Τήν 
προηγούμενη χρονιά -κυβερνούσε άκόμα ό Βενιζέλος- έγινε τριήμερος εορτασμός.- 
Είκοσι χιλιόμετρα άνατολικά τοΰ Έσκή Σεχήρ -σύμφωνα μέ γράμμα στρατιώτη άπό 
τό μέτωπο- έγινε μνημόσυνο ύπέρ τών πεσόντων κατά τάς μάχας άξιωματικών καί 
όπλιτών άποσπάσματος τής IX  Ηπειρωτικής μεραρχίας. Στίς μάχες τής μεγάλης 
εξόρμησης είχαν σκοτωθεί άπό τό νομό Ίωαννίνων οί: 1) Μενέλαος Χαντέλης, άνθυ- 
πολοχαγός. άπό τά Γιάννινα, 2) Βασ. Ζήκος. λοχίας, άπό τό Κάντσικο Κόνιτσας. 
3) Λεων. Στούκας, στρατιώτης, άπό Μαυρόπουλο Πωγωνίου. 4) Νέστωρ Κοντοζήσης, 
στρατιώτης, άπό τήν Πυρσόγιαννη Κόνιτσας. 5) Δημ. Μυλωνάς, στρατιώτης, άπό τή 
Βούρμπιανη Κόνιτσας. 6) Άντ. Καραγκιόζης, άπό τήν Πυρσόγιαννη. 7) Σπυρ. Λάμπρου, 
άπό τή Μελισσόπετρα. 8) Νικ. Σπανός, άπό τό Πεκλάρι, 9) Νικ. Γκότσος, άπό τήν 
Πυρσόγιαννη. ΟΙ περισσότεροι νεκροί ήταν άπό τήν έπαρχία Κόνιτσας. Στίς 15 Αύ
γούστου δημοσιευόταν νέος κατάλογος νεκρών Ήπειρωτών τής IX μεραρχίας πού 
είχαν πέσει στίς μάχες τοΰ Κιρίζ Ντάγ καί Έγιούπ Τεπέ. Ή ταν οί: 1) Ήλίας Σιώζος. 
άπό τό Μετζητιέ (Κεφαλόβρυσο) Πωγωνίου, 2) Νικ. Στυλιανός, άπό τό Μαυρόπουλο.
3) Π. Τσούκας, άπό τό ίδιο χωριό. 4) Χρ. Τόλης άπό τή Βίτσα Ζαγορίου (συγχωριανός 
μου), 5) Ραφαήλ Γιομτόβ. άπό τά Γιάννινα, 6) Δημήτριος Γιαννούλης. άπό τά Γιάννινα, 
καί 7) Βασ. Λάμπρου, άπό τήν Κόνιτσα.

ν '  τό μεταξύ, στή Μικρά Άσία, δπου πολεμούσε κι έχυνε τό αίμα του 
καθημερινά τό άνθος τοΰ ελληνικού λαού, μιά στρατιά εκατοντάδων 

χιλιάδων, πρώτη φορά έβλεπε τόσο στρατό ή μικρή Ελλάδα, παίρνονταν 
άποφάσεις, σέ συμβούλια μέ τή συμμετοχή τοΰ βασιλιά, γιά τήν εξόρμηση 
πρός τήν "Αγκυρα, μέ τήν έλπίδα πώς ή κατάληψή της θά έφερνε τό τέλος 
τοΰ πολέμου. Πολλές άμφιβολίες έκφράστηκαν στά συμβούλια γιά τήν
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επιτυχία μιας τέτοιας επιχείρησης, άπό τόν ίδιο τόν άρχιστράτηγο πρώτα, 
δμως ύπερίσχυσαν οί πολιτικοί, ό Γούναρης προπαντός- οραματιζόταν νά 
υπερκεράσει τό μεγάλο του άντίπαλο, τό Βενιζέλο σέ έπιτυχίες, πού θά 
έδιναν πραγματική ύπόσταση στό δραμα τής Μεγάλης Ελλάδας: Κόκκινη 
μηλιά, Κωνσταντινούπολή, ό Κωνσταντίνος Αϋγονστος-αύτοκράτορας, τό 
Βνζάνηον θά ξαναζούσε- μάταια ό Βενιζέλος προειδοποιούσε πώς ούτε ή

κατάληψη τής "Αγκυρας θά 
έλυνε τό πρόβλημα, κανένας 
δέν άκουε. Άρχές Αύγού
στου άρχισε ή μεγάλη έξόρ- 
μηση καί καθημερινά οί έ- 

; φημερίδες, άθηναϊκές καί 
έπαρχιακές, μιλούσαν γιά 
νέες περίλαμπρες νίκες τοϋ 
στρατού μας, γιά συντριβή 
τοΰ Κεμάλ. Οί έπίτιτλοι 

’ πού χρησιμοποιούσε, μέ τά 
μεγαλύτερα γράμματα ή Ή 
πειρος καθημερινά, δίνουν 
τό χρονικό τής μεγάλης πο
ρείας, πίσω άπ’ αύτούς δ

μως κρύβονταν χιλιάδες νεκροί, πού άφησαν τήν τελευταία της πνοή στήν 
αφιλόξενη Α λμυρά  έρημο, δέν ύποδήλωναν τέτοια δράματα οί τίτλοι, μόνο 
θριάμβους άνάγγειλαν. Νά τί έλεγαν: ’Αρχίζει ή προέλασις πρός Άγκυραν. 
Ό ελληνικός στρατός προελαύνει πρός Ίκόνιον. Διάγγελμα τοϋ Βασιλέως 
πρός τό στρατόν, προ τής ένάρξεως τής έπιθέσεως. Ό  ελληνικός στρατός 
προελαύνει ταχέως πρός Άγκυραν. Ή  μεγάλη καί πεισματώδης μάχη τοϋ 
Σαγγαρίου. Ό  έλληνικός στρατός εκατόν χιλιόμετρα πρό τής Αγκυρας. Ή  
μάχη τοϋ Σαγγαρίου λήγει ύπέρ ημών. Τελεία ή άποσύνθεσις τοϋ Κεμαλικοϋ 
στρατοΰ. Άπέχομεν τεσσαράκοντα χιλιόμετρα άπό τήν Άγκυραν. Ό  
ελληνικός στρατός έξωθι τής Άγκύρας. Κι ύστερα άπό λίγο, ό Γούναρης 
ανακοίνωνε δτι ή ήττα τοΰ έχθροϋ ήταν τελεία, δτι ή άμυνά του συντρίφτηκε 
οριστικά, δτι ό κύριος όγκος τοΰ στρατοΰ του έπαθε πανωλεθρία... Άφοΰ, 
δμως, δλα ήταν έτσι γιατί δέν καταλήφθηκε ή Άγκυρα; Γιατί άρχισε γιά 
ΐδ στρατό μας ή άντίστροφη πορεία, τής ύποχώρησης στά σημεία έξόρμησης, 
κάτω άπό τήν καθημερινή άπειλή τών τουρκικών επιθέσεων, κάτω άπό τίς 
ένέδρες ιών Τσέτηδων, θηρίων αίμοβόρων, πού έμφανίζονταν ξαφνικά μέσα 
άπό τίς πτυχές τής άφιλόξενης Αλμυρός ερήμου κι έσπερναν τό θάνατο 
στό στρατό μας, μέ τό ήθικό πεσμένο τώρα, άφοΰ συνειδητοποιοΰσε πώς 
οί θυσίες του πήγαν χαμένες;

Ό βενιζελικός Κήρυξ τών Γιαννίνων, άκολουθώντας τή γραμμή τοΰ κόμ
ματός του καί τοΰ άρχηγοΰ του, διατύπωνε, φανερά ή συγκαλυμένα, άμφι-
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βολίες γιά τό τελικό αποτέλεσμα τών επιχειρήσεων. Ό  Χατζής, παρασυρ
μένος άπό τόν ένθουσιασμό τών άθηναϊκών κύκλων, τόν άποτυπωμένο καί 
στήν άρθρογραφία καί τίς ειδήσεις τών άντιβενιζελικών έφημερίδων, άπαν- 
τούσε στις άμφιβολίες μέ ειρωνικά σχόλια καί προεξοφλούσε τήν 
απογοήτευση τών Φιλελεύθερων, δταν σήμερα, αύριο, μιά δρασκελιά τόπος 
έμεινε, ό στρατός μας θά έμπαινε στήν 'Άγκυρα.

Μέ τίς άναγγελλόμενες νίκες, οί Γιαννιώτες ένθουσιάζονταν βέβαια άπό 
τή νικηφόρα πορεία τοΰ στρατοΰ, κατά τίς πρώτες μέρες τής έξόρμησης, 
δυσπιστοΰσαν όμως στά μεγάλα λόγια, τούς πομπώδεις τίτλους καί τήν 
έκφραζόμενη άπόλυτη βεβαιότητα γιά τήν τελική έκβαση. Βενιζελικοί στή 
μεγάλη τους πλειοψηφία οί Γιαννιώτες, έπηρεάζονταν καί άπό τήν 
άρθρογραφία τών έφημερίδων τοΰ κόμματός τους, κρατούσαν έτσι μιά στά
ση άναμονής. Παρά τούς ειρωνικούς σχολιασμούς τοΰ Χατζή -τούς κατη
γορούσε κάποτε καί έμμεσα, άν δχι δλους, σίγουρα δμως τά ήγετικά στελέχη 
τους, δτι πιθανόν νά άπεύχονταν άκόμα καί τή νίκη τοΰ στρατοΰ μας, 
άφοΰ στήν άρχή δέ βρισκόταν ό Βενιζέλος- οί Γιαννιώτες εύχονταν νά τε
λειώσει νικηφόρα ό πόλεμος, νά γυρίσουν στά σπίτια τά παιδιά, τό ποιός 
ήταν στήν κυβέρνηση ήταν δευτερεΰον. Οί έφημερίδες μέ τούς μεγάλους 
τίτλους, τίς εξογκωμένες καί συχνά διαστρεβλωμένες ειδήσεις, διατηροΰσαν 
τή σύγχυση καί έπέτειναν τό Διχασμό- ό κόσμος δυσανασχετούσε μέ τόν 
άλληλοσπαραγμό, ευχόταν γιά τή νίκη καί προσδοκοΰσε τήν ειρήνευση. Οί 
εύχές καί οί προσδοκίες έμειναν άνεκπλήρωτες. Στόν ορίζοντα άρχισαν νά 
φαίνονται τά πρώτα σύννεφα, δέ θ ’ άργοΰσαν νά σκεπάσουν τόν ούρανό, 
νά κατεβοΰν ώς τή γή, νά ρίξουν τή συμφορά καί τήν άπόγνωση...

Τή σύγχυση στήν Ή πειρο έπέτεινε καί ή άνακήρυξη τής άλβανικής άνε- 
ξαρτησίας, ή εκκρεμότητα τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ ζητήματος καί ή κατά
σταση πού έπικρατοΰσε έκει. Οί ’Αλβανοί είχαν κηρύξει γενική έπιστρά- 
τευση, έκλεισαν τά σύνορα καί γιά νά έξαπατήσουν τούς Βορειοηπειρώτες, 
διέδιδαν καί έγραφαν στις έφημερίδες τους πώς ή Κοινωνία τών Εθνών 
είχε παραχωρήσει στήν ’Αλβανία τή Β. Ή πειρο. Τήν είδηση διέψευδε κατηγο
ρηματικά ή έλληνική πλευρά, αύτό δμως δέν εμπόδιζε τούς ’Αλβανούς νά 
τρομοκρατοΰν τό Βορειοηπειρωτικό πληθυσμό. Ή  *Ηπειρος, πού παρακο
λουθούσε πάντοτε στενά τό Βορειοηπειρωτικό ζήτημα, συνιστοΰσε στήν κυ
βέρνηση νά χαράξει νέα πορεία γιά τήν άντιμετώπισή του, έλεύθερη άπό 
κάθε επιφύλαξη καί δέσμευση πρός τίς Μεγάλες Δυνάμεις, μιά καί οί ’Αλβα
νοί, μέ τήν πραξικοπηματική άνακήρυξη τής άνεξαρτησίας τους, έδωσαν 
αύτό τό δικαίωμα στήν Ελλάδα.

Στό Νησί, πλήρης ημερών καί έν βαθντάτψ γήρατι έξεμέτρησε τό ζην, ό επίσκοπος 
Περιστεράς Μελέτιος Γεωργιάδης, θείος τοϋ αρχιμανδρίτη Γρηγορίου Ραφανά. Ή  κηδεία 
έγινε στό Νησί, μέ συμμετοχή πλήθους Γιαννιωτών.- Ή  μουσουλμανική κοινότητα τής 
πόλης έξακολουθοΰσε νά είναι δι,αιρημένη καί πολλοί αμφισβητούσαν τίς αποφάσεις 
τοΰ μουφτή. Τριάντα πρόκριτοι μουσουλμάνοι, έπειδή καί πάλι είχε αρχίσει έντονος
άντιπολιτευτικός άγώνας γιά τή διαχείριση τών βακουφικών κτημάτων άπό τό μουφτή,



—  82 —

δημοσίευσαν τήν παρακάτω άνακοίνωση στις εφημερίδες: Ό σα βακουφικά κτήματα 
διαχειρίζεται ό Μουφτής Ίωαννίνων, τά διαχειρίζεται καί συμφώνως τφ  νόμω 2345 
καί συμφώνως τή ανέκαθεν θελήσει τής πλειοψηφίας τής Μουσουλμανικής κοινότητος, 
ήτις τόν περιβάλλει διά πλήρους καί απολύτου εμπιστοσύνης, τιμής καί σεβασμού.- 
Συνελήφθη άπό καταδιωκτικό άπόσπασμα ό αρχηγός τής συμμορίας πού αλώνιζε τό 
Ζαγόρι Ή λίας Γιαννακός. Σέ άλλη συμπλοκή σκοτώθηκε ό άρχηγός συμμορίας Κ. Χή- 
τας πού έλυμαίνετο τά χωριά τοϋ Μαλακασίου.- Αίτιες θανάτων τοϋ πρώτου δεκαη
μέρου τοΰ Αύγούστου: εντερίτιδα 8 ατομα. φυματίωση 4, πυώδης ήπατίτιδα 1. άπόστημα 
1. γεροντική εξάντληση 2. άθρεψία 1, άπλασία 1, κακοήθης πυρετός 1. μυοκαρδίτιδα 
1. Ή  εντερίτιδα κα ί ή φυματίωση εξακολουθούσαν νά κρατοΰν τά πρωτεία.- Τό ζήτημα 
τής περισυλλογής καί τής έποπτείας τών κοινών γυναικών άπασχόλησε κα ί πάλι τήν 
Ήπειρο. Α ί γυναίκες αϋται -έγραφε- διαφυγοΰσαι πλέον έκ τής περισυλλογής έν τφ 
Δημοτικφ νοσοκομείω. τό όποιον δ ι ' ίλλειψ ιν πόρων παρητήθη τής τοιαύτης σωτη- 
ριώδους περιθάλψεως, έμειναν σχεδόν έλεύθεραι. ή μάλλον διάχυτοι ε ’ις δυσωνύμους 
οίκους, δπου, οϋτε τής αστυνομίας ή διαρκής έπιτήρησις, οϋτε τής ιατρικής περιθάλ- 
ψεως ή κανονική μέριμνα δύνανται νά έξασκώνται. Τοιουτοτρόπως αί δηλητηριασμένοι 
αύταί καί δυστυχείς μέλισσαι κεντώσιν έλεύθεραι μέ δήγματα νοσογόνα, τά περισσότερα 
τών όποιων, άτυχώς. πληγώνουσιν άνυπόπτους καί άνιδέους στρατιώτας.
"Ενα χρονογράφημα, άπό τά καλύτερα τού Γ. Πελλερέν μέ τίτλο «τό 

ξύλο», είναι καί σήμερα επίκαιρο. Πρόκειται γιά τόν ξυλοδαρμό τών συλ- 
λαμβανόμενων, ώς ύποπτων, στά κρατητήρια. Παραθέτω ένα μικρό άπόσπα
σμα: Θυμάμαι τές 17 ’Οκτωβρίου τοϋ 1912. Μιά νύχτα φριχτή, άλησμόνητη. 
τρομερή. *Ημουν, κι εγώ, τότε κλειδωμένος, πολιτικός υπόδικος, ...καρφω
μένος σχεδόν, στό δωμάτων, ποΰναι τώρα τά γραφεία τής Στρατολογίας. 
Έκεΐ είχαν τότε οί Τοϋρκοι καί τό Στρατοδικείον καί τό βασανιστήριον. 
Ό λα  τά όλόγυρα δωμάτια γεμάτα άπό «ύποπτους κομιτατζήδες» χωρικούς 
πούχαν φέρει τό ΐδιο βράδυ. Μ αζύ τους ήταν κι ένας παπάς άπό τό Πόποβον 
τής Παραμυθίας, στόν όποιον τά όπλα, κατά μοιραίαν σύμπτωσιν, τά είχε 
δώστι πρό ένός μηνός ό υποφαινόμενος. Ά λλά  ό παπάς είχε συλληφθή μαζί 
μ ’ αύτά...

Μεσάνυχτα. “Εβρεχε. Τσακισμένος άπό τό ίδικόν μου μαρτύρω ν πολλών 
ημερών έμεινα ακίνητος σέ μιά γωνιά τοϋ κελιού μου. Καί άκουα: ’Έδερναν 
έκεΐνο τό βράδυ αγρίως τόν παπά:

—Σκύλλαρε, λέγε, πού τά εΰρες τά ντουφέκια!..
Ζαρωμένος, αγωνιών ν ’ άκούσω διά μέσου τών σανιδοφράκτων χωρι

σμάτων τί θά είπή ό παπάς, δέν άκουα παρά τόν γδούπον τοϋ ξύλου, πού  
έπεφτε άμείλικτον στό κορμί του: Ξηρά, όπως θάπεφτε ενα ξύλο άπάνω σέ 
σκελετόν τυλιγμένον μέ λίγο πανί.

—Σοϊλέ κιοπέκ! (λέγε σκυλί!).
Κ ι ό παπάς ήτο λιπόσαρκος καί τό ξύλον έχτυποϋσεν άπάνω στά κόκ- 

καλά του ξηρόν, σκληρόν, τραχύ...
—Σοϊλέ! Σοϊλέ!
Θά πέρασε μιά ώρα σ ’ αύτό τό φριχτό μα ρτύρω ν μιά σιωπή θανάτου 

έβούλωνε τά χείλη τοϋ παπά. Κι όταν Ισως ή οδύνη ή ή λιποθυμία θά πα
ρέλυσε τόν νοϋν του, τότες μόνον ακόυσα τόν παπά νά φωνάζη:
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—Χριστέ μου βοήθα με! βοήθα με! δέν μπορώ άλλο.
Καί δέν έμίλησε πλέον ό παπάς εκείνο τό βράδυ τίποτε άλλο παρά 

αυτόν μονάχα τόν λόγον:
__Χριστέ μου βοήθα με! δέν φτοράω άλλο!..
Μέ τήν ζωηράν καί ίεράν σχεδόν ένθύμησιν τής βραδιάς εκείνης καί 

τοϋ μαρτυρίου τοϋ παπά, υψώνω μίαν έκκλησιν θερμήν πρός κάθε δικη
γόρον καί κάθε δικαστήν καί τούς καλώ εις μίαν εύγενή σταυροφορίαν: 

— Συνασπισθήτε όλοι καί ένεργήσατε νά παύση κάθε είδους δαρμός εις 
τά κρατητήρια. Είναι αίσχος τοϋ αίώνος καί πρά'ξις βδελυρά καί άντιαν- 
θρωπίνη. Ό ργανον έξουσίας δέρνον είναι δαίμων κολάσεως καί όχι ύπη- 
ρέτης τής σεμνής θέμιδος! Διότι γίνεται τότε άνήθικος έκδικητής, κακο- 
ποιός-άνηθικώτερος άπό τόν κακοποιήσαντα».

Πόσο γλυκός, πόσο άνθρώπινος, γινόταν ό Χατζής, όταν άποδεσμευόταν 
άπό τό πάθος τοΰ κομματισμού! 'Οραματιζόταν μιά κοινωνία, στήν όποία 
τά μέλη της θά κρατοΰσαν τήν άνθρωπιά τους, κάτω άπό όποιεσδήποτε πε
ριστάσεις. Τελειώνει ό 20ός αιώνας κι άκόμα νά γίνουν πραγματικότητα δ,τι 
αυτός όραματιζόταν στις άρχές του. Είτε σέ εμπόλεμες καταστάσεις -χειρό
τερα τότε- ειτε σέ ειρηνικές, τό ξύλο έξακολουθεΐ νά βασιλεύει σέ κρατητήρια.

’Ανακοίνωση τής εταιρείας αυτοκινήτων Γιαννούση προειδοποιούσε τούς 
Γιαννιώτες δτι άπό τίς άρχές Σεπτεμβρίου άρχιζε ή επανάληψη τής τακτικής συγκοι
νωνίας Ίωαννίνων-Πρέβεζας μέ 6 καινούρια αυτοκίνητα πολυτελείας. 2 μικρότερα κι 
αύτά πολυτελείας καί 4 φορτηγά. Ή Φιλιππιάδα είχε όριστεϊ ώς διάμεσος σταθμός.- 
Στρατιώτες πού γυμνάζονταν στή νέα πλατεία, πάνω άπό τό Δημαρχείο (έκεΐ πού σή
μερα κόβουν τά δέντρα γιά ν ’ ανοίξουν δρόμο) βρήκαν σέ μιά τρύπα 4 καινούρια 
ταψιά, τά όποια νυχτοκλέφτες είχαν κρύψει, γιά νά τά πάρουν μέ τήν ησυχία τους.- 
Παρά τήν άνοδο τών τιμών δλων τών τροφίμων, ή ζάχαρη ύποτιμόταν γιά δεύτερη 
φορά. Ά πό τά πρατήρια πουλιόταν πρός 1,20 δρχ. τήν όκά.- Στατιστικά στοιχεία γιά 
τή γεωργική καί κτηνοτροφική παραγωγή τού νομού Ίωαννίνων. κατά τό γεωργικό 
έτος 1919-1920 (άπό τήν υπηρεσία τοϋ νομογεωπόνου Ίωαννίνων):

Σιτηρά Ά λ λ α  γεωργικά προϊόντα
Στρέμ. Παραγωγή Τιμή δρχ. Στρέμ. Παραγωγή Τιμή δρχ.

σέ όκάδες την όκά σέ όκάδες την όκά
Σίτος 60986 3.154.435 2 Φασίολοι 6938 163.294 3,20
Κριθή 30849 1.474.585 1.30 Κύαμοι
Σμιγός 2380 103.224 1,20 (κουκιά) 729 25.242 1,80
Σίκαλις 16732 776.527 1,50 Ερέβινθοι
’Αραβό (ρεβύθια) 360 12.085 2.40
σιτος 89280 6.636.225 1,20 Φακή 635 20.729 3.20
Βρώμη 6151 309.017 1.40 Ρόβη καί 0,60
Λιανοκα- όσπρια 1.757 64.160 (το ρόβη)
λαμπόκι 3617 308.686 0.90 Γεώμηλα 2.519 323.037 1.10

Κρόμμυα 3.212 353.895 0.80
Καπνός 1.254 58.329 5—8
Χόρτον 2.289 2.500.000 —
Τριφύλλι 520 446.000 0,60
Λαχανικά 3.383 150.000 —
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Ά λλες  καλλιέργειες: ’Αμπέλια  9653 στρέμματα - παραγωγή: 265.295 δκ. σταφύλια 
φαγητού καί 241.090 όκ. γλεύκους.- Έλαιον: παραγωγή: 2.500.000 όκ. καί 22.000.000 
όκ. έλαϊαι τραπέζης. Τιμές: Σταφύλια φαγητού: 1,50 δρχ. τήν όκά, γλεύκος 1.90 δρχ.. 
έλαιο 7.50 δρχ., έλαϊαι τραπέζης 3,60 δρχ.

'Οπώρα l

Παραγωγή 
σέ όκάδες

Τιμή

Μήλα 5.265 1,50 δρχ.
Αχλάδια 20.730 1.40
Σύκα (νωπά) 12.700 1
Κάστανα 47.680 0,80
Καρύδια 15.290 1,40
Αμύγδαλα 13.005 2-3 δρχ.

Ά λλη  παραγωγή: Μέλι 17674 όκ. (παραγόμενο άπό 11033 έγχώριες κυψέλες καί 
1200 εύρωπαϊκές). μέ τιμή 6-7 δρχ. τήν όκά.- Κηρός: 1707 όκ. πρός 12 δρχ. τήν όκά.

Κτηνοτροφία
1) Άροτριώντα κτήνη: Βόες 4230. αγελάδες 3753, ήμίονοι 332, ίπποι 353.
2) Ά λλα  ζώα: Πρόβατα: 655.000. αίγες: 420.089, χοίροι 2683, πτηνά κατοικίδια 

88814.
3) Γεωργικά μηχανήματα: Ά ροτρα μονόϋνα ξύλινα 2756, σιδηρά μονόϋνα 261. ψε

καστήρες 348, θειαφιστήρια 84, σιδηραΐ σβάρναι μόνον 2.
4) Κτηνοτροφική παραγωγή: Γάλα (άπό πρόβατα, αγελάδες καί αίγες): 8.308.366 δκ. 

Τυρός λευκός (φέτα): 601.373 δκ.. κεφαλοτύρι 500.000 όκ., βούτυρον 196.590 (Αί πο
σότητες παρήχθησαν άπό άμελγόμενα ζώα: 4263 άγελάδες. 250.583 αίγες καί 450.000 
πρόβατα).

5) Τιμές: Γάλα προβάτου 1.20 δρχ. τήν όκά. άγελάδος καί αίγός 1 δρχ.- Τυρός 
λευκός 6 δρχ.. κεφαλοτύρι 8.40 δρχ.. βούτυρον 12,50.

Γίνεται ή διευκρίνηση δτι τά γεωπονιχώς υπαγόμενα στό νομό Ίωαννίνων τμήματα 
ήταν τά: Κουρέντων, Ζαγορίου, Πωγωνίου, Κονίτσης. Μαλακασίου. Μετσόβου καί 
Τσαρκοβίτσης καί αύτών τών τμημάτων σημειώνεται ή παραγωγή. Πάντως ή παραγωγή 
λαδιού κλπ. πρέπει νά προέρχεται άπό τήν έπαρχία Θεσπρωτίας, πού ύπαγόταν τότε 
στό νομό Ίωαννίνων. Σημειώνεται άκόμα στή στατιστική: Ή σηροτροφία ε’ις τόν νομόν 
Ίωαννίνων Εχει έκλείψει άπό έτών...

/^ν ί τίτλοι τής Ηπείρου, πριν πέσει ή σιωπή, δημιουργούσαν τήν αίσθηση 
δτι δλα, δπου νάταν, τελείωναν: Ή  Αγκυρα κυκλοϋται υπό τοϋ στρα- 

τοϋ μας. Ή  Ά γκυρα  καίγεται έκ τοϋ βομβαρδισμού. Ή  γιγαντομαχία τής 
Άγκυρας συνεχίζεται... Ή ταν φυσικό στό διάστημα αύτό, άφού ή νίκη ήταν 
άπόλυτα έξασφαλισμένη, κατά τά κυβερνητικά άνακοινωθέντα, νά στηθεί 
κι ό χάρτης τής Μεγάλης Ελλάδας, μέ τά νέα σύνορά της, μιάς Ελλάδας, 
πολύ μεγαλύτερης άπό έκείνης πού είχε οραματιστεί ό Ελευθέριος Βενιζέ- 
λος. Σύμφωνα μέ τΙς ειδήσεις πού δημοσίευε ή Ήπειρος, ή Ελλάδα είχε 
άποφασίσει ν ’ άρκεσθη είς τά σύνορα τής γραμμής Νικαίας-Καράκιοϊ-Δο- 
ρυλαίου-Κοτιαίου-Κιουτάχειας καί Ά φ ιόν  Καραχισάρ. Ή  Ελλάδα έπέμενε 
επίσης στήν οριστική κατοχή τής νότιας άκτής τής Προποντίδας, ΐνα αί
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Ασιατικοί κτήσεις άποκτήσωσι διό θαλάσσης επαφήν μετά τών ευρωπαϊ
κών κτήσεων» (27-8-21).

Στήθηκε, λοιπόν, ή καινούρια αύτοκρατορία, ή ελληνική. Πριν άκόμα 
πέσει ή "Αγκυρα καί τό κυριότερο πριν ό Κεμάλ σταματήσει τόν πόλεμο. 
Κι άφοΰ ή Ελλάδα θά γινόταν μεγάλη, ή Τουρκία θά μίκραινε. Αύτό πρό- 
βλεπε ό Χατζής σέ άρθρο του μέ τίτλο: Ή  μικρά Τουρκία... Άναλογίζομαι 
τήν άπογοήτευση καί τό σπαραγμό τοΰ εύαίσθητου αύτοΰ άνθρώπου, όταν 
ύστερα άπό ένα χρόνο άκριβώς ήρθε ή φριχτή ώρα τής καταστροφής. Μέ 
τήν πάροδο τών ήμερών ή κατάσταση άρχισε νά γίνεται δύσκολη γιά τόν 
ελληνικό στρατό, άλλά τά κυβερνητικά άνακοινωθέντα έξακολουθοΰσαν νά 
μιλούν γιά αίσια έκβαση τού άγώνα καί σίγουρη κατάληψη τής Άγκυρας. 
'Υποχρεώθηκαν σέ λίγο νά ξαναστήσουν στό προσκήνιο τόν Κεμαλικό στρα
τό, πού τόν είχαν διαλύσει τελείως πριν λίγες μέρες. Ό  άγών είναι σκληρός, 
δήλωνε ό Γούναρης, ό εχθρός άμύνεται προβάλλων σθεναρόν άντίστασιν, 
καμμιά άμφιβολία δμως, γιά τήν ευτυχή κατάληξη. Τή μέρα πού δημοσι
εύονταν οί δηλώσεις αύτές (28 Αύγούστου) οί Τούρκοι δέν άμύνονταν 
άπλώς, άλλά είχαν άναλάβει επιθετικές πρωτοβουλίες εύρύτατης έκτασης 
πού υποχρέωσαν τούς Έλληνες σέ σκληρό άγώνα άπόκρουσης. Ά πό τήν 
άλλη μέρα άρχιζε ή άντίστροφη κίνηση: Ή  έγκατάλειψη τής έκπόρθησης 
τής Ά γκυρας καί ή οπισθοχώρηση στις θέσεις έξόρμησης, δώθε άπό τό 
Σαγγάριο... Ό άπόηχος τής νέας φάσης τών επιχειρήσεων θ’ άργήσει νά 
φτάσει στά Γιάννινα, έδώ μιλούσαν άκόμα γιά γιγαντομαχίες γύρω άπό 
τήν Άγκυρα, ένώ ή *Ηπειρος άρχισε νά στρέφει τήν προσοχή τοΰ κόσμου 
πρός τήν Κωνσταντινούπολη, ό ελληνικός στρατός θά τήν καταλάμβανε, 
δπου νάταν. Ούτε αύτή ή μέρα έφτασε ποτέ.

Τό Ανώτατο Διασυμμαχικό συμβούλιο, μέ τήν άπόφασή του τής 13-1- 
1920 είχε έπιδικάσει οριστικά τά τμήματα Άργυροκάστρου καί Κορυτσάς, 
τή Β. Ή πειρο δηλαδή, στήν Ελλάδα. Κι εκεί πού οί Ήπειρώτες κι δλοι 
οί 'Έλληνες περίμεναν νά πραγματοποιηθεί αύτή ή άπόφαση, μέ τίς ένέρ- 
γειες τών εχθρών τής Ελλάδας, τό Βορειοηπειρωτικό παραπέμφθηκε γιά 
άνασυζήτηση στή γενική συνέλευση τής Κοινωνίας τών Εθνών, στή Γενεύη. 
Ή  άπόφαση δημιούργησε άγανάκτηση κι άναταραχή, τόσο στή Β. Ή πειρο, 
δσο καί στήν ελεύθερη. Οί δυό παρατάξεις, κυβερνητικοί καί βενιζελικοί, 
άποφάσισαν τή συγκρότηση μεγάλου συλλαλητηρίου στά Γιάννινα, μέ 
πανηπειρωτική έκπροσώπηση, γιά νά εκφραστεί ή διαμαρτυρία τών Ήπει- 
ρωτών γιά τά εύρωπαϊκά παρασκήνια, δπου στά σκοτεινά, άποφασιζόταν 
η μοίρα ένός λαού νά ξαναπέσει στή σκλαβιά, ένώ είχε γευτεί τήν έλευθερία 
του. Τό Πανηπειρωτικό συλλαλητήριο ένωσε γιά πρώτη φορά, μετά τή με
ταπολίτευση, τούς Γιαννιώτες δλων τών πολιτικών άποχρώσεων, τί δλων, 
δυό βασικά ήταν, οί πολιτικές διαφοροποιήσεις θ ’ άργοΰσαν άκόμα νά φα- 
νοΰν...

Τό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στήν κεντρική πλατεία κι ήταν πάν
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δημο. Στό πλήθος μίλησε, μέ έμπνευσμένα λόγια ό Βορειοηπειρωτικής κα
ταγωγής πρόεδρος τοΰ Δικηγορικού συλλόγου  Αλέξιος Μέξης, άπό τόν 
έξώστη τοΰ ’Αβέρωφ κι άνέπτυξε όλες τίς πτυχές τοΰ Βορειοηπειρωτικοϋ 
ζητήματος. Ά πό τά συνθήματα τοΰ πλήθους κυριαρχούσαν τά: Θέλομεν τήν 
Β. "Ηπειρον!. Ζητώ ή ένίαία καί άδιαίρετος Ήπειρος!, Θέλομεν δικαιοσύ
νην!, Θέλομεν προέλασιν τοΰ στρατοΰ μας! Στό ψήφισμα πού έγκρίθηκε 
καί είχε πολλούς άποδέκτες, έκφραζόταν, άνάμεσα στ’ άλλα; 1) Ή  διαμαρ
τυρία τοΰ Ηπειρωτικού λαού νά παραπεμφθεΐ τό Βορειοηπειρωτικό στή

γενική συνέλευση τής Κ οι
νωνίας τών Εθνών, 2) Ή  
άπόφαση τών Ήπειρωτών 
νά διασφαλίσουν μέ κάθε 
θυσία τήν έλευθερία τής Β. 
Ηπείρου, 3) Ή  ύποβολή πα
ράκλησης πρός τήν έλληνι
κή κυβέρνηση νά διατάξει 
τήν άμεση προέλαση τοΰ 
στρατοΰ στήν περιοχή καί 
νά τήν ένσωματώσει στήν 
Ελλάδα. Ανάλογο ψήφισμα 
στάλθηκε πρός τόν πρόεδρο 
τής γενικής συνέλευσης τής 
Κοινωνίας τών Εθνών. Τήν 
έπιτροπή συλλαλητηρίου ά- 
ποτελοΰσαν οί: 1) Σ. Συρ- 
μακέσης, πρόεδρος Δημοτι

κού συμβουλίου, 2) Π. Πουτέτσης, πρόεδρος Βορειοηπειρωτικοϋ συλλόγου, 
3) Άλ. Μέξης, πρόεδρος Δικηγορικού συλλόγου, 4) Γ. Τζαβέλλας, πρόεδρος 
Πανηπειρωτικοϋ Πολιτικού συλλόγου  (φιλοκυβερνητικοΰ), 5) Γεώργιος Κα- 
γιάς, πρόεδρος Πανηπειρωτικοϋ συλλόγου Φιλελευθέρων, 6) Στ. Χαρισιά- 
δης, άντιπρόεδρος Ααϊκοϋ Πολιτικού συλλόγου (φιλοκυβερνητικοΰ), 7) Κων. 
Βλάχος, πρόεδρος Εμπορικού συλλόγου, καί 8) Βασ. Παλάσχας, άντιπρό- 
σωπος Πανηπειρωτικοϋ Εργατικού κέντρου. Συλλαλητήρια γιά τό Βορειοη- 
πειρωτικό έγιναν καί στίς έπαρχίες τοΰ νομού (Φιλιάτες, Πωγώνι κ.ά.). 
Ά πό τήν πλευρά τους οί Αλβανοί όξυναν τήν κατάσταση, έπιτείνοντας 
τήν τρομοκρατία. 'Οδήγησαν στήν έξορία πολλούς 'Έλληνες προκρίτους 
τής Αύλώνας καί τής Κορυτσάς καί έθεσαν υπό έπιτήρησιν τό μητροπολίτη 
Κορυτσάς. Τόν πίεζαν γιά νά τόν διώξουν κι αύτόν, όπως είχαν κάνει μέ 
τό Βασίλειο τού Άργυροκάστρου...

Συγκίνηση προκάλεσε στά Γιάννινα ή είδηση τοΰ θανάτου τοΰ Βλάσση Καραχρήστου 
στίς μάχες τοΰ Σαγγαρίου. Είχε προσφέρει πολύτιμες ύπηρεσίες καί κατά τόν αγώνα 
τής Β. ’Ηπείρου γιά τήν Αυτονομία  της.- Τήν 1η Σεπτεμβρίου άρχισαν οί εγγραφές

Ή θεμελίιωση της Καπλανείου Σχολής τό 1920, 
άπό τό μητροπολίτη Σπυρίδωνα. Διακρίνονται: ό 
πρίγκηπας Άνδρέας, διοικητής τότε τοϋ Ε Σ. 
Στρατού, ό νομάρχης Κοτζονάνος, καί πολλοί 
επώνυμοι Γιαννιώτες (οί τραπεζίτες Ά λ. Λιβαδεϋς 
καί Ν. Παρανίκας, ό βουλευτής Π. Βαγενός, ό για
τρός Χατζής κ.ά.).
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τών μαθητών στά σχολεία, τά μαθήματα όρίστηκαν γιά τίς 15 τοϋ μήνα.- Γύρω άπό 
τήν πόλη ύπήρχαν ίλη  κα ί χαντάκια άκάθαρτα. ’ Επρεπε νά καθαριστούν ή ν' 
άποξηρανθοΰν. έγραφαν ο ί εφημερίδες, γιατί ή έλονοσία θά έπαιρνε μεγάλες διαστά
σεις.- Στόν κινηματογράφο Έδισσον, πού έκανε προβολές στό καφενείο Παράδεισος, 
παιζόταν, σέ συνέχειες, τό άστυνομικό έργο Γιοϋντεξ κα ί κωμωδία μέ τόν Παχύ. ΟΙ 
ταινίες, βουβές τότε, συνοδευόταν άπό τούς ήχους μαντολίνου κα ί κιθάρας.- 
Αύτοκινητιστικό δυστύχημα: Μικρόν αύτοκίνητον Φόρδ πολυτελείας, έφ' ού έπέβαινεν 
ό έπιστρέφων εκ τών λουτρών Αίδηιροϋ δικηγόρος κ. Κων. Κατσαδήμας. μετά τής κυ
ρίας καί τών τέκνων του, άνετράπη παρά τόν άγιον Γεώργιον εξωθι τής Φιλιππιάδος 
καί κατέπεσεν μέχρι τοϋ κάτω διερχομένου ποταμού Λούρου. Ώ ς έκ θαύματος δμως 
οΰδείς έκ τών έπιβαινόντων επαθεν σοβαρόν τι, πλήν άσημάντων μωλώπων, καθ’ δσον, 
μετά τήν ανατροπήν, έξετινάχθησαν δλοι έκτός, ενώ τό αύτοκίνητον έξηκολούθηαε τόν 
δρόμον του πρός τό χάος καί τόν ποταμόν.
Τό συρίγγιο τοΰ Βασίλη, υστέρα άπό είκοσι μέρες μετά τήν εγχείρηση, 

έκλεισε. Ό  καθηγητής Φωκάς διαπίστωσε τήν επούλωση τής πληγής, έδειχνε 
συγκρατημένη αισιοδοξία, ας καθήσει δέκα μέρες άκόμα στήν κλινική γιά 
παρακολούθηση, είπε, έσφιξε τό χέρι τοΰ Βασίλη, δλα θά πάνε καλά τώρα 
παλληκάρι μου, πρόσθεσε, γρήγορα θά γυρίσεις γερός στά Γιάννινα. Ό  Πέ
τρος δέν άφηνε τόν καθηγητή ούτε στιγμή άπό τά μάτια του, ήθελε νά κάμει 
κι αύτός τή διάγνωσή του, τόσον καιρό τώρα μέ τήν περιπέτεια τοΰ Βασίλη, 
καταλάβαινε τίς διαθέσεις τών γιατρών καί τίς έλπίδες πού έδιναν στό 
γυιό του άπό τήν έκφραση τοΰ προσώπου τους. Γά πρόσωπα μιλούν, συλ
λογιζόταν, άποκαλύπτουν τά μυστικά τους ' όση ώρα παρακολουθούσε τόν 
καθηγητή, όταν εξέταζε καί μιλούσε μέ τό Βασίλη, δέν έβλεπε στό πρόσωπό 
του εκείνο τό φως τής άπόλυτης βεβαιότητας, τής άλάνθαστης πρόβλεψης, 
χαμογελούσε στό Βασίλη κι έδειχνε νά είναι πολύ Ικανοποιημένος άπό τήν 
εξέλιξη τής άρρώστειας, τόν Πέτρο όμως, δέν τόν ξεγελούσε, οϋτε κι ό Βα
σίλης θά τόν πιστέψει, μουρμούρισε.

Συνόδεψε τόν καθηγητή κατά τήν έξοδό του, τόν ρώτησε γιά τήν κατά
σταση τοΰ παιδιοΰ του, πρόβλεπε όμως τήν άπάντηση.- Ό πω ς σάς είπα 
καί πριν τήν έγχείρηοη κύριε Κωστίδη, ώς τώρα καλά πήγαμε, τί θά γίνει 
στό μέλλον δέ μπορούμε νά τό προεικάσουμε. Πιθανόν τό συρίγγιο νά 
εκλεισε οριστικά, μπορεί δμως καί νά υποτροπιάσει. Κατά ένα μέρος έξαρ- 
τάται κι άπό τήν άντίδραση τοϋ οργανισμού τοϋ παιδιοϋ σας, άπό τήν 
πίστη δτι θά γίνει καλά, άπό τήν αισιοδοξία του νά ξεπεράσει τά έμπόδια. 
Λέν είμαι εύχαριστημένος μέ τό ηθικό του, είναι πεσμένο, χρειάζονται 
πολλά γιά ν ’ άνθίσει τό χαμόγελο στά χείλη του, ό άλλος γυιός σας, ό για
τρός, πρέπει νά κοπιάσει γιά νά πείσει τόν αδερφό του πώς ή απαισιοδοξία 
δέ βοηθάει στήν ΐασή του, είναι άνάγκη νά τόν βγάλει άπό τήν άπομόνωση, 
οτήν όποία έχει καταδικάσει τόν έαυτό του ' σ ’ αύτή τήν προσπάθεια δλα 
τά μέλη τής οίκογενείας σας έχουν μερίδιο ευθύνης, προσπαθεϊστε, λοιπόν, 
νά οργανώσετε τή ζωή σας κατά τρόπο ώστε νά δημιουργεϊται ευχάριστη 
άτμόσφαιρα γιά τόν άσθενή μας, τότε ελπίζω ν ’ άπαλλαγεΐ άπό τόν κίνδυνο.



Τά λόγια τοΰ καθηγητή έπεφταν σάν καρφιά στήν καρδιά τοΰ Πέτρου, 
καταλάβαινε πώς οί έλπίδες πού τοΰ έδινε δέν ήταν πολλές, τί θά έλεγε 
στό Βασίλη, τώρα πού θά γύριζε στό δωμάτιό του; Δέν χρειάστηκε νά πει 
τίποτα, τόν πρόλαβε ό ίδιος. —Μή μιλήσεις, πατέρα, τόν παρακάλεσε πριν 
καλά-καλά κλείσει τήν πόρτα ό Πέτρος, τά κατάλαβα δλα, τά χαμόγελα 
τοΰ καθηγητή δέν μέ 'ξεγελούν... — Τί είναι αυτά πού λές, παιδί μου, 
άντέτεινε ό Πέτρος, τάχα ξαφνιασμένος, τί ιδέες περνούν άπό τό μυαλό 
σου; —Πατέρα, ξέρεις καί δέν μέ ξεγελάς, είμαι καταδικασμένος, τό διάβασα 
στά μάτια τού γιατρού, τήν ώρα πού μέ βεβαίωνε πώς όλα θά πάνε καλά. 
Μ πορεί νάναι άριστος χειροΰργος, δέν κατορθώνει όμως νά μήν 
έξωτερικεύει τά συναισθήματά του. Γιά μένα είναι άνοιχτό βιβλίο, δέ θέλω 
γ ι ’ αύτό καμιά έξήγηση. 'Ανυπομονώ νά γυρίσω στά Γιάννινα κι άς γίνει 
ό,τι γίνει... — Κ ι έγώ θέλω νά είμαστε στό σπίτι μας, είπε ό Πέτρος, είναι 
βαρειά έδώ ή άτμόσφαιρα, θά κάνουμε υπομονή δέκα μέρες άκόμα, όσο 
είπαν οί γιατροί, καί θά φύγουμε. Όμως, Βασίλη, μήν τά βλέπεις όλα 
μαύρα, σέ παρακαλώ, δέν είναι έτσι όπως τά φαντάζεσαι, δέν μάς κοροϊ
δεύουν οί γιατροί, θά γίνεις καλά... Ό  Βασίλης δέν άπάντησε, πέρασε άρκετή 
ώρα μέσα στή σιωπή.- Έγώ έχω πάρει τήν άπόφασή μου πατέρα... είπε 
τέλος, πολύ σιγά δμως. στ’ αύτιά τοΰ Πέτρου έφτασε σάν μουρμουρητό...
—Τί είπες Βασίλη; ρώτησε. —Τίποτα πατέρα, έλπίζω  νά σηκωθώ γερός... 
Ή  απόχρωση τής φωνής του έκρυβε τήν είρωνία καί τήν άπόγνωση, τό κα
τάλαβε ό Πέτρος καί δέ μίλησε.

Ύστερα άπό δέκα μέρες πήραν τό δρόμο τοΰ γυρισμοΰ. Τό σπίτι ήταν 
έτοιμο νά τούς δεχτεί, τούς ειδοποίησε μέ τό τηλέφωνο ό Πέτρος γιά τόν 
έρχομό τους. Ό  Δημήτρης μέ τήν έπιστροφή του, είχε δημιουργήσει μιά 
πλαστή άτμόσφαιρα αισιοδοξίας· μέ τά νέα που τούς έφεραν άπό τήν ’Αθή
να, ή αισιοδοξία είχε μετατραπεί σέ πίστη πώς ό Βασίλης είχε θεραπευτεί 
πιά. "Οταν, λοιπόν, οί δυό έφτασαν στά Γιάννινα, τούς ύποδέχτηκαν μέ 
εκδηλώσεις άταίριαστες μέ τήν ψυχολογία τοΰ άρρώστου. Τό σπίτι γιόρταζε, 
ό Βασίλης κατάλαβε πώς αύτό ήταν έργο τοΰ Δημήτρη, βίασε τόν εαυτό 
του νά εναρμονιστεί μέ τό περιβάλλον, τό κατόρθωσε ώς ένα βαθμό, άν 
καί ό έσωτερικός του κόσμος είχε γίνει συντρίμμια.

Κ αταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια, προπαγανδιστική, γιά νά δικαιολογη
θεί ή ύποχώρηση, άπό τήν περιοχή τής "Αγκυρας, κι ό Χατζής κάθε 

μέρα έγραφε, δτι, δπου νάταν θάπεφτε. Δέν έπεσε ή Άγκυρα, δέ φτάσαμε 
στήν Κόκκινη μηλιά, πήραμε τό δρόμο τοΰ γυρισμοΰ, μέ τούς Τούρκους 
νά μάς κυνηγούν συντρίβονταν βέβαια οί επιθέσεις τους, δμως ά π’ δλα 
αύτά έβγαινε ή πικρή άλήθεια πώς ό Κεμάλ δέν είχε έξουδετερωθεΐ, ήταν 
άκόμα ισχυρός καί ικανός, δπως απέδειξαν τά γεγονότα, νά μάς καταφέρει 
τό θανάσιμο πλήγμα. Τό Γενικό Στρατηγείο έλεγε τά δικά του, περαιτέρω  
θυσίαι -άνακοίνωνε- δέν ισοφαρίζουν τ ’ άνταλλάγματα καί τάς ώφελείας.
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τάς όποιας θά προσεκόμιζεν ή Ε λλάς προελαύνουσα. Ά λλα έλεγαν δταν 
άρχιζε ή μεγάλη εξόρμηση, κι άλλα τώρα. Ό  Χατζής τά πίστευε καί έπέμεινε 
νά διακηρύσσει δτι ό Κεμάλ είχε συντρίβει, πώς ή ειρήνη ήταν κοντά, καί 
οί στρατιώτες θά γύριζαν στά σπίτια τους. Έγραφε (10-9-1921): Ενδείξεις 
πολλαπλαΐ άφήνουσι τήν έντύπωσιν ότι, άφοϋ ήδη ό έλληνικός στρατός,

μετά μεγαλειώδη καί νικήτριαν 
προσπάθειαν, μοναδικήν είς τήν 
πολεμικήν ιστορίαν τών λαών, 
κατώρθωσε νά έπιτύχη τούς 
σκοπούς δ ι’ οΰς έμάχετο -νά 
συντρίψη δηλαδή τάς πολεμι- 
κάς βάσεις καί εγκαταστάσεις 
τοϋ εχθρού, νά καταλάβη τάς 
σιδηροδρομικός γραμμάς καί ν ’ 
άσφαλίση τήν εκτασιν μεταξύ 
Κιουταχείας, Άφιόν Καραχι
σάρ, Έσκή Σεχήρ, Σαγγαρίου, 
καθιστών άμαχον πλέον καί 
ά ν  ί κ α ν  ο ν  δ ι ά  π ά σ α ν  
έ ν ό χ λ η σ ι ν  κ α ί  έ π ί θ ε -  

σ ι ν  τ ό ν  έ χ θ ρ ό ν  (οί υπογραμμίσεις τοϋ άρθρογράφου) στερεώνων δέ 
άπορθήτως τήν γραμμήν, τήν όποιαν διεκδικεί ή Ελλάς- ή ποθητή 
είρήνευσις καί τό ξεκούρασμα τών τιμημένων πολεμιστών καί ή έπιστροφή
είς τά σπίτια των πλησιάζει (....... ) Καί μαζί μ ’ όλα αυτά θά γυρίσουν
υπερήφανοι ότι άνεμώλιόν τι (κάτι άχρηστο, άνωφελές) καί άραχνοειδές 
άμόρφωτον ρακίδιον τιτλοφορούμενον Σ υ ν θ ή κ η  τ ώ ν  Σ ε β ρ ώ ν  καί 
άνίκανον νά ένδυση καί νά περιφυλάξη τήν Ελλάδα καί τήν έλληνικήν 
ύπόθεσιν, τό ΰφαναν καί τό έπλεξαν αί νύκτες τών πολεμικών άγρυπνιών 
καί τών πολεμικών ηρωισμών των είς άτσάλινον άρραγές, μυριόλευγον 
τείχος, έντός τοϋ όποιου κλείεται πλέον όχι τό ώχρόν ειδωλον τής διπλω
ματίας, τό άκοϋσαν ποτέ είς τό όνομα «Συνθήκη τών Σεβρών», άλλά ή 
ζωντανή έλληνοκρατουμένη καί έλληνοδιοικουμένη Μικρασιατική Ελλάς, 
η έκτεινομένη ήδη είς τά βάθη καί άνατολικώς μέχρι τής έντεϋθεν τοϋ Σαγ
γαρίου σιδηροδρομικής γραμμής. Ό  Χατζής, μέ τίς λυρικές άποστροφές 
του, δλα τά άπλούστευε. Ό  Κεμάλ είχε συντρίβει, οί βάσεις του καί τό 
οπλοστάσιό του είχαν καταστραφεΐ, ό τουρκικός στρατός είχε διαλυθεί, 
όλη ή κατεχόμενη Μικρασία ήταν έξασφαλισμένη άπό ένα άτσάλινο τείχος, 
οι στρατιώτες θά γύριζαν στά σπίτια τους. Τήν ιδια μέρα πού έγραφε αύτά 
δημοσίευε μέ μεγάλους τίτλους καί τήν είδηση: Μεγάλη ήττα τοϋ τουρκικοϋ 
στρατοΰ. Έπρόκειτο γιά τήν άπόκρουση ισχυρής αιφνιδιαστικής επίθεσης 
τοΰ Κεμαλικοΰ ιππικού έναντίον τών Ελλήνων στό Σεβρί Χισάρ. Πού βρέ
θηκαν όμως αύτές οί τουρκικές δυνάμεις, άφού, κατά τόν Χατζή, ό Κε-

Δοξολογία μέ τήν αναγγελία νίκης στή Μικρά 
Άσία στούς στρατώνες. Χοροστατεί ό μητρο
πολίτης Σπυρίδων.
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μαλικός στρατός είχε γίνει άνίκανος γιά κάθε ενόχληση; Καί ή ειρήνη; Πώς 
θά εξασφαλιζόταν ή ειρήνη γιά νά γυρίσουν στά σπίτια τους οί στρατιώτες; 
Ό  υπουργός Στρατιωτικών Θεοτόκης είχε λύσει τό πρόβλημα κι ό Χατζής 
συμφωνούσε μαζί του: Ή  κυβέρνηση -είχε πει στήν Προύσα- σκέπτεται νά 
προσαρτήσει τά κατεχόμενα έδάφη καί νά τά ενώσει μέ τήν Ελλάδα. Ή  
ειρήνη καθίσταται γεγονός τετελεσμένον. Έ τσ ι άπλά: Γεγονός τετελεσμένον, 
μέ μιά άπόφαση τής ελληνικής κυβέρνησης. Ό  Κεμάλ δέν υπήρχε πιά... Τή 
στιγμή πού ή Ή πειρος διατυμπάνιζε τήν έλευση τής ειρήνης, άναχωρούσαν 
γιά τό Μικρασιατικό μέτωπο πολλοί έκ τών καλλίστων αξιωματικών, πού 
υπηρετούσαν ώς τότε στά Γιάννινα, άρκετοί ήταν τραυματίες κι είχαν 
άποθεραπευτεΐ.

Ή  κυβέρνηση άνταποκρίθηκε στά αιτήματα τών έπαγγελματιών τής πόλης κι άνέθεσε 
τήν κατασκευή στούς τσαρουχοποιούς τών Γιαννίνων. πολλών χιλιάδων άρβυλών καί 
τσαρουχιών, ένισχύοντας ετσι τήν άγορά. "Ώς τότε ή κατασκευή τών υποδημάτων τοϋ 
στρατού ήταν προνόμιο μόνο τών Παλαιοελλαδιτών. Δέν τήρησε, πάντως, τήν Ιδια 
τακτική ή κυβέρνηση στό θέμα τής προμήθειας χόρτου γιά τά ζώα τοΰ στρατοΰ. Τό 
άγόρασε άπό τήν Παλιά ’Ελλάδα, παρότι κόστισε περισσότερο...- ’Εμφάνιση όμάδων 
ενόπλων σημειώθηκε σέ πολλά σημεία τής υπαίθρου. Στά μέσα Σεπτεμβρίου μιά όμάδα 
άπήγαγε τόν πρόεδρο Σκλίβανης Δημήτριο Σάββα ή Παππά καί τόν σκότωσε εξω άπό 
τό χωριό.- Πέντε χιλιάδες φράγκα ύπέρ τών τραυματιών διέθεσε ό έγκαταστημένος στό 
Βονένος Ά νρ ες  μεγαλοεργοστασιάρχης Ήπειρώτης ’Αλκιβιάδης Λάππας. Τά έστειλε 
στήν άδελφή του ’Ιουλία ’Αράπη, πρόεδρο τοΰ Παραρτήματος τοΰ Πατριωτικού Συν
δέσμου.· ΟΙ γιατροί τής πόλης καθόρισαν τίς νέες τιμές άμοιβών τους, λαβόντες νπ' 
δψιν τό Ν.Δ. περί ιατρικών άμοιβών καί τάς κοινωνικός καί βιωτικάς συνθήκας τής 
πόλεως. Έτσι: Ή  άπλή επίσκεψη κόστιζε 10 δρχ. (σύμφωνα μέ τό Ν. διάταγμα έπρεπε 
νά πληρωνόταν 15-25 δρχ.). 2)Τ ό Ιατρικό συμβούλιο 20 δρχ. (μέ τό Ν.Δ. 40-75). 3) Ή  
όφθαλμοσκόπηση. λαρυγγοσκόπησή, μαιευτική, γυναικολογική καί χειρουργική έξέταση 
δρχ. 15-20. 4) Ο'ι χειρουργικές καί μαιευτικές επεμβάσεις γίνονταν ύστερα άπό συμ
φωνία γιατρού καί πελάτη. 5) Οί νυκτερινές έπισκέψεις: άπό 9 μ.μ. ώς τά μεσάνυχτα 
δρχ. 25. ’Από τά μεσάνυχτα ώς τό πρωΐ 40 δρχ. 6) Ή διανυκτέρευση δρχ. 100.- 
Έκτός άπό τά συλλαλητήρια γιά τό Βορειοηπειρωτικό, πού συνεχίζονταν 

νά οργανώνονται στά έπαρχιακά κέντρα τής Ηπείρου, συγκροτήθηκε στήν 
’Αθήνα, στή Ριζάρειο σχολή (6-9-21) συνέδριο τών Βορειοηπειρωτών άντι- 
προσώπων, υπό τήν προεδρεία τοΰ μητροπολίτη Σπυρίδωνα. Τό συνέδριο 
αποφάσισε ομόφωνα νά καλέσει τήν κυβέρνηση νά καταλάβει τή Βόρειο 
Ήπειρο, άλλιώς ό άγώνας έκεΐ θά συνεχιζόταν μέχρις έσχάτων. Ό  Γούνα- 
ρης, στόν όποιο έπιτροπή, υπό τόν Σπυρίδωνα, άνέπτυξε τό αίτημα καί 
υπέβαλε τό ψήφισμα, ύποσχέθηκε νά τό μελετήσει. Τό βέβαιο είναι πώς 
καμιά θετική άπάντηση δέ δόθηκε. Ή  άναταραχή, πάντως, γύρω άπό τό Βο- 
ρειοηπειρωτικό, ύστερα άπό τήν άπόφαση τών Δυνάμεων νά τό παραπέμ- 
ψουν στή γενική συνέλευση τής Κοινωνίας τών Εθνών, κράτησε πολύ καιρό 
κι έδωκε λαβή στόν άντιπολιτευόμενο τύπο νά επιτεθεί σφοδρά έναντίον 
τής κυβέρνησης γιά τήν άδράνειά της. Ό  Χατζής διαπίστωνε πώς ή άνησυχία 
πού κατείχε τούς Ήπειρώτες τόν Νοέμβριο τοΰ 1913 γιά τήν τύχη τής Β. 
’Ηπείρου, ή ίδια  άνησυχία υπήρχε καί τώρα ύστερα άπό 8 χρόνια. Μέχρι
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στιγμής δέν γνωρίζομεν -έγραφε- αν ή ά ν α λ ο γ ί α  τ ώ ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  
κ α ί  π ε ρ ι σ τ ά σ ε ω ν  είναι η ιδία άκριβώς σήμερον. Μ άλλον είναι 
διαφορετικόν τό πρακτέον σήμερον, ή Πανηπειρωτική κίνησις είναι ή ιδία. 
’Απαντώντας στά άρθρα τοΰ Κήρυκα, καί τών βενιζελικών εφημερίδων γε
νικότερα, πού άπαιτοΰσαν τήν παραίτηση τής κυβέρνησης διότι δέν είχε πε- 
τύχει εύνοϊκή λύση γιά τό Βορειοηπειρωτικό, ρωτούσε: Α ί βενιζελικαί κυ
βερνήσεις καί ό Βενιζέλος έπανειλημμένως, δχι μόνον μή δώσαντες αίσιας 
λύσεις, άλλά καί παραδώσαντες τήν Β. Ηπειρον εις τούς Αλβανούς διατί 
δέν παρητήθησαν; Έρωτώμεν καί ημείς. Περισσότερο αύστηρός στις κρίσεις 
του ήταν άπέναντι τών Βορειοηπειρωτών εκείνων, πού άκολουθοΰσαν τό 
Βενιζέλο καί τώρα έδειχναν επίπλαστη -κατά τό Χατζή- άνησυχία καί 
άγωνία γιά τήν τύχη τής πατρίδας τους. Τούς άποκαλοΰσε ’Ιησουίτες, γιαυ- 
τόν ήταν τυφλοί κωμάζοντες ψηφοθήραι τοϋ κόμματος, ά λλ ’ έπιλήσμονες 
τών άγώνων καί τής τύχης τής πατρίδος των, ήτις έκτοτε καί έπί Βενιζέλου 
ιδίως, ντο χειροτέρα' όχι μόνον κανέναν δέν πείθουσι περί τοϋ πόνου των, 
θρηνοϋντες δήθεν καί όμιλοϋντες περί «τυραννολογούσης» σημερινής κυ- 
βερνήσεως, άλλά τουναντίον έγείρουσι τήν άγανάκτησιν τών άκουόντων, 
οΐτινες γνωρίζουσι ότι άν πάλιν  έδικτατόρευεν ό Βενιζέλος καί τούς έλεγε 
δτι «δέν ήμπορεΐ νά σκίζη τό κεφάλι του δ ι ’ ολίγα κατσάβραχα βορειο- 
ιηπειρωτικά» (έτσι είχε γραφεί πώς είπε κάποτε ό Βενιζέλος), θά άπέδιδαν 
τόν λόγον του εις Καβούρειον μεγαλοφυΐαν, έξερχόμενοι δέ μέ κλαρίνα εις 
τάς οδούς θά ύπνώτιζον τούς συμπατριώτας των πάλιν καί θά τούς 
έπαναβύθιζον εις τόν ύπνον των.

Στις επικρίσεις γιά τήν έπίλυση τοΰ Βορειοηπειρωτικοϋ πού άντιμετώπι- 
ζε ή κυβέρνηση, προστέθηκαν καί οί έντονότερες, καί όξύτατες συχνά, γιά 
τήν υποχώρηση τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ στό Σαγγάριο. Στά Γιάννινα ό 
Κήρυξ έγραφε συνεχώς έπικριτικά σχόλια, χειρότερες όμως άπό αύτά ήταν, 
κατά τό Χατζή, αί άνήκουστοι, άνομολόγητοι καί άνόητοι ειδήσεις πού κυ
κλοφορούσαν άπό άνθρώπους πού δέν διέφεραν σέ τίποτε άπό τούς 
άπεσταλμένους καί έντεταλμένους «Κεμαλικούς προπαγανδιστάς». Ό  Γού- 
ναρης, μέ δηλώσεις του, προσπάθησε νά δικαιολογήσει τή διακοπή τής προ
έλασης πρός τήν Άγκυρα, χωρίς όμως νά πείθει. Μετά τήν θαυμασίαν νί
κην -έλεγε- τήν οποίαν ό στρατός μας κατήγαγε παρά τόν Σαγγάριον, ή 
Αιοίκησις τής Στρατιάς, έκρινεν δτι δέν έπρεπε νά έξακολουθήση τάς πε
ραιτέρω έπιχειρήσεις μέχρις Άγκύρας. Ό  σκοπός τής έπιχειρήσεως, ώς έδη- 
λώθη άρχήθεν, δέν η το νά έπεκτείνωμεν τήν κατοχήν μας, μέχρι τοϋ σημείου 
εις δ θά έφθάνομεν, είτε τοϋτο ήτο ή Άγκυρα, είτε ό Σαγγάριος... Έτερ- 
ματίσθη ούτως ό επιθετικός άγών. Ό  στρατός έπανήλθεν εις τήν γραμμήν, 
ή όποία άρχήθεν εϊχεν όρισθή ώς ΟΡΙΟΝ ΚΑΤΟ ΧΗ Σ ΜΑΣ... Εύρισκόμεθα 
έπί τής γραμμής, ή όποία άνέκαθεν έκρίθη άρμοδία πρός ΑΣΦ ΑΛΗ  
Κ Α Λ Υ Ψ ΙΝ  τής έν Μ ικρρ Άσίςι ΚΑΤΟΧΗ Σ ΜΑΣ.

Δέν τά καταλάβαινε αύτά ό κόσμος. Ή  κυβέρνηση καί οί εφημερίδες
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της τοΰ είχαν ύποσχεθεϊ τήν "Αγκυρα και τήν τέλεια εξουθένωση τοΰ Κεμάλ. 
Οΰτε ή "Αγκυρα πάρθηκε, οΰτε ό Κεμάλ γονάτισε. Ή  περιπόθητη ε’ιρήνη 
ποϋ τοϋ είχαν· τάξει δέ θαρχόταν ποτέ. Τή θέση της θά έπαιρνε ή Μικρα
σιατική καταστροφή, ή μεγαλύτερη τραγωδία τοΰ Έλληνικοΰ έθνους...

Τά σχολεία θά άνοιγαν στις 15 Σεπτεμβρίου. Μέ τήν προσέλευση δμως τών νέων 
κληρωτών, δλα τά κτίρια επιτάχθηκαν γιά νά στεγαστούν οί νεοσύλλεκτοι, άκόμα καί 
ή Ζωσιμαία σχολή. Ή  ’Ήπειρος διαμαρτυρόταν: Γιατί δέν έπιτάχτηκαν καί τά σχολεία 
τών αλλοφύλων, γιά νά μείνει άνοιχτή τουλάχιστο ή Ζωσιμαία;.- ΟΙ είσιτήριοι εξε
τάσεις. άπό τό Ελληνικό σχολείο γιά τό γυμνάσιο, καταργήθηκαν γιά τό σχολικό ετος 
1921-22. Ή έγγραφή στήν α' γυμνασίου θά γινόταν μόνο μέ τό ενδεικτικό. Μέ άλλη 
διαταγή τοΰ ύπουργείου Παιδείας καταργήθηκαν δλα τά διδακτικά βιβλία τής προη
γούμενης βενιζελικης τριετίας, μέ τά όποια μπήκε ή δημοτική γλώσσα στό δημοτικό.

δπως τό άλφαβητάριο Ό  
"Ηλιος, Τά Ψηλά βουνά 
τοΰ Ζαχαρία Παπαντωνί- 
ου κι αλλα. Κυκλοφόρη
σαν νέα βιβλία, πού έπα- 
νέφεραν πάλι τήν καθα
ρεύουσα τά Ια καί τά ώά... 
άπό τήν πρώτη δημοτι
κού.· “Αρχισε νά λειτουρ
γεί στήν όδό Καλλάρη, 
στό οίκημα τοΰ πρώην 
Φρουραρχείου, χοροδιδα
σκαλείο, υπό τήν διεύθυν- 
σιν τοϋ διακεκριμένου κα 
θηγητοϋ χοροϋ Κ. Μή- 
τσονρα, πτυχιούχου γαλ
λικής σχολής τών Παρι 
σίων.- Στις 13 Σεπτεμβρί
ου δόθηκε, όργανωμένη 
άπό τό παράρτημα τοϋ 
Λυκείου Έλληνίδων διά

λεξη, στήν αίθουσα τελετών τής Ζωσιμαίας σχολής, μέ όμιλήτρια τήν κ. ’Αρσινόη Τούρ- 
τουλη καί θέμα: Ή  γυνή διά μέσου τών αιώνων. Δεύτερη διάλεξη, εγινε στήν ίδια 
αίθουσα, όργανωμένη πάλι άπό τό Λύκειο, στις 16 Σεπτεμβρίου. 'Ομιλητής ό πρωτό
δικης Κ. Κλαμαρής καί θέμα: Περί τής δυνατής έν τή κοινωνίρ δράσεως τής γυναικός.- 
Μέ άπόφαση τής Γενικής διοίκησης τά κουρεία θά λειτουργούσαν καί τίς Κυριακές 
καί τίς γιορτές, όταν ή άλλη άγορά θά ήταν κλειστή, άπό τίς 10 π.μ. ώς τή 1 μ.μ.- 
Συλλαλητήρια γιά τό Βορειοηπειρωτικό διοργανώνονταν καί σ ’ άλλες πόλεις τής Ε λλά
δας, όπου υπήρχαν Ήπειρώτες. Στήν Άδριανούπολη ήταν έπιβλητικό. Πρόεδρος τοΰ 
έκεΐ Ηπειρωτικού συλλόγου ήταν ό δικηγόρος ’Αστέριος ’Αστεριού άπό τό Ζαγόρι.- 
Κατά τή χειμερινή περίοδο ό κινηματογράφος Έδισσων θά έκανε τίς προβολές του 
εις τήν κομψοτάτην αίθουσαν τοϋ νέου καφεζιιθοπωλείου « ’Ολύμπια», στήν όδό ’Ανε
ξαρτησίας.- ’Επιζωοτία ευλογίας προξένησε μεγάλες άπώλειες στά ποίμνια τοΰ Μετσό
βου, τοΰ Συρράκου καί τών Δερβιζιάνων.- Στό μέγαρο τής Γενικής διοίκησης δόθηκε 
στις 11 Σεπτεμβρίου άπό τό Γ. διοικητή Κ. Χαλκοκονδύλη καί τήν κυρία του τό πρώτον 
τέϊον τής χειμερινής σαιζόν. Παραβρέθηκε εκλεκτός κόσμος κυρίων, κυριών καί δε-

M l  it I·»··»

Διδάσκοντες καί διδασκόμενοι της Αστικής σχολής 
Θηλέων Ίωαννίνων. Στό αριστερό ό καθηγητής Αλ. 
Κοντοπάνος, τό όνομά του άναμίχθηκε στό σκάνδαλο 
ποϋ ξέσπασε αργότερα στή σχολή.
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σποινίδων κι ανάμεσα τους οί πρόξενοι τών φ ί λ ω ν  (ή υπογράμμιση δική μου) Δυ
νάμεων, ανώτεροι στρατιωτικοί, πολιτικοί καί δικαστικοί υπάλληλοι.- Ά πό τά κοινω
νικά: Στις 14 Σεπτεμβρίου, τοΰ Τιμίου Σταυροΰ, δέ γιόρταζε ό έφοριακός υπάλληλος 
κ. Σταύρος Πανούρης. Άργότερα θά μετείχε ένεργά στήν πολιτική ζωή τοΰ τόπου.- 
’Ισχυρές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν, στά μέσα Σεπτεμβρίου, στήν περιοχή Ίωαν- 
νίνων μέΎμφανεΐς γεωλογικές μεταβολές. Σ’ ενα χωράφι τής Κοσμηράς άνεπήδησαν 
αφθονα ϋδατα. Ή όρμή τών κνκλοειδώς άναβρυόντων καί έκκρεόντων ύδάτων γιγνο- 
μένη μετά πατάγου. άκούεται άπό μεγάλης άποστάσεως. έγραφε ή Ήπειρος.- Στό μη
τροπολίτη Σπυρίδωνα άπονεμήθηκε τό Άρίστεϊον τής 'Ανδρείας γιά τίς μεγάλες εθνικές 
του υπηρεσίες.- Συγκίνηση προξένησε στά Γιάννινα ή είδηση τοΰ θανάτου τοΰ γνωστοΰ 
στήν κοινωνία Άχιλλέα I. Φίλιου. άπό τό Καλέντζι Κατσανοχωρίων, λοχία. πού έπεσε 
πολεμώντας στά όχυρά υψώματα τοΰ Καλέ Γκρόττο. (Πόσες φορές δέν ακόυσα στήν 
πλατεία τοΰ χωριοΰ μου, πολεμιστές τής Μικράς Άσίας, νά διηγούνται τόν α'ιματηρό 
άγώνα στόν όποιο άποδύθηκε ό στρατός γιά νά καταλάβει τά αφιλόξενα υψώματα τής 
τοποθεσίας αύτής. δεκάδες επεσαν γιά νά παρθοΰν, άνάμεσα τους καί πολλοί 
Ήπειρώτες).- Στήν αίθουσα τελετών τής Ζωσιμαίας σχολής δόθηκε, στις 18 Σεπτεμ
βρίου. συναυλία ύπέρ τών τραυματιών. ’Επακολούθησε χορός γιά τή σκοπιμότητα τού 
οποίου ό γιαννιώτικος τύπος διχάστηκε. Ό  Κήρυξ έπικρότησε τήν οργάνωση τού χορού 
ύποστηρίζοντας δτι: ό πόλεμος δέν είναι κηδεία, είναι όρμή λαοϋ βαίνοντος πρός 
δόξαν καί όρχουμένου. Δ έν κλαίνε -πρόσθετε- εκείνους πού πολεμούν, χορεύουν σέ 
εσπερίδες γιά χάρη τους. Ή  Ή πειρος διαφωνούσε: Σύμφωνοι -έγραφε- υπό μίαν πλευ
ράν. Έτσι άδοντες, ώραϊοι. στολισμένοι, τραυματίζονται καί θνήσκουν οί γενναίοι 
μας έκεϊ κάτω εις Μ. Άσίαν. Έτσι στολισμένοι, ωραίοι, άδοντες καί κτενιζόμενοι 
άπέθνησκον καί οί αρχαίοι Σπαρτιαται εις τάς θερμοπύλας καί οί Σουλιώτισσες εις 
τό Σοϋλι. Α λ λ ’ έστολίζοντο καί έτραγουδοϋσαν καί έτρανματίζοντο καί άπέθνησκον 
αυτοί οί ίδιοι. Α λλά  δταν τραυματίαι οί άλλοι έπέστρεφον έκ τοΰ πολέμου δέν εϊδομεν 
πουθενά εις τήν ιστορίαν οί επίλοιποι ζωντανοί νά κάμουν άναμεταξύ τους χορούς 
διά νά γλεντσκοπήσουν όλίγοι μερικάς ώρας, δοξάζοντες οΰτω τά τραύματα τών άλλων. 
Είχε δίκιο.- Ό  φωτισμός τής πόλης διακόπηκε γιά μερικές μέρες, γιατί ή αμερικανική 
εταιρεία Στάνταρντ διέκοψε τήν άποστολή πετρελαίου στόν άντιπρόσωπό της στά Γιάν
νινα.

ηρ ά γεγονότα, γύρω άπό τό Βορειοηπειρωτικφ  εξελίσσονταν μέ γοργούς 
ρυθμούς. Ή  ’Ιταλία, πού κινούσε τά νήματα γιά νά αποφασίσει ή Κ οι

νωνία τών Εθνών τήν οριστική παραχώρηση τής Β. ’Ηπείρου στήν ’Αλβανία, 
άρχισε νά χρησιμοποιεί κι άλλα μέσα γιά τήν πραγμάτωση τών άμεσων καί 
μακροχρόνιων βλέψεών της. Έγκατέλειψε τήν άξίωση νά γίνει ή ’Αλβανία 
Ιταλικό προτεκτοράτο καί άνακηρύχτηκε ώς ή προστάτρια δύναμη τής 
άλβανικής άνεξαρτησίας κ α τ ά  τ ρ ί τ ω ν .  ΟΙ τρίτοι αύτοί ήταν οί 'Έλληνες 
άπό τό νότο καί οί Σέρβοι άπό τά βόρεια. Ά τιμ η  λύση, τή χαρακτήριζε ή 
Ή πειρος, πού ύποδούλωνε ταυτόχρονα δυό λαούς: τούς Βορειοηπειρώτες, 
άλλά καί τούς ’Αλβανούς. Κι όμως οί τελευταίοι πανηγύριζαν. Γιατί πα 
νηγυρίζουν; διερωτώνταν ό Χατζής. Ούδείς έφώτισεν τόν άθλιον εκείνον 
καί απλοϊκόν λαόν δτι τό «Προτεκτοράτον» τό άλβανικόν καί η ιταλική 
προστασία έπί τής Αλβανίας ησαν δύο Μανωλιοί μέ τήν ιδίαν κάπαν, βαλ
μένη άνάποδα;
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Ή  εξέλιξη αύτή προκάλεσε και πάλι συναγερμό τών Ήπειρωτών. Τώρα 
αρχίζει ό ευοίωνος άγών -Ήπειρώται εύψυχεϊτε- Τό δίκαιον άλλά καί ή 
ουσία τοϋ ζητήματος είναι μαζί μας, ήταν οί τίτλοι τοϋ πεντάστηλου άρθρου 
τής Η πείρου  (26-9-21). Ό  Χατζής θυμήθηκε παλιές δόξες καί πίστευε πώς 
ή άγωνιστική έκείνη εποχή θά ξαναζούσε. Εύψυχοι λοιπόν οί Ήπειρώται 
-βροντοφώναζε- άρχίζομεν τόν άγώνα μας. "ίΟλοι οί γνώριμοι τού ίεροϋ 
αύτοϋ διάκονοι, είς οίανδήποτε υπηρεσίαν τής διακονίας του, καλούνται 
διά τήν έξυπηρέτησίν του! Θέλουν οί ’.Αλβανοί δλοι νά μάς έννοήσουν; 
Έ χει καλώς. Λεν θέλουν: Η μείς θά εισβάλλω μεν. Ή  προστάτρια  (ή ’Ιταλία) 
άς έγκαταστήση φρουράς εξ όσων περισσεύουν είς αυτήν έκ τής εσωτερικής 
καταστάσεως. Τί θά γίνη άργότερον. ή έξέλιξις τών πραγμάτων θά μάς τό 
δείξη. Ειμεθα δμως τελείως εύψυχοι καί βέβαιοι, δτι θά μάς δείξη τά κ α λ 
λ ί τ ε ρ α  δ ι  ’ η μ ά ς » .

Ή  κινητοποίηση τών Ήπειρωτών δέν περιοριζόταν σέ διακηρύξεις καί 
θεωρητικές εκφράσεις. Στήν ’Αθήνα οί άντιπρόσωποι τών Βορειοηπει- 
ρωτικών καί Ηπειρωτικών οργανώσεων συνεδρίαζαν συνεχώς, στίς άρχές 
τοΰ τρίτου δεκαήμερου τοϋ Σεπτεμβρίου, γιά νά καταλήξουν στήν άπόφαση 
ν ’ άρχίσει ό άγώνας γιά τήν άπελευθέρωση τής Β. Ηπείρου, τοϋ όποιου 
έτέθησαν αί βάσεις καί έμελετήθησαν αί άπόψεις. Ή  κυβέρνηση κρατούσε 
έπιφυλακτική στάση άπέναντί στό ζήτημα, περιμένοντας τήν έκβαση τών 
διπλωματικών ένεργειών της. Τών συνεδριάσεων τών όργανώσεων προή- 
δρευε ό μητροπολίτης Σπυρίδων, ό όποιος έκλέχτηκε παμψηφεί καί πρόε
δρος τριμελοΰς επιτροπής (τά άλλα δυό μέλη ήταν ό Γ. Δούμας καί ό Άλεξ. 
Καραπάνος), πού θά οργάνωνε τόν άγώνα καί θά έκανε τίς άναγκαΐες 
έπαφές μέ τήν κυβέρνηση. ’Αμέσως άρχισε καί ή συγκέντρωση οικονομικών 
ένισχύσεων, μέ πρώτη προσφορά τή διάθεση άπό ομογενή Ήπειρώτη τοϋ 
ποσού τών 200.000 δρχ.

Ή  επάνοδος τοΰ Βορειοηπειρωτικοϋ ζητήματος στό προσκήνιο έδωσε 
άφορμή στούς ήγέτες τών δυό μεγάλων παρατάξεων, τό Βενιζέλο καί τό 
Γούναρη, ν’ άναφερθοϋν δημόσια σ’ αύτό, έπιρρίπτοντας ό ένας στόν άλλο 
ευθύνες γιά τή μή επίλυσή του. Ό  Βενιζέλος άναφέρθηκε στό Βορειοηπει- 
ρωτικό, σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο άνασκόπησης τής έξέλιξης τών έθνικών 
ζητημάτων, μέ δυό έπιστολές του πού είχε στείλει στόν Π. Δαγκλή, πρόεδρο 
τής διοικούσας έπιτροπής τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων (έπιστολές Βε
νιζέλου πρός τόν Δαγκλή: α)τής 3-7-1921 καί β) τής 26-8-1921.- ’Αρχείο 
Δαγκλή τ. Β., σελ. 406. 410. Οί *πιστολές δημοσιεύτηκαν, στήν έφημερίδα 
Ελεύθερος τύπος καί δημιούργησαν άναταραχή όχι μόνο στήν κυβερνητική 
παράταξη, άλλά καί στό κόμμα τών Φιλελευθέρων). Στήν πρώτη του έπι
στολή ό Βενιζέλος έγραφε γιά τή Β. Ή πειρο: "Οσον άφορά τό «Βορειο- 
ηπειρωτικόν ζήτημα», πώς είναι δυνατόν νά έχετε πλέον έλπίδα τινά αίσιας 
αύτοϋ λύσεως, μετά τήν διπλωματικήν άπομόνωσιν είς ήν περιήλθομεν; Ή  
άπόφασις τοϋ Συμβουλίου τής 31ης Δεκεμβρίου 1919, δέν περιεβλήθη κάν
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τόν τύπον συνθήκης, δπως των «Σεβρών». :Αφού τήν συνθήκην τών «Σε
βρών» άνέτρεψεν ή επάνοδος τοΰ Κωνσταντίνου, πώς θέλετε νά μήν 
άνατρέψη τήν περί Βορείου Ηπείρου, άφού Γαλλία καί Ιταλία θά εΐνε 
έναντίον μας: Στή δεύτερη επιστολή του ήταν πιό αποκαλυπτικός: Τόν φόβον 
-έγραφε- δτι ή Α γγλία  δέν θά θελήση νά δυσαρεστήση τήν Γαλλίαν, έπι- 
βάλλουσα μονομερή λύσιν τοϋ Ανατολικού ζητήματος, άποστεργομένην υπό 
τής τελευταίας, άποδεικνύει καί ή τελευταία άπόφασις τοϋ Ανωτάτου Συμ
βουλίου, δι ’ ής χάνομεν τήν Βόρειον ’Ήπειρον. Εις τό ζήτημα τοϋτο ή 
Αγγλία μετά τής Γαλλίας, μάς ύπεστήριξαν άνέκαθεν έναντίον τής ’Ιταλίας 
καί έν μέρει τής ’Αμερικής. Καί έπί τή βάσει τής ύποστηρίξεως ταύτης, 
έπετύχομεν άπόφασιν τών Δυνάμεων τής 13ης Ίανουαρίου 1920 (ν. ήμ.) 
έπιδικάζουσαν ήμϊν τήν Β. Ή πειρον μετά τής Κορυτσάς καί τοϋ Α ργυρο
κάστρου, άπόφασιν ληφθείσαν τότε παμψηφεί. Ή δη τής Γαλλίας άνα- 
κρουσάσης πρύμναν καί ή Α γγλία  ήναγκάσθη νά ύποχωρήση καί νά δεχθή 
τήν παραχώρησιν τής Β. Η πείρου εις τήν Αλβανίαν.

Τελείως αντίθετες απόψεις είχε ό πρωθυπουργός Δ. Γούναρης, πού δέ 
δίστασε νά κατηγορήσει τό Βενιζέλο ώς υπεύθυνο γιά τή δεινή θέση στήν 
όποία είχε περιέλθει τό Βορειοηπειρωτικό ζήτημα: ...Καί έχει τήν τόλμην - 
άπαντούσε- νά όμιλή (ό Βενιζέλος) καί περί Βορειοηπειρωτικοϋ ζητήματος, 
αύτός ό παντοιοτρόπως καταβαραθρώσας αύτό. Καί λέγει δτι ή σχετική 
πρός αύτό δυσμενής στάσις τών Δυνάμεων οφείλεται καί αύτή εις τήν 
λαϊκήν ψήφον τής 1ης Νοεμβρίου. Α λλά  προτού ίσχυρισθή τοϋτο οφείλει 
νά σκεφθή καί ν ’ άπαντήση εις τά εξής έρωτήματα, τά όποια θέτουν άμει- 
λίκτως τά πράγματα. Τίς κατείχε τό Βορειοηπειρωτικόν έδαφος πρ ιν  ή κα
ταλάβουν αύτό οί Σύμμαχοι στρατοί: Εΐνε ή δέν εΐνε αληθές δτι συνεπείς 
τών άγώνων τών Βορειοηπειρωτών, καθ’ ών παντοιοτρόπως άντέδρασεν 
ό Βενιζέλος, κατεϊχεν αύτό ή Ελλάς; Εΐνε ή δέν εΐνε άληθές δτι καί 
βουλευταί τής Β. Η πείρου παρεκάθηντο τότε εις τό έλληνικόν κοινοβού- 
λιον; Εΐνε ή δέν εΐνε άληθές δτι τήν χώραν ταύτην κατέλαβον οί Σύμμαχοι 
έν συνεννοήσει μετά τοϋ Βενιζέλου; Καί έπειτα πώς εύρέθη τό έδαφος αύτό 
ύπό άλβανικήν κατοχήν, μετά τήν λήξιν τής συμμαχικής; Ποιος τό παρέ- 
δωκεν εις τούς Αλβανούς, άντί νά τό παραδώση εις τούς °Ελληνας, άπό 
τούς όποιους τό παρέλαβεν; Καί ποιος ήτο ό κυβερνήτης τής Ελλάδος, 
όταν παρεδόθη εις τούς Αλβανούς τό έδαφος τοϋτο, τό άπό τής ελληνικής 
κατοχής, τής ελληνικής διοικήσεως. τής πλήρους άφομοιώσεως μετά τής 
λοιπής Ελλάδος άποσπασθέν; Ό  Βενιζέλος είχε κατορθώσει νά μεταβάλη 
τήν πραγματικήν προσάρτησιν τής Β. Ηπείρου, ήν εϊχομεν. εις δυό συμ
φωνίας: Μ ίαν τής Καπετσίτης, ήν υπέγραψε μετά τής ’Αλβανίας καί δευ- 
τέραν τήν συμφωνίαν μετά τής Ιταλίας. Ή  πρώτη έδέχετο τήν διατήρησιν 
τής άλβανικής κατοχής καί έμονιμοποίει ταύτην μέχρι άποφάσεως τών Δ υ
νάμεων. Ή  δευτέρα συνεφώνει τήν ύπό τής ’Ιταλίας άποδοχήν τής παρα- 
χωρήσεως εις τήν Ελλάδα. Δέν θ ’ άναλύσω τήν σημασίαν τής μετά τών
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Αλβανών συμφωνίας... Ά λ λ ' ερωτώ: Τί έγένετο ή μεταξύ τής ’Ιταλίας συμ
φωνία: Τήν άφήκεν ίσχυράν ό Βενιζέλος δταν άπήλθεν ή είχε καταγγελθή 
αϋτη; Καί πότε κατηγγέλθη; Κατηγγέλθη έπί τής κυβερνήσεως ημών ένεκεν 
δυσμενείας πρός ημάς ή κατηγγέλθη έπί τής κυβερνήσεως Βενιζέλου προ- 
δήλως ένεκεν εύμενείας πρός αυτόν:

ΟΙ δηλώσεις καί τών δυό ηγετών ήταν σαφείς, άλλά σέ ποιά πλευρά 
βρισκόταν ή άλήθεια; Στό μέσο, όπως συνήθως συμβαίνει. Ό  Βενιζέλος εύ- 
θυνόταν άσφαλώς γιά τήν παράδοση τής Β. Ηπείρου στούς ’Αλβανούς, 
ύστερα άπό τήν πίεση τών συμμάχων, προκειμένου νά έξασφαλίσει τήν 
ένσωμάτωση στήν Ελλάδα τών νησιών τοΰ Αιγαίου. Έ ρριξε πρός τά έκεϊ 
τό βάρος τής πολιτικής του, αύτό όμως δέν άναιρεΐ τό τραγικό γεγονός, 
ότι μέ τήν άπόφασή του καθόρισε καί τή μοίρα τής Β. ’Ηπείρου. Ή  εύθύνη 
τοΰ Γούναρη ήταν άλλης μορφής. Ή  άντιπάθεια πού έτρεφαν γ ι’ αύτόν οί 
«σύμμαχοι», κυρίως οί Γάλλοι, μεταφράστηκε σέ πολιτική πράξη, μέ τήν 
άρνησή τους -πού έξυπηρετοΰσε καί τά συμφέροντα τής στιγμής, γιά τούς 
Γάλλους, μακροπρόθεσμα γιά τούς ’Ιταλούς- νά δεχθούν τά έλληνικά αιτή
ματα. Έ τσ ι τό ζήτημα τής Β. ’Ηπείρου είχε περιπλακεΐ κατά τρόπο άντί- 
θετο μέ τά έλληνικά συμφέροντα.

Ή ταν φυσικό ό Χατζής νά πάρει τό μέρος τοΰ Γούναρη καί νά ύποστη- 
ρίξει τίς άπόψεις του. ’Αναγνώριζε τήν π ε ρ ι π λ ο κ ή  τοΰ ζητήματος καί 
τή μοιραία ά ν α θ ε ώ ρ η σ η  τής στάσης πού έπρεπε νά τηρηθεί. Μέμφονταν 
τούς επικριτές τής κυβέρνησης, τούς όποιους κατέτασσε σέ δυό κατηγορίες: 
α) Σ ’ έκείνους πού άνήκαν είς τήν τάξιν τών άγνώς πονούντων (γιά τό Βο- 
ρειοηπειρωτικό), ά λ λ ’ άδυνατούντων νά έννοήσωσι τίποτε περισσότερον 
τής έ π ι φ α ν ε ί α ς  καί τοϋ φ α ι ν ο μ έ ν ο υ ,  β) Σ’ όσους κακόπιστα 
άντιπολιτεύονταν τήν κυβέρνηση, οϊτινες παρέδωκαν ή έγνωσαν έν σιωπή 
νά παραδοθή έπανειλημμένως ή Βόρειος 'Ήπειρος, ένώ γνώριζαν πολύ 
καλά ότι όχι ή έλληνική κυβέρνηση, άλλά καμμιά κυβέρνηση τής πιό μεγάλης 
Δύναμης δέ μπορεί νά λύσει διπλωματικά μόνη της ένα τέτοιο ζήτημα, μέ 
διεθνείς προεκτάσεις κι όχι άπλά έλληνοαλβανικό. Καί ή κυβέρνηση θά 
ήταν μωρή κι άνάξια νά έπιδιώκει λύση ένός τέτοιου ζητήματος άν πα
ραπατούσε τόσο, ώστε νά ύποδηλώση καν έστω άπλώς τάς σκέψεις της ή 
νά προδικάση έξ οίασδήποτε ένεργείας της βεβιασμένης τήν πορείαν της δι ’ 
ύπόθεσιν έπίδικον καί έκδικαζομένην είσέτι. Διότι μή ληαμονή κανείς ού- 
δεμία άπόφασις οριστική έχει ληφθή. Καί τό καλλίτερο πού θά μπορούσε 
νά πετύχει ή κυβέρνηση ήταν όχι ή έπίτευξη άλλά ή άναβολή λύσης.

Ό σα  υποστήριζε στό κύριο άρθρο του ό Χατζής, έρχονταν σέ άντίθεση 
μέ τίς πριν λίγο καιρό προτροπές του πρός τήν κυβέρνηση νά διατάξει τήν 
προέλαση τοΰ στρατού καί τήν άπελευθέρωση τής Β. Ηπείρου. ’Αχρηστεύ
ονταν έτσι καί τά ψηφίσματα τών συλλαλητηρίων πού τό ίδιο ζητούσαν, 
καθώς καί οί άποφάσεις τών Ήπειρωτών άντιπροσώπων στήν ’Αθήνα, γιά 
άμεση έναρξη άπελευθερωτικοΰ άγώνα. Φαίνεται πώς ό Χατζής είχε πειστεί
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άπό τά κυβερνητικά επιχειρήματα κι άλλαξε θέση. Δέν παρέλειπε, δμως, νά 
έξαίρει συχνά τή στάση τής ηρωϊκής καί θρυλικής Σερβίας, πού εξακολου
θούσε τόν άγώνα της στή βόρειο ’Αλβανία καί έδινε συγχαρητήρια στόν 
πρωθυπουργό Πάσιτς πού δήλωνε ότι ή Σερβία δέν άναγνωρίζει εις τήν 
Ιταλίαν τήν εντολήν έπί τής ’Αλβανίας πρός προστασίαν της κατά τρίτου, 
οϋτε τήν χορηγηθεΐσαν έξουσιοδότησιν στρατιωτικής έπεμβάσεως, έν περι- 
πτώσει προσβολής τής άλβανικής άνεξαρτησίας.

υποχώρηση στό Σαγγάριο, έδωσε στούς βενιζελικούς τά έπιχειρήματα
γιά ν’ άσκήσουν έντονώτερη κριτική έναντίον τής κυβέρνησης. Ό  Χα

τζής χαρακτήριζε όλες τίς ένέργειές τους προκλητικές καί θρασύτατες καί 
διέβλεπε κινδύνους γιά τήν παράταξή του. Παίρνοντας άφορμή άπό τή δρα- 
στηριοποίηση τών βενιζελικών στό Μεγάλο Μπισδούνι, μεμφόταν τίς άρχές 
γιατί δέν έπενέβαιναν γιά νά κάνουν αισθητή τήν παρουσία τοΰ κράτους. 
Ή  έξις τοϋ παρελθόντος -έγραφε γιά τούς βενιζελικούς τοΰ Μπισδουνιοΰ- 
έκληροδότησεν εις μερικούς παλαιούς ύπηρέτας τοϋ κόμματος, συνήθειας, 
αί όποΐαι σήμερον, μέ πάσαν έπιείκειαν κρινόμεναι, δέν δύνανται νά είναι 
πλέον άνεκταί. Είναι έντελώς φρικτόν, διά τό σημερινόν καθεστώς, υπόδι
κοι άνθρωποι διά τάς άμαρτίας τοϋ παρελθόντος, νά θορυβοϋν άκόμη, νά 
μαζεύουν γυναικούλες καί απλοϊκούς άγρότας καί νά τούς λέγουν χίλια  
κακοηθέστατα ψέμματα καί κακοηθεστέρας ειδήσεις καί ώς έπωδόν νά τούς 
έπαναλαμβάνουν: Η μείς σάς έδίδομεν τά έπιδόματα. Οί σημερινοί σκοτώ
νουν τά παιδιά σας, άλλά δέν σάς τά δίνουν πλέον». Ή  κατάσταση γιά τήν 
Ή πειρο  ήταν άπαράδεκτη, έπρεπε άμέσως νά έπέμβει ό εισαγγελέας.

Σ’ άλλο άρθρο του, στό ίδιο φύλλο (3-10-21), ό Χατζής προχωρούσε πε
ρισσότερο: Άτυχώς ό βενιζελισμός -έγραφε- έν τή έκφάνσει μερικών στοιχείων 
του είναι αδιόρθωτος, ώς κακοποιός, στυγνή, έλλοχεύουσα καί έμπαθώς 
άντιανθρώπινος καί άντικοινωνική καί άντικρατική αϊρεσις... Καιρός ν ’ 
άναθεωρηθή πάσα άπόφασις καλών αισθημάτων. Εις πόλεμον τοιοϋτον, τόσον 
στυγνόν, ύπουλον, σιωπηλόν καί λυσσαλέον, δέν δίδει κανείς τά στήθη του 
δλα στόχον άνοικτόν διά νά πληγή. Ό ρια  θά έχη καί τό θράσος- δρια καί ή 
υπομονή τοϋ ύπονομευομένου. Ή  δέ άμυνα είναι τό ίερώτερον τών δικαιω
μάτων τής ζωής. Καί όπως σήμερον ύπάρχει έν έλληνικόν καθεστώς, δημιονρ- 
γηθέν διά τής θ ε λ ή σ ε ω ς  έ ν ό ς  λ α ο ϋ  καί όχι διά Σενεγαλεζείων λογχών, 
ο λαός αύτός έχει ύπερτάτην ύποχρέωσιν ν ’ άμυνθή κατά τών έπιβολέων του, 
οί όποιοι πάλιν ήρχισαν, θρασύτεροι άπό κάθε φοράν, τάς εφόδους... Ένας 
έκ των άντιπάλων πρέπει νά πάρη άπόφασιν νά ύποταχθή. Άλλά διατί πρέπει 
να ειμεθα ημείς πάλιν; Ό λα  αύτά σήμαιναν κήρυξη πολέμου άνάμεσα στις 
δυό παρατάξεις, γιά τήν ύποταγή τής μιάς. Ή  θά σάς φάμε ή θά μάς φάτε, 
όπως χαρακτηρίζει τέτοιες καταστάσεις, μέ τή δική του γλώσσα, ό λαός. 
Αύτοΰ είχαν φτάσει τά πράγματα. Έ τσ ι έξηγοΰνται καί τά όσα έπακολούθη- 
σαν μετά τή Μικρασιατική καταστροφή...
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Οί προτροπές τοΰ Χατζή γιά άντίδραση τοΰ άντιβενιζελικοΰ κόσμου 
άπέναντί τής κακής μερίδας τών Φιλελευθέρων, ήταν έκφραση τής γενικό
τερης στάσης τής παράταξης, πού στά Γιάννινα έκόηλώθηκε μέ έντονα ψη
φίσματα τών δυό πολιτικών συλλόγων. Ό  Πολίτικός σύλλογος στό ψήφισμά 
του, πού στάλθηκε στόν πρόεδρο τής έθνοσυνέλευσης, διαπίστωνε ότι μιά 
μερίδα τοΰ βενιζελισμοΰ, ραδιουργούσε καί συμπεριφερόταν άντίθετα πρός 
τό πολίτευμα τής χώρας καί ήταν εντελώς άλληλένδετος καί άλληλέγγυος. 
είτε είς προθέσεις, εϊτε είς τάσεις μέ τήν άλλην εκείνην δραπέτιδα (μερίδα), 
ήτις έν τώ έξωτερικώ άνιέρως καί άντεθνικώς οργιάζει είς βάρος καί πρός 
υπονόμευαιν τής κρατικής παραστάσεως τής χώρας καί πρός μείωσιν τοϋ 
γοήτρου τοϋ Άνω τάτου άρχοντος. Γιά τήν έξουδετέρωση όλων αύτών ψή
φιζε: α) Διαδήλωνε τή βαθειά άφοσίωση καί λατρεία τών μελών του πρός 
τό βασιλιά, β) ’Αξίωνε άπό τήν κυβέρνηση, άφού είχε πιά έξαντληθει κάθε 
μακροθυμία στήν άνοχή τής άντεθνικής καί κακούργου διαγωγής τών ούτως 
είσέτι φερομένων, νά χρησιμοποιήσει άμείλικτα τό νόμο έναντίον τους, γιά 
νά περιφρουρήσει τό κράτος. ’Ανάλογο ήταν καί τό περιεχόμενο τοΰ ψη
φίσματος τοΰ Λ αϊκού Πολιτικού Συλλόγου.

γ  τίς 2 ’Οκτωβρίου, ύστερα άπό τίς θερινές τρίμηνες διακοπές, ή βουλή
^  έπανέλαβε τίς εργασίες της. Έξαιτίας τής άναταραχής πού είχε δημι- 

ουργηθεΐ άπό τήν υποχώρηση τοΰ Σαγγαρίου, ό Γούναρης, έπειδή θ ’ άνα- 
χωροΰσε στό εξωτερικό, ζήτησε ψήφο έμπιστοσύνης καί τήν πήρε. Στήν ψη
φοφορία όμως δέ συμμετείχαν οί Φιλελεύθεροι. ’Αποχώρησαν, γιατί έκριναν 
πώς έπρεπε νά γίνει εύρεΐα πολιτική συζήτηση στή βουλή, γιά νά έχουν τήν 
εύχέρεια νά έκθέσουν τίς άπόψεις τους. Πώς είδε τήν άποχή τους ή Ή 
πειρος; Καλά έκαμαν, έγραφε. Διότι άμαρτωλώς νοθευμένον έλαιον θά 
έστίλβωνεν τήν κόμην τής κυβερνήσεως, άν ό βενιζελισμός προχθές (2 
’Οκτωβρίου) τήν έστερέωνε. θ ά  έξαπατφ είς τά φαινόμενα - διά νά πλήξη 
βαθύτερον είς τήν ούσίαν. Κομματική τύφλωση άποτελοΰσε ή κρίση. Ό τα ν 
γιά ένδεκα μήνες οί Φιλελεύθεροι υποστήριζαν τήν κυβέρνηση στά έθνικά 
θέματα ήταν εύπρόσδεκτη ή άνοχή τους, τώρα πού έκαναν άποχή, λόγω 
τής εξέλιξης τών στρατιωτικών έπιχειρήσεων. τά κυβερνητικά όργανα δέν 
τήν ήθελαν, ένώ έπρεπε νά έκλιπαροΰν γιά νά τήν πετύχουν...

Ή  όξυνση τών παθών κατέβασε χαμηλά καί τό έπίπεδο τής δημοσιο
γραφικής έκφρασης. Ό  Κήρυξ, καθώς γινόταν όλο καί περισσότερο επιθε
τικός, φιλοξενοΰσε κείμενα πού έξόργιζαν τούς κυβερνητικούς. Σ ’ ένα φύλ
λο του μιλούσε γιά προϊούσα διάλυση τοΰ κυβερνητικού στρατοπέδου στά 
Γιάννινα, μυρίζει πτωμαΐνη, σημείωνε χαρακτηριστικά. Παράξενα πράγμα
τα, άπαντοΰσε ό Χατζής. Παρέχεται αυτάρεσκος διαβεβαίωσις ότι άπέμεινε 
καί μύτη είς τό άκρον μερικών βενιζελικών όχετών, διά νά «μυρίζωνται» 
τήν πτωμαΐνην τοϋ έδώ άντιβενιζελικοΰ στρατοπέδου. Ά λλά  θά συμβαίνη 
τό έξής φαίνεται: ή πολλή καί βαρεία ίδική των βρώμα θ' άπατά τ^ν ρίνα
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των, ώστε νά νομίζουν δτι έρχεται άλλαχόθεν ή κακή όσμή. Ένώ τήν 
άποπνέει ό Ιδιος ό κόρφος των... Ά λλη μέρα ό Κήρυξ είχε τήν... έμπνευση 
-παίρνοντας αφορμή άπό τή δημοπρασία γιά τήν παραχώρηση τών αυτο
κινήτων τής Γ. διοίκησης- ν ’ άπευθυνθει στό Γ. διοικητή Κίμωνα Χαλκο- 
κονδύλη γιά νά τοΰ συστήσει νά προσέχει στή διαλογή τών κακών φίλων 
καί τών καλών έχθρών του. Αφορμή ζητοΰσε ό Χατζής γιά νά είρωνευθεΐ 
τόν Πανίδη: Δέν επιτρέπεται -έγραφε- ν ’ άδρανήσει καθόλου ό Γ. διοικητής. 
Νά καλέσει άμέσως τούς συντάκτες τοϋ «Κήρυκος» -έν άνάγκη καί τόν κ. 
Κοκόν (Κ. Μελάν) έξ Αθηνών- καί νά συντάξουν ένα ονομαστικό κατάλογο, 
άφοΰ πρώτα άπονεμόταν στούς «καλούς εχθρούς» τοΰ Γ. διοικητή, έξ 
άβρότητος ή πενταδάκτυλος παρασημοφορία, τουλάχιστον διά τήν ευφυΐαν 
των...

Ή  προμήθεια άπό τό στρατό, χόρτου άπό τήν Πάτρα, τή στιγμή πού στήν Ή πειρο 
υπήρχαν μεγάλες ποσότητες άδιάθετες. καλής ποιότητας καί φθηνότερες, συνέχιζε νά 
επισύρει τά έπικριτικά σχόλια τών έφημερίδων. Στοίχιζε πανάκριβα -έγραφαν- μιά 
δραχμή τήν όκά καί τό περισσότερον καιγόταν ώς άχρηστο.- Τά αύγά χάθηκαν άπό 
τήν άγορά καί τά λίγα πού άπόμειναν κατάντησαν ...δολλάρια, έγγλέζικες λίρες, να- 
πολεόνια... Τί συμβαίνει; ρωτούσαν οί έφημερίδες: Μήπως δέν γεννούν πλέον οί κόττες; 
Ό χι. Άπλούστατα. Μέχρι Φιλιππιάδος καί Φτελιάς άνελθόντες αΰγοσνλλέκται τά 
έμάζεψαν καί τά έστειλαν στήν 'Αθήνα.- Ή έπιδημία ευλογιάς τών ζώων έπεκτεινόταν. 
Κρούσματα είχαν έμφανιστεΐ καί στό Ζαγόρι καί τήν Κόνιτσα. Στή Χίνκα σημειώθηκαν 
καί κρούσματα ανθρακος σέ βόδια.- Ή  IB' εκπαιδευτική περιφέρεια μέσης έκπαιδεύ- 
σεως τής Ηπείρου, μετονομάστηκε σέ Ε '. μετά τή νέα άναδιάρθρωση πού έγινε άπό 
τό ύπουργεΐο Παιδείας. Περιλάμβανε τά σχολεία τής Ηπείρου, τής Κέρκυρας, τής 
Ά ρτας, τής Αιτωλίας καί Ακαρνανίας. "Εδρα της τά Γιάννινα.- Νέος διοικητής τής 
Χωροφυλακής ’Ηπείρου, άνέλαβε ό άντισυνταγματάρχης I. Πετζετάκης.- Ά ρχισε καί 
πάλι άπό τόν άντιπρόσωπο τής Στάνταρντ ή διανομή πετρελαίου στούς παντοπώλες.- 
Ά πό τόν Πολιτικόν Σύλλογον  άναλήφθηκε πρωτοβουλία γιά τήν ίδρυση νυκτερινών 
σχολείων στά Γιάννινα, πρός εξυπηρέτηση τών έργαζομένων. Ό  Γενικός διοικητής Κ. 
Χαλκοκονδύλης, ύποσχέθηκε νά βοηθήσει, μ' δλα τά μέσα τίς προσπάθειες τοΰ συλ
λόγου.- ΟΙ Ήπειρώτες χαιρέτησαν τήν άπόφαση τού υπουργού Π. Τσαλδάρη. νά έγ- 
γράψει στόν τρέχοντα προϋπολογισμό πίστωση γιά τήν κατασκευή τών δρόμων πρός 
Ζαγόρι καί Δελβινάκι. 0 ά  περνούσαν άρκετά χρόνια άκόμα γιά νά διανοιγεΐ ό δρόμος 
πρός τό Ζαγόρι, τουλάχιστον.- Στό πλημμελιοδοκεΐο έκδικάστηκαν οί μηνύσεις δυό 
άλληλοϋβρισθέντων (ήταν κατηγορούμενοι καί μηνυτές). Απαλλάχτηκαν καί οί δυό, 
άθαχυθέντες διά τοϋ λεγομένου νομικώς συμψηφισμού τών ύβρεων.- Διορίστηκε 
καθηγητής γαλλικών στό Β ' γυμνάσιο ό Π. Φιλιππαΐος. Εΰγενέστατος ώς άνθρωπος 
και άριστα καταρτισμένος. Τόν είχα γιά δυό χρόνια καθηγητή σ' αύτό τό γυμνάσιο 
στό όποιο υπηρετούσε τό 1921. ώς καθηγητής, ό Γ. Σωτηρίου, μετεκπαιδευμένος στήν 
Αυστρία καί τή Γερμανία, άργότερα έγινε καθηγητής τοϋ πανεπιστημίου Αθηνών κι 
άκαδημαικός. Στις άρχές ’Οκτωβρίου τόν μετέθεσαν στό γυμνάσιο Μυτιλήνης.- Ή  
ένοικίαση τοϋ λιβαδιού «Κολωνατιοϋ» είχε προκαλέσει έντονες άντιθέσεις μεταξύ 
μεγαλοκτηματιών, άγροτών καί κτηνοτροφών κι άπασχόλησε τό γιαννιώτικο τύπο γιά 
πολλούς μήνες. Ή  λύση πού δόθηκε άπό τή Γ. διοίκηση, κρίθηκε ικανοποιητική. Τό 

ιραδι θά τό νοίκιαζαν οι άγροτικοί καί κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί, μέ βάση τήν 
τιμη π°ύ διαμορφώθηκε κατά τήν τελευταία δημοπρασία.- Τό ρεύμα τής μετανάστευσης
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πρός τήν ’Αμερική, παρά τά άπαγορευτικά μέτρα της κυβέρνησης, γινόταν κάθε μέρα 
μεγαλύτερο.- Α πό τό γιατρό Π. Φάντη διαπιστώθηκαν κρούσματα οστρακιάς (8-10-21) 
στά δυό παιδιά τοϋ Σαμπεθάϊ Μπουχρή (όδός Σκουφα). καθώς καί στά παιδιά τοΰ 
Π. Κατσίκη (περίβολος Άρχιμανδρειοϋ). Διατάχθηκε ή απομόνωσή τους. Πιό άνησυ- 
χητική ήταν ή έμφάνιση κρουσμάτων διφθερίτιδας. 4 στό χωριό Μπουρέλεσα καί δυό 
θανατηφόρων στό Μέτσοβο.- Ό  διοικητής τοΰ Ε' Σ. Στρατοΰ. υποστράτηγος Α. Μπαΐ- 
ρας προήχθη σέ άντιστράτηγο. Σέ λίγο θά πήγαινε στή Μ. Ασία.- Τοπικός έφορος προ
σκόπων στά Γιάννινα διορίστηκε ό δημομηχανικός Π. Μελίρρυτος.- Ό  άρχαιολόγος 
Α λ. Φιλαδελφεύς έδωσε διάλέξη. Περί Νικοπόλεως, στήν αίθουσα τελετών της Ζωσι- 
μαίας σχολής (9-10-21).- Στό καφενείο Παράδεισος εγκαταστάθηκε στιγμιαίο φωτογρα
φείο.- Μέ πρωτοβουλία τοΰ Γ. διοικητή ήλεκτροφωτίστηκε τό δικαστικό μέγαρο, τό 
έγκατεστημένο στό παλιό Διοικητήριο (σημερινό Δημαρχείο). Ό  πρόεδρος πρωτοδικών 
Δ. Θανόπουλος, εξέφραζε τίς εύχαριστίες του. μέσω τοΰ τύπου, γιά τήν Ικανοποίηση 
τοϋ παλιού αιτήματος τών δικαστών γιά παροχή ήλεκτρικοΰ ρεύματος.- Στόν κινημα
τογράφο ’Εδισσων (καφενείο ’Ολύμπια) παιζόταν τό 10ο επεισόδιο τοϋ θαυμασίου 
έργου «Έλμος». Ή ταν τά κινηματογραφικά σήριαλ της έποχής...- 'Εκλεκτοί γάμοι: Στή 
Γκιουμουλτζίνα (Κομοτηνή) έτελέσθησαν οί γάμοι τής σεμνής δεσποινίδος Σαπφοΰς 
Βάλλα, άδελφής τοϋ έγκριτου δικηγόρου Ίωαννίνων κ. Όρέστη Βάλλα, μετά τοϋ καλ- 
λίστου νέου. άνθυπολοχαγοϋ τοϋ πεζικοϋ, κ. Παύλου Τσίμα.- 'Εκλεκτοί αρραβώνες: Ή  
Ά στρος Νεγρίν, άδελφή τοϋ συμπολίτου κ. Μιχέλ Νεγρίν. ήρραβωνίσθη μετά τοϋ καλ- 
λίστον νέου Γιουσά Δαβίδ. - Ευτυχείς άρραβώνες. Μετ' εύχαριατήσεως πληροφορούμεθα 
τούς τελεσθέντας προχθές (22 ’Οκτωβρίου) αρραβώνας τοϋ φιλτάτου έφέδρου συμπο
λίτου ύπολοχαγοϋ κ. Ευαγγέλου Ζαγόρου, μετά τής καλλίστης έκ Βίτσης τοϋ Ζαγορίου 
κόρης Κλεονίκης Άναγνωστάκη.
Ά πό τήν υποχώρηση στό Σαγγάριο κι υστέρα σταμάτησε ή δημοσίευση 

πολεμικών άνακοινωθέντων. Μόνον δηλώσεις τοΰ πρωθυπουργού καί 
βασικών στελεχών τής κυβέρνησης καταχωροϋνταν στίς έφημερίδες, κι 
αυτές γιά καθησυχασμό τοΰ λαοΰ, πού διαισθανόταν ότι, παρά τίς νίκες 
πού πανηγύρισε, ό κίνδυνος τοΰ Κεμάλ δέν είχε έξουδετερωθεϊ. Βέβαια, οί 
βενιζελικές έφημερίδες δέν έπαυαν νά προβάλλουν αύτόν τόν κίνδυνο, νά 
κατηγορούν τήν κυβέρνηση γιά τήν πολιτική της -είχε άποξενώσει, όπως 
έλεγαν, τήν Ελλάδα άπό τούς συμμάχους της, (στήν ούσία αύτό ήθελαν 
καί οί σύμμαχοι)- καί νά έξογκώνουν τίς άπώλειες τοΰ έλληνικοϋ στρατοΰ 
στίς μάχες τοΰ Σαγγαρίου. Ό  Κων. Μελάς, άρθρογραφώντας στόν Κήρυκα. 
άνέβαζε τίς άπώλειες σέ περισσότερο άπό 40.000 νεκρούς -οί άντίπαλοί 
του έλεγαν πώς δέν ξεπέρασαν τίς 4.000- καί ήταν φυσικό τά δημοσιεύματα 
αύτά νά δημιουργούν άνησυχίες καί νά εντυπωσιάζουν. Σέ άλλο άρθρο του 
ό Μελάς -στόν Κήρυκα πάλι- μιλούσε γιά άπέραντον χάος πού έπικράτησε 
στή χώρα μετά τίς έκλογές τής 1ης Νοεμβρίου κι ό Χατζής, έξω φρενών, 
άγωνιζόταν νά πείσει τό γιαννιώτικο κοινό, πώς τό χάος ύπήρχε πριν άπό 
τήν 1 Νοεμβρίου, όταν κυβερνούσε ό Βενιζέλος. Οί ύμνολόγοι τοΰ Βενιζέλου 
-κατέληγε- άφθονοι στήν παράταξή του, έδιναν τήν έντύπωση έκείνων πού 
χρησιμοποιούσαν άφθονα νερά καί εύρωπαϊκές σαπουνάδες γιά ν ’ άσπρί- 
σουν τόν άράπη (νά λευκάνουν τόν Αιθίοπα, έγραφε κατά λέξη). Σέ άλλο 
φύλλο τής Ηπείρου, έγραφε γιά τό Μελά καί τό εξής εύτράπελο: Τό άτμό-



—  101 —

πλοίο Τάσσος έξώκειλε σέ μιά νησίδα, άνάμεσα στήν Κεφαλλονιά καί τήν 
’Ιθάκη καί κόντεψε νά βυθιστεί, επειδή ταξίδευε μ’ αύτό ό Μελάς. Τά στοι
χεία τής φύσης ήθελαν νά τόν τιμωρήσουν γιά τίς άνυπόστατες κρίσεις 
του, τίς πένθιμες θρηνωδίες καί τά κροκοδείλια δάκρυα.

Ή  έλλειψη ειδήσεων άπό τό Μικρασιατικό μέτωπο, φυσικό έπακόλουθο 
τής άδράνειας τοΰ στρατοΰ, έξαιτίας τοΰ χειμώνα καί τών άναγκών 
άνασύνταξης, μετά τή μεγάλη περιπέτεια τοΰ Σαγγαρίου, έπανέφερε τή γιαν- 
νιώτικη δημοσιογραφία στήν έντονη ενασχόληση γύρω άπό τά θέματα τής 
πόλης καί τής ’Ηπείρου γενικότερα, χωρίς αύτό νά σημαίνει πώς οί πολιτι
κές άντεγκλήσεις είχαν πάψει άπό τίς στήλες τών έφημερίδων. Έρχονταν, 
όμως, στό προσκήνιο καί οί εσωτερικές διαμάχες τών κομμάτων, κυρίως 
τών κυβερνώντων, όπως συνήθως συμβαίνει. Ό  Χατζής κατηγορούσε τό φι- 
λοκυβερνητικό Λ αϊκό πολιτικό σύλλογο, γιά τήν άστοχία του σέ χειρισμούς 
πολλών τοπικών θεμάτων καί τήν άνυπαρξία καθοδηγητικοΰ ρόλου άπό τή 
δράση του.

Τό χόρτο της Πάτρας εξακολουθούσε νά άπασχολει έντονα τίς εφημερίδες. Ό  Χα
τζής άφιέρωσε σ' αύτό κύριο άρθρο μέ τίτλο: Φθινοπωρινοί μελαγχολίαι... (15-10-21), 
παίρνοντας άφορμή άπό τούς καπνούς πού άνεβαίναν στόν ούρανό άπό τό καιόμενο 
άχρηστο χόρτο. Ό  άντιστράτηγος Α. Μπαΐρας υποχρεώθηκε νά δημοσιεύσει άνακοίνω- 
ση μέ τήν όποία διέψευδε τά γραφόμενα, βεβαιώνοντας μάλιστα δτι ούτε μιά όκά 
χόρτου δέν είχε καεί ώς τότε. Μάς προξενεί κατάπληξιν ή άνακοίνωσις, άπαντοϋσε ό 
Χατζής. Διαβεβαιοϋμεν έπί τφ λόγοι τής τιμής μας δημόσιοι δτι ή πρώτη παρασχεθείσα 
ήμίν πληροφορία (γιά τό κάψιμο τού χόρτου) έδόθη ήμϊν άπό τόν ϊόιον τόν στρατηγόν 
είς τό γραφεϊον τον προ μηνός περίπου. Ό  στρατηγός, μέ επιστολή του προσπάθησε 
ν’ άμβλύνει τήν άντίθεση, ή έντύπωση δμως είχε δημιουργηθεΐ. ’Αγωνιζόταν νά καλύψει 
τίς κυβερνητικές εύθύνες γιά τόν παραγκωνισμό τής ’Ηπείρου στις προμήθειες τοΰ 
στρατοΰ καί τήν εύνοια άπέναντι στήν Πάτρα.- Ή  διάλεξη τοΰ Α. Φιλαδελφέως γιά τή 
Νικόπολη εδωσε άφορμή στό Χατζή νά γράψει ενα ώραΐο χρονογράφημα, άποκαλυπτικό 
τοΰ πλούτου τών γνώσεών του καί τής ευρύτητας τών άναζητήσεών του. Νά ενα μικρό 
άπόσπασμα: ...Κοντά είς τήν ψυχικήν μυσταγωγίαν -είς τό «ποιητικόν συναίσθημα» 
τοϋ παρελθόντος, πού μας δίδει τό χέρι ένός φωτισμένου άνερευνητοϋ (τοΰ Φιλαδελ- 
φέως), άναζή καί ή ιστορία. Ά ν  τά κενά τής πλέον εσωτερικής καί άποκρύφου ψυχικής 
ζωής γεμίζουν άπό Ρεμβασμούς, ή Ιστορία γεμίζει άπό λεπτομερείας. χρησίμους διά 
τήν συνέχειαν τής μιας καί ενιαίας είκόνος τής πραγματικής ζωής τών άνθρώπων καί 
πολιτειών άναμέσον τών αιώνων. Κ αί μερικώτερον διά τήν συνέχειαν τών εθνικών 
λεπτομερειών ένός λαοϋ ή μιας πόλεως διά μέσου τών καιρών. Τέτοιες κριτικές σπά
νια γράφονται σήμερα σέ επαρχιακές έφημερίδες.- Ή  χορήγηση τών έπιδομάτων στις 
οικογένειες τών έφέδρων. πού είχε διακοπεί γιά δυό μήνες, έξαιτίας οικονομικών 
δυσχερειών, έπαναλήφθηκε. Έ τσι σταμάτησε καί ή πολεμική τών άντιπολιτευόμενων 
εφημερίδων.- Ή  διφθερίτιδα εξαπλωνόταν στήν ύπαιθρο, πολλά κρούσματα έπισημάν- 
θηκαν σέ διάφορα χωριά.- Ναι καί μερικές μεταθέσεις, γνωστών σέ μάς τούς παλιό- 
τερους, δασκάλων πού πρέπει νά έγιναν γιά κομματικούς λόγους: Ό  Δημ. Τσίρκας άπό 
τις Καλαρρύτες έρχόταν στά Γιάννινα, στή θέση του πήγαινε ό Σ. Γκόβελας άπό σχολείο 
της πόλης. Ό  I. Σάκκος άπό τά Γιάννινα έπαιρνε μετάθεση γιά τό δημοτικό σχολείο 
άρρένων Καλπακίου-Φιλιατών κι ό I. Φιλίδης έκσφενδονιζόταν στήν ’Αράχωβα Ευρυ
τανίας.- Σέ σχόλιό του (13 ’Οκτωβρίου) ό Χατζής καταφερόταν κατά τών Γιαννιω-
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τισσών καί τών Έλληνίδων γενικότερα, πού μιμούνταν στήν άμφίεση ξένα πρότυπα, 
πολυδάπανα σέ στιγμές κρίσιμες γιά τή χώρα: Πόσον συνάλλαγμα -έγραφε μελαγχολικά- 
καί πόσον μάταιον χρήμα άπορροφοϋν αύτοί οί κινούμενοι κήποι τών γυναικείων κα- 
πέλλω ν καί τών μεταξωτών καλτσών, όπόθεν όιακρίνεται ή τρυφερά κνήμη τον θήλεος. 
άλλά μαντεύεται μαζί καί ή αίμάσσουσα σπονδυλική στήλη τοΰ αρρενος διά νά τήν 
άγοράση; Κ αί οί μουσελίνες καί τά βελούδα καί δλος αυτός δ μαλακός μέν τήν ψη- 
λάφισιν. άλλά θανατηφόρος τήν αγοράν πολυποίκιλος κόσμος τών γυναικείων 
στολισμών καί κτερισμάτων;- Ά ρχισε ή κατάταξη τών κληρωτών τής κλάσης τού 1922. 
Στό στρατηγό Μπαΐρα υποβαλλόταν άπό τόν τύπο ή παράκληση νά άποδεσμεύσει τή 
Ζωσιμαία σχολή άπό τήν έπίταξη.- Ό  μητροπολίτης Σπυρίδων απούσιαζε άπό τά Γιάν
νινα, ό Κήρυξ σχολίαζε τήν άπουσία του. Ά ς  μήν άνησυχεΐ, άπαντούσε ή Ήπειρος, 
έκεΐ πού βρίσκεται άσχολεΐται μέ σοβαρότατη έθνική υπόθεση πού ένδιαφέρει πολύ  
τούς Ήπειρώτες (γιά τό Βορειοηπειρωτικό).- Ό  πρόεδρος πρωτοδικών Κ. Θανόπουλος. 
-δέν είχε περάσει πολύς καιρός άπό τήν τοποθέτησή του στά Γιάννινα- έπαιρνε μετάθεση. 
Ό  Χατζής διαμαρτυρόταν: Μ όλις έρχεται ένας ανώτερος υπάλληλος, μόλις προσανα
τολίζεται πρός καταστάσεις καί πρόσωπα καί πράγματα, μόλις άρχίζει νά σφυγμομετρή 
πλέον εύκρινώς τήν ψυχοσννθεσιν μιας κοινωνίας, ή ρουτίνα τών γρφειοκρατών τόν 
αρπάζει ώς νούμερον καί τόν τοποθετεί άλλου.- Διορίσθηκε ώς καθηγητής στό Β ' γυ
μνάσιο ό πρωτοβάθμιος Γ. Στεργίου. Οί παλιότεροι τόν θυμούνται.- Τέϊον «έκτεταμέ- 
νον». μέ μουσική καί χορό δόθηκε στή Γ. διοίκηση. Πολύς καί έκλεκτός κόσμος πα
ραβρέθηκε. Άνάμεσά τους, ό Γ. διοικητής Δυτικής Μακεδονίας Κ. Καζαντζής καί οί 
βουλευτές Ίωαννίνων Εύ. Χατζής καί Κων. Κατσαδήμας.- Μέ έπιστολή του στήν 
«’Ήπειρο» ένας Καραβατιανός διαμαρτυρόταν γιατί στό λόφο. κοντά στή συνοικία 
του, μαζεύονταν 100-150 παιδιά κι έστηναν πετροπόλεμο. Δέν ήμποροϋν ν' άσχοληθοϋν 
μέ τίποτε καλλίτερον τά παιδιά αύτά: έγραφε. Δέν έπεμβαίνει ή άστυνομία νά καθήση 
μερικά άπ' αύτά εις τό φρέσκο πρός παραδειγματισμόν: Ή  άστυνομία είχε έπέμβει. 
Μέ άνακοίνωσή της τήν άλλη μέρα (24 ’Οκτωβρίου) γνωστοποιούσε ότι μήνυσε 14 γονείς 
παιδιών γιά τό άτοπον.
Κι ένώ ό Γούναρης περιφερόταν στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες γιά νά 

εξασφαλίσει τήν ήθική καί οικονομική συμπαράσταση τών τέως «συμμά
χων», χωρίς έπιτυχία, μέ έξαίρεση τή χλιαρή εύμενή στάση τής "Αγγλίας, 
ό Κεμάλ προχωρούσε μέ μεγάλα άλματα στήν άναδιοργάνωση τοΰ στρατοΰ 
καί τοΰ κράτους του, υπογράφοντας συμφωνίες φανερές καί μυστικές. Μετά 
τήν Ιταλία καί τή Γαλλία, πού είχαν ήδη άναγνωρίσει τό Κεμαλικό καθε
στώς καί τό ένίσχυαν, ήρθε, στά μέσα τοΰ ’Οκτωβρίου, ή υπογραφή τής 
συνθήκης τοΰ Κεμάλ μέ τή Σοβιετική Ρωσία νά προσθέσει τό βάρος της 
στήν πλάστιγγα, πού έγερνε ήδη πρός τήν πλευρά του. Ό  Κεμάλ άναγνω- 
ριζόταν άπό τά Σοβιέτ ώς ή μόνη πραγματική κυβέρνηση τής Τουρκίας, μ’ 
δλες τίς συνέπειες πού είχε μιά τέτοια άναγνώριση (στρατιωτική καί οικο
νομική βοήθεια κλπ.). Περισσότερο ά π ’ δλα πλήγωσε τούς "Ελληνες, προ
παντός τούς άντιβενιζελικούς, ή άπροκάλυπτα έχθρική στάση τής Γαλλίας 
άπέναντί στήν Ελλάδα, πού βοηθοΰσε -κατά τήν άρθρογραφία τοΰ Χατζή- 
τούς δήμιους τοΰ πολιτισμού καί τοϋ χριστιανισμού. Ή  Γαλλία, πρόσθετε, 
θά καταλάβει κάποτε πώς οί λαοί δέν είναι πάντοτε διατεθειμένοι νά τήν 
βοηθοΰν, δταν κινδυνεύει, γιά νά βλέπουν τούς Γάλλους πολιτικούς καί
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κεφαλαιούχους νά μεταβάλλονται στήν Εύρώπη σέ μουεζίνηδες, ν ’ άνε- 
βαίνουν σέ μιναρέδες καί νά διαλαλοΰν ά π’ εκεί τίς άντιχριστιανικές ενέρ
γειες καί διαθέσεις τους.

Ή  άντιγαλλική άρθρογραφία τής Η πείρου  είχε άπήχηση. Κάποιος πού 
ύπέγραφε: Εις χωρικός έκ Τσαμουργιάς (πιθανολογώ πώς πίσω άπό τήν 
άνωνυμία βρισκόταν ό Κ. Νίτσος) έστειλε μιά επιστολή μέ έπιχειρήματα 
πού δύσκολα θά άπέκρουσαν οί άρθρογράφοι τών βενιζελικών εφημερίδων. 
Διαβάζω -έλεγε ό χωρικός- τόν Κήρυκα καί ομολογώ πώς ή έπιχειρη- 
ματολογία του κλονίζει τά άντιβενιζελικά μου φρονήματα. Διαβάζω όμως 
καί γαλλικές εφημερίδες καί βλέπω πώς σέ πολλά, σχετιζόμενα μέ τήν Ε λ 
λάδα. συμφωνούν μέ τόν Κήρυκα. Υποστηρίζουν π.χ., όπως ό Κήρυξ, ότι 
αιτία τής σημερινής δύσκολης κατάστασης τής Ελλάδας είναι ή ψήφος τοΰ 
λαού κατά τήν 1η Νοεμβρίου καί ή απομάκρυνση τοΰ Βενιζέλου άπό τήν 
εξουσία. Θά ήταν λοιπόν όλα ρόδινα άν έμενε ό Βενιζέλος; Οί γαλλικές 
όμως έφημερίδες προβάλλουν ισχυρά έπιχειρήματα γιά νά δικαιολογήσουν 
τή στάση τής Γαλλίας καί υποστηρίζουν μέ σθένος ότι τά γαλλικά 
συμφέροντα επέβαλλαν τήν ενίσχυση τοΰ κινήματος τού Κεμάλ. ’Αγωνίζο
νται, μάλιστα, νά πείσουν καί τήν ’Αγγλία νά κάνει τό Ιδιο. Ρωτάω, λοιπόν, 
τόν Κήρυκα κι άν μοΰ δώσει ικανοποιητική απάντηση, τόν βεβαιώνω ότι 
θά γίνω κι ό ίδιος βενιζελικός: Πώς θά υπεράσπιζαν οί Γάλλοι τά συμφέ- 
ροντά τους, άν έξακολουθούσε νά είναι πρωθυπουργός ό Βενιζέλος; Ή  
στοιχειώδης λογική μάς ύποχρεώνει νά παραδεχτοΰμε πώς άν πραγματικά 
τά συμφέροντα τών Γάλλων επιβάλλουν νά ύποστηρίξουν τήν Τουρκία, θά 
τό κάμουν, άνεξάρτητα άν πρωθυπουργεύει ό Βενιζέλος ή ό Γούναρης. 
Υπάρχει άπάντηση στό ερώτημα αύτό;

Ό  έκ Τσαμουργιάς χωρικός είχε θίξει μέ τήν έπιστολή του τήν ούσία 
τοΰ ζητήματος. 'Όποια άπάντηση κι άν έδωκε ό «Κήρυξ», τήν Ιδια άπάντηση 
θά έγιναν όλοι οί βενιζελικοί άρθρογράφοι, τό έρώτημα παρέμεινε άνα- 
πάντητο. Ή  άλήθεια πάντως πρέπει νά βρίσκεται μέ τό μέρος τοΰ χωρικού. 
’Ανεξάρτητα άπό ποιά κυβέρνηση είχε ή ’Αθήνα, τά γαλλικά συμφέροντα 
καθόριζαν τή στάση τής Γαλλίας. Γι’ αύτό θά έπαναλάβω (βλ. α ' τόμο) 
πώς ήταν τυχερός ό Βενιζέλος πού έχασε τίς εκλογές τής 1ης Νοεμβρίου. 
Ό σους δεσμούς κι άν είχε μέ τούς συμμάχους, όση διπλωματική εύστροφία 
κι άν έδειχνε, τά συμφέροντα θά καθόριζαν τή στάση τους στό ’Ανατολικό 
ζήτημα κι όχι τά συναισθήματά τους.

2  χό σπίτι τοΰ Πέτρου Κωστίδη σιγά-σιγά ξαναγύριζε ή ήρεμία. Τό συρ- 
ρίγγιο τοΰ Βασίλη φαινόταν πώς είχε έπουλωθεϊ οριστικά, ό πατέρας 

αυτό πίστευε, ό Δημήτρης όμως, ώς γιατρός, διατηροΰσε τίς έπιφυλάξεις 
του, τό ίδιο κι ό Βασίλης, όταν κουβέντιαζαν μέ τόν άδερφό του γιά τά 
προβλήματα τοΰ μηριαίου οστού, χρόνια τώρα, άκόμα άπό τόν πρώτο τραυ
ματισμό του στά Γιάννινα, μοιραΐον όστοϋν κατάντησε Δημήτρη, έλεγε με
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λαγχολικά, μ ’ αύτό έχει συνδεθεί ή ζωή μου. Πάντως, παρά τίς άπαισιόδο- 
ξες σκέψεις του ό Βασίλης άκολουθοΰσε τίς όδηγίες τοΰ καθηγητή Φωκά, 
άρχισε νά γυροφέρνει στά δωμάτια τοΰ σπιτιοΰ, αισθάνονταν ένα δισταγμό 
στή βάδιση, όχι όμως εκείνο τό βάρος πού τόν πίεζε πριν άπό τήν έγχείριση, 
άν ό καιρός ήταν καλός θά έβγαινε κι έξω, ένοιωθε πώς ή πατερίτσα δέν 
τοΰ ήταν άναγκαία.

Μιά καί ή οικογένεια είχε άπαλλαγεΐ άπό τό άγχος τών προηγούμενων 
μηνών, ή Χριστίνα θείόρησε πώς είχε φτάσει ή στιγμή ν ’ άνακοινώσει

έπίσημα στούς δικούς της τό σύνδεσμό 
της μέ τόν Σπΰρο Παυλίδη, άπόγονο 
άρχοντικής οικογένειας τών Γιαννίνων. 
Είχε τελειώσει τή Νομική σχολή στό Πα
νεπιστήμιο τής ’Αθήνας, προετοιμαζόταν 
τώρα νά μπει στό δικηγορικό κλάδο, 
ήταν μιά έπιστήμη πού άνοιγε δρόμους 
πρός πολλές κατευθύνσεις. Τό άρχοντικό 
τής οικογένειας βρισκόταν σέ δρόμο πού 
δέν άπείχε πολύ άπό τό οικοτροφείο τοΰ 
«Γεωργίου Σταύρου», σώζονται καί σή
μερα μερικά έκεϊ, άλλα άνοιχτά, άλλα 
έρημα καί καταστραμμένα. Τή γιορτή τοΰ 
άγιου Δημητρίου, τό μεσημέρι, στό οικο
γενειακό τραπέζι, ή Χριστίνα τούς τό 
άνακοίνωσε. Είχε διαλέξει μόνη της τόν 
άντρα τής ζωής της, ή άγάπη πού ένοιω
θαν οί δυό νέοι κάθε μέρα άποκτοΰσε 
καί βαθύτερες ρίζες, ή ίδια ήταν άποδε- 
κτή άπό τούς γονείς τοΰ άγαπημένου της, 
δέν έμεινε παρά νά έγκρίνει τυπικά καί 
ή οικογένεια τήν έπιλογή καί νά γίνει, μέ 

τήν τελετή τών άρραβώνων, ή έπισημοποίηση τοΰ δεσμού. Μόλις τά άκουσε 
ό Πέτρος, σηκώθηκε άπό τή θέση του κι έτρεξε στή Χριστίνα, μπράβο παιδί 
μου, είπε, ή καρδιά σου διάλεξε έναν άπό τους καλύτερους τής πόλης, σού 
εύχομαι νά ζήσεις, όπως ονειρεύτηκες. Ξέρω τόν πατέρα τοϋ Σπύρου, είναι 
πελάτης τοϋ μαγαζιού καί φίλος μου, άξιοσέβαστο πρόσωπο, μέ κύρος καί 
υπόληψη στήν κοινωνία μας, δέν πιστεύω νά υπάρχει άντίθετη γνώμη στήν 
οίκογένειά μας. Δέν άργησε νά φουντώσει ή συζήτηση. Οί γυναίκες δέν 
ήξεραν κάν τήν οικογένεια, ζητούσαν λοιπόν πληροφορίες γιά τό ένα, γιά
τό άλλο, γιά τό κάθε τι πού είχε σχέση μ’ αύτή, προπαντός γιά τό νέο πού
θά έκαναν γαμπρό τους. Δέν έλεγαν νά σταματήσουν, ή άτμόσφαιρα πού 
δημιουργήθηκε άπό τά λόγια τοΰ Πέτρου τίς έκανε φλύαρες, ώς κι ή Χρυ
σάνθη, ορθή, πάνω άπό τά κεφάλια τους, ρωτούσε. —Σταματήστε, φώναξε

Τό σωζόμενο διατηρητέο αρχοντικό 
τοΰ Κων. Κατσαδήμα. Στήν ίδια γει
τονιά βρισκόταν καί τό άρχοντικό 
τοϋ Παυλίδη.
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κάποια στιγμή ό Δημήτρης, αφήστε νά ποϋμε καί μείς τή γνώμη μας. Ό  
Δημήτρης ήξερε τό Σπΰρο, ό Βασίλης δμως ήταν πιό κοντά σ’ αυτόν, είχαν 
γνωριστεί καί συνδεθεί κατά τίς σπουδές τους στό Πανεπιστήμιο. Ή  
οικογένεια τοΰ γαμπροΰ ακολουθούσε τό Βενιζέλο στήν πολιτική του, τόπε 
άνοιχτά ό Βασίλης, χωρίς νά δυσαρεστηθεΐ ό Δημήτρης, έτσι έδειχνε του
λάχιστον. —Είναι λαμπρό παιδί, συμπλήρωσε ό Βασίλης, τυχερή ή άδελφή 
μας μέ τόν άντρα πού διάλεξε. "Ύστερα άπό τήν κοινή άποδοχή τής επι
λογής τής Χριστίνας, δέν έμεινε παρά, σέ συνεννόηση μέ τήν οικογένεια 
τοΰ γαμπροΰ, νά ορίσουν καί τήν ήμερομηνία τών άρραβώνων. —Πρέπει 
νά τ ’ άφήσουμε γιά τόν άλλο χρόνο, πρότεινε ό Πέτρος, σέ λίγο μπαίνουμε 
στήν περίοδο τής Σαρακοστής, άς περάσουν οί γιορτές, μετά τά Θεοφάνεια, 
θά διαλέξουμε μιά Κυριακή, γιά τούς άρραβώνες. Θά κάνουμε κι ένα γλέν- 
τι, ένα γλέντι... Ό  Πέτρος ήθελε κι άλλα νά πει, τά συναισθήματα πλημ
μύριζαν τήν καρδιά του, άλλά κάποιο άγκάθι τήν κεντούσε, ήταν ό Βασίλης 
πού έδειχνε πώς συμμεριζόταν μ’ όλες τίς αισθήσεις του τήν εύφορία τής 
οικογένειας, όμως ό Πέτρος δέν ξεγελιόταν. Τά μάτια τοΰ Βασίλη 
άντιφέγγιζαν τήν χαρά τής οικογένειας, μαζί πρόβαλλαν απελπισμένα τήν 
έκκληση γιά βοήθεια. Βοήθεια γιατί; άναρωτήθηκε ό Πέτρος. Ά φ οϋ όλα 
πάνε καλά μέ τό πόδι, γιατί ή ματιά του φανερώνει απόγνωση; Βόηθα θεέ 
μου  -προσευχήθηκε νοερά- νά μήν κατρακυλήσει πάλι, χάρισε καί σ ’ αύτόν 
τήν εύτυχία. όπως στή Χριστίνα μας...

Από τήν εκπαιδευτική ζωή τής δεκαετίας τού 20. Εκδρομή καθηγητών καί τελειόφοι
των μαθητών τής Ζωσιμαίας σχολής στή Δουρούτη (17-5-1927). Διακρίνονται οί κα
θηγητές: X. Μαστορίδης, Δ. Σακελλαρίδης, Φ. Σαγκούνης, Γεώργ. Μουλαράς, Αλκ. 
Κυρούσης (γυμνασιάρχης), Ά λ. Κοντοπάνος, Μαρ. Νικολάου. Από τούς μαθητές οί: 
Φωκίων Αποστολίδης, Πάνος Φάντης, Κυρ. Βαδαλούκας, Ν. Τσούκας, Ν. Γιάκας, Αχ. 
Φίλιος, Αθ. Μούστος, Δημ. Γραμματόπουλος, Ά λ. Ζέρης, Αλ. Ζαρίμπας, Δημ. Καράσ- 
σας, Βλ. Πυλαρινός, Νισήμ Κοέν, 'Ελένη Γκαρτζούνη.

Τό αίτημα γιά άποδέσμευση τής Ζωσιμαίας σχολής άπό τήν επίταξη έγινε δεκτό, 
θά συνεχιζόταν έτσι ή λειτουργία της. Οί έγγραφές καί οί εξετάσεις τών σχολείων τής 
μέσης εκπαίδευσης είχαν παραταθεΐ ώς τά τέλη ’Οκτωβρίου. Ό  διευθυντής τοϋ έν Βρον- 
λιά  έλληνικοΰ σχολείου Δ. Κυρούσης προήχθη σέ πρωτοβάθμιο καθηγητή καί τοποθε
τήθηκε στή Ζωσιμαία σχολή, ήταν άδελφός τοΰ ’Αλκ. Κυρούση.- Ή  Ή πειρος έγραφε
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πώς ol εΐόήσεις πού έρχονταν άπό τήν ’Αμερική δέν ήταν καθόλου ευχάριστες γιά τό 
Βενιζέλο. πραγματοποιούσε έκεϊ τό πολιτικο-γαμήλιο ταξίδι του (στά μέσα Σεπτεμβρίου 
ό Βενιζέλος είχε παντρευτεί στό Λονδίνο τήν "Ελενα Σκυλίτση). Παντού, πρόσθετε ή 
εφημερίδα, τόν άποδοκίμαζαν. Οί κρίσεις ήταν σφαλερές, γιατί τό άντίθετο συνέβαινε. 
Τό έπιβεβαίωνε κι ό Δαγκλής μ' ένα γράμμα του πρός τό Βενιζέλο σιίς 8-11-1921. Μέ 
εύχαρίστηση παρακολουθούμε -σημείωνε- τίς ενθουσιώδεις υποδοχές πού σάς κάνουν 
Έλληνες καί ’Αμερικανοί, κατά τίς επισκέψεις σας στίς πόλεις τής ’Αμερικής.- Βελ
τιώθηκε ή ύγεία τοΰ I. Λάππα, διευθυντή τοΰ γαλλικοΰ προξενείου, είχε κλονιστεί 
σοβαρά τό τελευταίο δίμηνο.- Μέ άφορμή τήν προσάραξη τού Τάσου, τής ’Ηπειρωτικής 
Άτμοπλοϊκής Εταιρείας, ένας επιβάτης διεκτραγωδούσε στήν Ήπειρο, σέ δυό συνέ
χειες, τήν άθλια κατάσταση στήν όποία βρισκόταν τό πλοίο. Έγραφε: Σωσσίβια δχι. 
Κρεββάτια γεμάτα κατσαρίδες καί χίλια  δυό άλλα. Τροφοδότης λήσταρχος. Πλήρωμα 
πού θεωρεί τόν κόσμον σάν μυρμήγκια. Καφές άπό ρεβίθια. Κρασί καλό γιά ξύδι. Καί 
τράβα κορδέλλα. Φαίνεται πώς ή περιγραφή περιείχε ύπερβολές κι ανακρίβειες. Γιαυτό. 
σέ έκτενές σημείωμα, ό δημομηχανικός Π. Μελίρρυτος, άντέκρουε τούς ισχυρισμούς 
πού διατυπώθηκαν καί έπλεκε τό έγκώμιο τής έταιρείας. ’Απάντηση μέ πειστικά 
έπιχειρήματα έδωσε καί ή ιδια ή έταιρεία.- Παρατάθηκαν ώς τά τέλη ’Οκτωβρίου οί 
έγγραφές καί έξετάσεις τών μαθητών τής Μέσης έκπαίδευσης. Ά πό τίς 4 Νοεμβρίου 
έπαναλειτούργησε ή Ζωσιμαία σχολή. Τό πρώϊ φοιτούσαν ο'ι μαθητές της. τό άπόγευμα 
οί σπουδαστές τοΰ Διδασκαλείου.- Άνησυχία εκφραζόταν γιά τήν έξάπλωση τής δει- 
φθερίτιδος. ΟΙ έφημερίδες συνιστοΰσαν τήν προμήθεια τών άναγκαίων ποσοτήτων 
όρρών.- Ά πό 1ης Νοεμβρίου ή 'Ηλεκτρική Εταιρεία  διέκοψε τόν ήλεκτροφωτισμό τής 
πόλης, μέχρι τοϋ διακανονισμού τών λογαριασμών της μέ τό Δήμο. Ή  διακοπή άπα- 
σχόλησε. σέ πολύωρη συνεδρίαση, τό δημοτικό συμβούλιο τής 1ης Νοεμβρίου, τό όποιο 
τελικά άποφάσισε: 1) Νά μή έπικαλεστεϊ ό Δήμος τό δικαίωμα τής έφαρμογής τής σύμ
βασης τοϋ 1916 στό άκέραιο, καί νά καταβληθεί στήν έταιρεία. γιά ενα τρίμηνο, ποσό 
2000 δρχ. τό μήνα (1500 πρόβλεπε ή σύμβαση), μέ τήν υποχρέωση τής παράτασης τοΰ 
ήλεκτροφωτισμοΰ τής πόλης ώς τίς 2.30 μετά τά μεσάνυχτα. 2)Ν ά έπιτραπεΐ στήν 
έταιρεία ν ’ αυξήσει τήν τιμή τοΰ Ιδιωτικού ρεύματος άπό 30 σέ 40 λεπτά κατά κηρίον.- 
"Ενας λοχίας. ό Ά χ. Τενόπουλος, μέ έπιστολή του στήν Ή πειρο -άπό τά βάθη τής 
Άσίας- πρότεινε νά συσταθεϊ μιά μικρή όργάνωση γιά τή συλλογή κι άποστολή στούς 
μαχητές τής IX ’Ηπειρωτικής μεραρχίας, δπου καί ό ίδιος άνήκε, μερικών άπαραίτητων 
ειδών, έστω καί λίγων έφημερίδων ή ψυχαγωγικών βιβλίων. Δέν πρέπει νά παραγνω
ρίζονται. πρόσθετε, οί αγώνες τής IX μεραρχίας πού πρώτη μπήκε στήν Ξάνθη, πρώτη 
στήν Άδριανούπολη. πρώτη στήν Κιουτάχεια καί πρώτη άνάμεσα στίς πρώτες διακρί- 
θηκε στίς μάχες τοΰ Καλέ-Γκρότο καί πέρα άπό τό Σαγγάριο. Ή  έπιστολή τοΰ λοχία 
πρέπει νά ξύπνησε πολλές συνειδήσεις Γιαννιωτών. άσχολούνταν μέ τέϊα καί χορούς, 
χωρίς έμπρακτες έκδηλώσεις ένδιαφέροντος γιά τά παιδιά τους πού έχυναν τό αίμα 
στίς άπέραντες έκτάσεις τής Μικρασίας.- Νά καί δ χιό πρωτότυπες διαφημίσεις: 1) Έρω- 
τώμεν: Ποιος είναι ό καλύτερος: Ποιος ό έπιστημονικώτερος; ΠοΙος ό καθαρώτερος; 
ΠοΙος ό ύπατος άρμοστής (ήταν τής μόδας τότε οί λέξεις: ύπατος αρμοστής) τών κου- 
ρέων τής πόλεώς μας; Π οιον έφοβήθησαν καί οί Ιδιοι οί κούρεΙς τών μεγαλυτέρων 
κουρείων τών ’Αθηνών, διά τήν τέχνην, τό γούστο, τήν έπιστημονικότητά του: Ποιον 
άλλον άπό τόν πεφημισμένον ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΤΣΑΚΑΤΣΙΚΗΝ (ή ΧΑΩΡΟΚΟΥΚΗΝ), 
τόν ύπατον αρμοστήν δλων τών κουρέων. 2) Γ ά λ α  ά γ ν ό ν :  Στόν καιρό τής νερο
ποντής ουρανών - τήν όποιαν επωφελούνται μερικοί γαλατάδες, άφήνοντες τίς καρ- 
δάρες των κάτω άπό τά σταλάγματα. άν θέλετε νά βρήτε πάντοτε γάλα καθαρόν καί 
άγνόν, ζητείτε άπό τόν Αημήτριον Μερούκαν ή Κατσάνον.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ

Τήν 1η Νοεμβρίου είχε συμπληρωθεί ένας χρόνος άπό τή μεταπολίτευση. 
_j>. Γιά τούς άντιβενιζελικούς, δπως σημείωνε στό κύριο άρθρο της καί ή 

Ήπειρος. (2-11-21) ήταν ενας χρόνος θετικός, μεστός άπό επιτεύγματα- γιά 
-V τούς βενιζελικούς ό χειρότερος πού γνώρισε τά τελευταία χρόνια ή Ελλάδα, 

οδηγούσε στήν καταστροφή. Ή  άποψη διατυπωνόταν άπό τόν Κήρυκα μέ 
άρθρογραφία τοΰ βουλευτή Κ. Μελα, πάντοτε τά κείμενά του προξενούσαν 
έντονες ενοχλήσεις καί σφοδρότατες άντεπιθέσεις άπό τήν πλευρά τής 'Ηπεί
ρου.

Στις άρχές Νοεμβρίου έπέστρεψε στά Γιάννινα ό μητροπολίτης Σπυρίδων 
άπό τό μεγάλο ταξίδι του στήν Κωνσταντινούπολη καί τήν Λθήνα, γιά τό 
όποιο κατηγορήθηκε άπό τούς αντιπάλους του. Έπιτελεϊ εθνικό έργο, απαν
τούσε ό Χατζής. Ή  μετάβαση τοΰ Σπυρίδωνα στό Πατριαρχείο συνδεόταν 
βέβαια καί μέ τό θέμα τής επίλυσης τοΰ Βορειοηπειρωτικοϋ, περισσότερο 
δμως μέ τήν εκλογή τοΰ νέου πατριάρχη. Ό  Σπυρίδων στήν πρωτεύουσα έγινε 
δεκτός κι άπό τό βασιλιά, τοΰ άπένειμε τό παράσημο τοΰ Άνωτέρου Τα
ξιάρχου τοϋ Σωτήρος. Στά Γιάννινα έπέστρεψε συνοδευόμενος άπό τόν με
γάλο πρωτοσύγγελο τών Πατριαρχείων Αθηναγόρα, μελετητή τής Ηπειρω
τικής Ιστορίας, πού είχε ώς τότε έκδόσει τρεις μονογραφίες: δυό γιά τήν 
κυρά-Βασιλική καί μιά γιά τό Θανάση Βάγια. Πρόκειται γιά τόν Λθηναγόρα 
Ελευθερίου, τό 1925 έκλέχτηκε μητροπολίτης Παραμυθίας. Λξιόλογες μελέτες 
του δημοσίευσε καί στά Ηπειρωτικά Χρονικά.

Ό  Κήρυξ χρησιμοποιούσε τό Βορειοηπειρωτικό ώς κύριο δπλο τής άντι- 
πολιτευτικής πολεμικής του, κι αύτό υποχρέωνε τό Χατζή καί τούς συνερ
γάτες του νά βρίσκονται σέ διαρκή ετοιμότητα γιά ν’ άντικρούουν τά έπιχει- 
ρήματά του. Στις άπαντήσεις γινόταν πάντα άναφορά στό παρελθόν μέ τήν 
υπόμνηση, δτι ό κύριος αίτιος τής απώλειας τής Βορείου ’Ηπείρου ήταν ό 
Βενιζέλος. Ή  Ή πειρος συνιστοΰσε άκόμα στούς κάθε λογής επικριτές νά μή 
βιάζονται νά λένε τή γνώμη τους γιά τό ζήτημα. Σήμερα τό Βορειοηπειρωτικόν 
άπλώς κ ο ι μ ά τ α ι ,  τόνιζε. Τ ί π ο τ ε  δ έ ν  ε ί ν α ι  π ε ρ ί  α ύ τ ο ϋ  έ ν  
ά π ο φ ά σ ε ι .  Κατά τή γνώμη του αύτός ό ύπνος θά έφερνε άναπόφευκτα 
γρήγορο κι άπρόοπτο ξύπνημα. Γιά τήν τελική έκβαση ό Χατζής έξακολου
θοΰσε νά είναι αισιόδοξος. Γελάστηκε...
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Ή  προμήθεια τοΰ{χόρτου άπό τήν Πάτρα άπασχολοϋσε πιά καθημερινά 
τίς στήλες τών εφημερίδων συμπολίτευσης κι άντιπολίτευσης, δέν έλεγε νά 
πάρει τέλος. Ή  ’Ηπειρος κατηγορούσε άνοιχτά τήν Επιμελητεία τοΰ Ε ' Σώ
ματος Στρατού καί ειδικά τόν ταγματάρχη Α. Λεούση ότι δημιούργησε πρό
βλημα στήν κυβέρνηση μέ τήν άπόφαση του, ή όποία στήν πραγματικότητα 
άποτελοΰσε σκάνδαλο, άφοΰ τό χόρτο πού άγοράστηκε άπό τήν Πάτρα κόστιζε 
τελικά 1,2 δρχ. τήν οκά. Τό σκάνδαλο είχε κι άλλες επιπτώσεις. Οί ταλίκες 
είχαν έπιταχθεϊ γιά τή μεταφορά τού χόρτου καί τά άλευρα τά άναγκαΐα γιά 
τίς άνάγκες τοΰ στρατοΰ έμειναν στήν Πρέβεζα. Ή  Επιμελητεία, γιά ν ’ 
άντιμετωπίσει τήν κατάσταση, ζήτησε δανεικά άλευρα άπό τή διοίκηση καί 
τήν άγορά. Γιατί τό κάνει αύτό ό Λεούσης; φώναζε έξαλλος ό Χατζής. Γιά 
νά κλείσουν πάλι οί φούρνοι, δπως έγινε πριν άπό λίγες μέρες, καί νά φω
νάζουν οί γυναικούλες τής γειτονιάς καί οί κράχτες τού (βενιζελικοΰ) κόμ
ματος, ότι έχουμε πάλι άποκλεισμό γιατί έφυγε ό Βενιζέλος; Ποιος είναι ό 
επιτήδειος σκηνοθέτης αύτοϋ τού πράγματος; Γιαυτόν υπεύθυνος ήταν ό Λε
ούσης, φανατικός βενιζελικός, έπέμενε, κι άς τόν διέψευδαν οί προϊστάμενοι 
τού ταγματάρχη, δυσφημοΰσε τήν κυβέρνηση μέ τίς ενέργειες του. Τό θέμα, 
πέραν άπό τίς ήθικές καί ύλικές ζημίες πού είχε προξενήσει στό κυβερνητικό 
στρατόπεδο, είχε κι άλλες επιπτώσεις. Ή  άπασχόληση τών μεταφορικών μέ
σων μέ τό χόρτο αύξησε τά κόμιστρα άπό 40 σέ 70 λεπτά τήν οκά. Ό ταν, 
μετά τόσο θόρυβο, άφυπνίστηκε τό υπουργείο Στρατιωτικών καί διέταξε, γιά 
δεύτερη φορά, τή διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας γιά τήν προμήθεια 
χόρτου 1.000.000 οκάδων άπό τήν Ή πειρο, ό Λεούσης, έλεγε ό Χατζής, βρήκε 
τρόπο νά τή ματαιώσει ούσιαστικά. Όρισε ώς άνώτερη τιμή άγοράς, τά 0,50 
λεπτά τήν οκά, ένώ πριν λίγο καιρό ή τιμή είχε όρισθεΐ σέ 0,58 λ., γιά ν ’ 
άποκλείσει τή συμμετοχή προμηθευτών στή δημοπρασία, άφοΰ ή τιμή θεω
ρούνταν άσύμφορη. Συνεχίζεται ή κωμωδία, βεβαίωνε ό Χατζής, πρόκειται 
γιά νέο σκάνδαλο.

Ή  ομολογία άπό τήν Ήπειρο, ύπαρξης σκανδάλου έδωσε στόν Κήρυκα 
ισχυρά ερείσματα γιά τόν άντιπολιτευτικό του άγώνα. Άρχισε νά μιλάει γιά 
σωρεία σκανδάλων, άοριστολογώντας όμως. Έγραφε π.χ. ότι στό τάδε σκάν
δαλο ένέχονται δημόσιοι υπάλληλοι, χωρίς νά τούς κατονομάζει. Δέχτηκε 
έπικρίσεις κι άπό τήν Ήπειρο  κι άπό τούς υπαλλήλους. Ά ν  υπάρχει κάπου 
σκάνδαλο, απαντούσαν, πρέπει νά καθοριστεί μέ σαφήνεια καί νά άποκα- 
λυφθούν ονομαστικά ποιοι είναι οί ένοχοι. Άλλοιώς τά γραφόμενα είναι κα
τασκευάσματα τής έφημερίδας. Κι ένώ ή πόλη καί ή ύπαιθρος γιόρταζε, άκόμα 
καί μέ δοξολογίες, τήν επέτειο τής νίκης τών έκλογών, στήν Αθήνα άποκα- 
λύπτονταν «συνωμοσίες» βενιζελικών, χωρίς όμως έπαρκή στοιχεία. 'Οδη
γούνταν στήν άνάκριση, επιφανή στελέχη τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων, 
άκόμα καί βουλευτές, όπως ό Σ. ΣΙμος, ό Βουρλούμης, καθώς κι ό διευθυντής 
τοΰ Ελευθέρου Βήματος Δ. Λαμπράκης. Τά γεγονότα είχαν τόν άντίκτυπό 
τους καί στά Γιάννινα, ό Κήρυξ άρχισε πάλι τήν επίθεση, κατηγορώντας τήν 
κυβέρνηση γιά τίς συλλήψεις, παραβιαζόταν τό Σύνταγμα, έλεγε. Τήν άπάν-
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τηση έδωσε μ’ επιστολή του πολιτευόμενος στρατιωτικός. Δέ συνελήφθησαν, 
ισχυριζόταν, προσκλήθηκαν γιά ανάκριση, γιατί στήν πρωτεύουσα είχε κη
ρυχτεί άπεργία, άπειλήθηκε ή άσφάλεια καί έγιναν άνακρίσεις γιά ν’ άποκα- 
λυφθοΰν οί υποκινητές της. Δέν έλειψε, φυσικά, καί ή άναδρομή στό παρελθόν. 
Ξεχάσατε τί γινόταν στό παρελθόν; πρόσθετε. Τότε πού ό Βενιζέλος έκλειε 
στά κρατητήρια πρωθυπουργούς, υπουργούς, βουλευτές, στρατηγούς, κι άλ
λους έξόριζε στά νησιά: Τώρα θυμήθηκε ό Κήρυξ τό Σύνταγμα;

Τό γράμμα τοϋ λοχία. άπό τά βάθη τής Άσίας. βρήκε ανταπόκριση. Ή  προσκοπική 
όμάδα τών Γιαννίνων άρχισε τή διενέργεια εράνων γιά τή συλλογή ψυχαγωγικών βι
βλίων κι άποστολή στούς Ήπειρώτες πολεμιστές τοϋ Μικρασιατικού μετώπου. Π αρ’ 
όλες τίς παρεμβαλλόμενες δυσχέρειες -άναφερόταν στήν είδηση- έγινε δυνατή ή συλλογή 
μερικών τόμων. Ποιός όμως παρενέβαλε προσκόμματα σ' ένα τέτοιο σκοπό:- Μ’ 
επιστολή του στήν Ή πειρο ενας γονέας απευθυνόταν στήν άστυνομία, τό σχολείο καί 
τήν κοινωνία, μέ τήν παράκληση νά μεριμνήσουν γιά τό ζήτημα τής ήθικής τών παιδιών. 
Σ ’ ένα καφενείο τής πλατείας Πάργας -έγραφε- 10-15 νεαροί άσχολοϋνται, ύστερα άπό 
ένα άνίερον παίξιμον φουτ μπόλ, μέ τή χαρτοπαιξία, τό κάπνισμα καί τό μπιλιάρδο. 
Πρέπει -πρόσθετε- οί γονείς νά μάθουν ποϋ συχνάζουν τά παιδιά τους καί νά τά συμ
μορφώσουν. Ά ν  αύτό δέν είναι δυνατό νά έπέμβει τό σχολείο καί ή άστυνομία. — ’Εμείς 
είπαμε τή γνώμη μας άπό καιρό, σχολίαζε δ Χατζής. Νά διοριστούν παιδονόμοι καί 
νά όργανωθεϊ ένα άρτιο παιδονομικό σύστημα.- 'Υποδιευθυντής τοϋ Διδασκαλείου 
άρρένων Ίωαννίνων. τοποθετήθηκε ό καθηγητής τοϋ γυμνασίου Δημητσάνας Δ. Σου- 
χλέρης. Τό κτίριο τοΰ Διδασκαλείου εξακολουθούσε νά είναι επιταγμένο, έπρεπε ν ’ 
άποδεσμευτει.- Στά Βλαχοκάλυβα. άνάμεσα στις Νεγράδες καί τή Βελλά, άπωλέσθη 
παιδάκι μικρό 18 μηνών. Παρακαλοΰνταν. όσοι γνώριζαν κάτι ν ’ άπευθυνθοϋν στήν 
άστυνομία.- Πολλές ζωοκλοπές σημειώνονταν στήν ύπαιθρο, έφτασαν ώς τό Πέραμα.- 
'Ο Κ. Καζαντζής, άναχώρησε άπό τά Γιάννινα γιά τή νέα του θέση. ώς Γενικός διοικητής 
Σάμου.- Τά έκτεταμένα τέϊα συνεχίζονταν άπό επίσημους κι άνεπίσημους. Ό  πόλεμος 
στή Μικρά Άσία ήταν μακριά... κι οϋτε έπηρέασε τήν κατάσταση ή είδηση πώς ό Κεμάλ 
είχε διατάξει γενική έπιστράτευση, όθωμανών καί χριστιανών, ώς τήν ήλικία τών 47 
ετών.- Έ ν μέσφ εκλεκτού καί έκτεταμένου κύκλου έτελέσθη στις 14 Νοεμβρίου ή βά 
πτισις τοϋ πέμπτου θυγατρίου τοϋ ήμετέρου διευθυντοϋ κ. I. Χατζή, έγραφε ή Ήπειρος. 
Παραβρέθηκαν όλες οί άρχές. πολιτικές καί στρατιωτικές καί πολλοί προσκεκλημένοι. 
Τό μυστήριο έτέλεσε ό μητροπολίτης Σπυρίδων. Στή μικρή δόθηκε τό όνομα ’Αγγελική- 
Σοφία.
Ή  δυσμενής, γιά τά ελληνικά συμφέροντα, τροπή τοϋ Βορειοηπειρωτι- ) 

κοϋ ζητήματος υποχρέωναν τό Σπυρίδωνα σέ συχνές μεταβάσεις στήν πρω
τεύουσα, γιά συνεννοήσεις μέ τήν πολιτική ηγεσία. Ό  Κήρυξ, βρίσκοντας 
πρόσφορο έδαφος, συνέχιζε τίς έπικρίσεις του γιά τήν έξέλιξη τοΰ Βορει- 
οηπειρωτικού, γιά τήν όποία μόνη υπεύθυνη θεωροΰσε τήν κυβέρνηση, πα- 
ραβλέποντας τά σφάλματα τής παράταξής του. Ά πό τίς στήλες τής ίδιας 
έφημερίδας συνεχιζόταν κι ό θόρυβος γιά τήν ύπαρξη σκανδάλων, κάποτε 
αιτιολογημένα, άλλες φορές όχι. Γιά τό θέμα τής σκανδαλολογίας ή 
‘Ηπειρος έπέρριπτε ευθύνες όχι μόνο στούς βενιζελικούς, άλλά καί στό 
κυβερνητικό στρατόπεδο, ιδιαίτερα στις κεντρικές ύπηρεσίες. Κατηγορούσε 
τό κράτος γιατί είχε έμπιστευθεΐ άφελώς εαυτό εις χειρας πολλών παλη- 
ανθρώπων άσυνειδήτων.
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Οί συνεχείς, καί προκλητικές ταυτόχρονα, έπιθέσεις τοϋ βενιζελικοΰ τύ
που έναντίον τοϋ κυβερνητικού έργου οδήγησε τό Χατζή σέ σκέψεις καί 
προτάσεις, πού έφερναν τόν τόπο πολλές δεκαετίες πίσω. Λεν είναι φρόνιμο 
-έγραφε- ν ’ άφήνονται σέ χέρια βενιζελικά. έμπιστεντικές υποθέσεις πού  
έχουν σχέση μέ τά συμφέροντα καί τό γόητρο τοϋ κράτους. Θά υποβληθεί 
ή άντίρρηση, συμπλήρωνε, τί θά τούς κάνουμε αυτούς τούς υπαλλήλους 
πού χειρίζονται υπεύθυνα θέματα, θά τούς πετάξονμε άπό τίς θέσεις τους. 
όπως έκαμε ό βενιζελισμός μέ τούς άντιβενιζελικούς; "Οχι, καθόλου. Νά 
μείνουν, άλλά νά μή τοποθετούνται σέ έμπιστευτικές υπηρεσίες. Ούτε λίγο, 
ούτε πολύ, ό Χατζής πρότεινε τό διαχωρισμό τών ύπαλλήλων σέ πρώτης 
καί δεύτερης κατηγορίας. Τό μέτρο έφαρμόστηκε στήν Ελλάδα κατά τά 
μεταπολεμικά χρόνια, κι άς είχαν περάσει άπό τότε πολλές δεκαετίες...

Ό  Κήρυξ, στήν προσπάθειά του νά δημιουργήσει άντιθέσεις μέσα στό 
άντιβενιζελικό στρατόπεδο, έγραψε σχόλιο γιά τό στρατηγό Α. Μπαΐρα, μέ 
τό όποιο τοϋ άπέδιδε βενιζελικά φρονήματα, έπαινώντας τον γιά τή δράση 
του. Ά ν  καί βρέθηκε (ό στρατηγός) μέσα σ ’ ένα πολιτικό περιβάλλον αντί
θετο μέ τίς δοξασίες τον, κατόρθωσε νά πολιτευτεί κατά τρόπο, ώστε νά 
είναι άξιος ύμνου. Κι ό Χατζής: Ώρισμένως ό στρατηγός Μ παΐρας θά 
έπερίμενεν ϊσως οίανδήποτε άλλην άπρόοπτον ύβριν άπό θαυμαστός τον, 
παρά έπαινον τοιοϋτον άπό βενιζελίδα.

α ναστάτωση δημιουργήθηκε στούς στρατιωτικούς κύκλους τών Γιαννί- 
-‘ *-νων άπό δημοσίευμα έπιστολής δυό λοχιών, τραυματιών τοϋ Σαγγα

ρίου, στήν άθηναϊκή έφημερίδα Εμπρός. Οί δυό τραυματίες είχαν νοση
λευτεί στά Γιάννινα κι έγραφαν πώς άν κάποτε τό κέντρο τοϋ κονραμπιε- 
δισμοΰ ήταν στήν Αθήνα, τώρα είχε μεταφερθεΐ στά Γιάννινα. Οί άπό τό 
1915 «κονραμπιέδες» τών Ίωαννίνων -κατήγγειλαν- πάλι τό 1921 οί Ιδιοι 
«κονραμπιέδες» περιφέρονται άγερώχως καί άσνστόλως μέ τά καινονργή 
άδιάβροχά των ώς άνώτεροι άξιωματικοί, ένώ ημάς τούς τραυματίας 
ετοιμάζονται νά μάς άποστείλουν είς τό μέτωπον, χωρίς βέβαια νά μάς θε
ωρούν ικανούς ν ’ άναπληρώσωμεν τάς τυχόν ύ π ’ αυτών προσφερομένας 
ύπηρεσίας. Ή  Ή πειρος  διαμαρτυρήθηκε έντονα γιά τό περιεχόμενο καί τή 
σκοπιμότητα τής δημοσίευσης τής έπιστολής, υπογραμμίζοντας πώς όλα τά 
παιδιά τής Ηπείρου βρίσκονταν στό μέτωπο, ένταγμένα στήν IX μεραρχία. 
Άκόμα καί οί τραυματίες γύριζαν γρήγορα στίς μονάδες τους, μετά άπό 
όλιγοήμερη άδεια.

Ειδήσεις πού συζητοϋνταν στά σπίτια, στά κέντρα, στίς συγκεντρώσεις 
καί τά καφενεία αύτή τήν εποχή, ήταν πρώτα τό στασιαστικό κίνημα τής 
Κρήτης, έφερε σέ δύσκολη θέση τήν κυβέρνηση, πέτυχε τελικά νά τό 
έξουδετερώσει, κι ύστερα ή έκλογή τοΰ Μελετίου Μεταξάκη, φανατικοϋ βε- 
νιζελικού, πρώην άρχιεπισκόπου Αθηνών, ώς Οίκουμενικοΰ Πατριάρχη. 
Ή  Ή πειρος, όπως κι όλη ή άντιβενιζελική παράταξη, χαρακτήρισε τήν
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εκλογή ώς πραξικόπημα, ϊ^o.τ(hyJAμ,llvlIΔ)v~τ^.ίlnkag.. Έ φτά συνοδικοί 
είχαν αποχωρήσει άπό τήν εκλογή, τήν κατήγγειλαν ώς άκυρη καί μέ γράμμα 
τους απευθύνθηκαν στούς μητροπολίτες τοϋ κλίματος τοΰ Πατριαρχείου, 
ζητώντας τή συνδρομή τους, πρός κατίσχυσιν τοΰ κύρους τών θείων καί 
ιερών κανόνων. Στήν Έλλαδική έκκλησία προκλήθηκε σάλος άπό τήν εκλογή 
καί ή ’Αρχιεπισκοπή ’Αθηνών, μέ τούς συνοδικούς, τή χαρακτήρισε άντι- 
κανονική. Ό  Σπυρίδων ήταν άπό τούς πιό δραστήριους μητροπολίτες πού 
είχε έοναστεΐ,Υΐώ -τή_ ααταίωστι αύτίκ της 1κλο.γ»£-,---0 Κήρυξ, βέβαια, καί 
οί βενιζελικοί τών Γιαννίνων ήταν ένθερμοι ύποστηρικτές τοΰ Μεταξάκη, 
τόν όποιο χαρακτήριζαν ώς εθνικόν καί χριστιανικόν παλλάδιον τών Ε λλή
νων, σύμβολο τής ενότητάς των, Οικουμενικό Πατριάρχη πού είχε κανονι
κότατα εκλεγεί καί νομιμότατα έκπροσωποΰσε τήν ύπατη εθνική καί εκκλη
σιαστική άρχή.

—Ποιός; άπαντοΰσε ό Χατζής. Ό  Μεταξάκης; Ό  άνθρωπος τοϋ Γύπαρη 
καί ό εγκάθετος τών «Άμυνιτών» λιποτακτών τής Κωνσταντινουπόλεως, 
ό μολύνας τήν άόαμαντοποίκιλτον κάραν τών Γρηγορίων καί Φωτίων είς 
τό άγος τής βρωμεροτέρας κομματικής κραιπάλης καί τής άντεθνικωτέρας 
στασιαστικής λειτουργίας; Οί έντονες άντιπαραθέσεις γιά τό Μεταξάκη θά 
συνεχιστούν γιά πολύ άνάμεσα στόν τύπο. ’Ας σημειωθεί πώς άντίθετοι μέ 
τήν έκλογή τοΰ Μεταξάκη ήταν ή πλειοψηφία τών συνοδικών (7), καθώς 
καί οί μητροπολίτες τών Νέων χωρών, πού υπάγονταν άκόμα στό Πατριαρ
χείο. Τελικά ό Μεταξάκης, ύστερα άπό μιά διετία άναγκάστηκε ν ’ άποχω- 
ρήσει άπό τό Πατριαρχείο, μέ τρόπο μάλιστα επεισοδιακό.

Ή  έκπληξη στό άντιβενιζελικό στρατόπεδο, προήλθε, στις άρχές Δεκεμ
βρίου τοΰ 1921, άπό τό στενό φίλο καί συνεργάτη τοΰ Γ. Χατζή, τό Νέστορα 
Γεωργίτση. ό όποιος έβλεπε πώς τό δημοσιογραφικό λειτούργημα, μέ τόν 
τρόπο πού άσκοΰνταν στήν ’Αθήνα καί στήν επαρχία, είχε ξεπέσει στή συ
νείδηση τοΰ κόσμου. Πλεόναζαν οί ψευδολογίες, οί διαβολές, ή άσυναρτησία, 
ή επίδραση ήταν ολέθρια στό λαό, μέ συνέπειες άπρόβλεπτες. Έγραψε, λοι
πόν, μιά επιστολή καί, άντιβενιζελικός αύτός, τή δημοσίευσε στόν Κήρυκα. 
Σ ’ αύτό διαπίστωνε πώς ή συνόλη ελληνική δημοσιογραφία -πρωτευούσης 
καί επαρχιών- είναι έγκεντρισμένη υπό τοϋ μολύσματος ηθικής έξαχρειώ- 
σεως. Τήν έβλεπε, άκόμα, ιρευδολογοϋσαν. συκοφαντούσαν καί δι ’ άγριων 
εκφράσεων καί ύβρεων έξάπτουσαν μίση καί πάθη. Πουθενά δέν έβρισκε 
τόν σεμνόν καί εύλαβή τήν εκφρασιν τύπον νά πράττη τό εργον του καί 
νά διδάσκη.

Πικραμένος ό Χατζής γιά τήν άπόφαση τοΰ φίλου του νά δημοσιεύσει 
στόν Κήρυκα  τήν επιστολή του, άντίθετος, στήν ούσία, μέ τό περιεχόμενό 
της, άπάντησε μ’ ένα εκτεταμένο σχόλιο/ ΟΝέστωρ Γεωργίτσης -έγραφε- 
ό φίλτατος καί σεβαστός φίλος, ένδυθείς ένδυμα σεμνόν ιεροκήρυκας, δι
δάσκοντος τόν λόγον τού Θεοϋ καί σεμνορρήμων ύποφήτης, άξιεπαίνων 
άλλωστε διδαγμάτων πραείας γλώσσης καί ήμερότητος εκφράσεων, ρηγνύει
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άπό τών στηλών τοϋ «Κήρυκος» κραυγήν οδύνης, κατακρίνοντας τό σύνολο 
τής δημοσιογραφίας. Ό λ α  αύτά δμως, πρόσθετε, δέν έπρεπε νά τά δημο
σιεύσει στόν Κήρυκα. γιατί τοϋ έδωσε τήν άφορμή, γιά φτηνή άντιπολίτευση 
μέ τό νά ύποστηρίζει δτι γιά τό κατάντημα τής δημοσιογραφίας δέ φταίει 
ό βενιζελισμός, άλλά ό άντιβενιζελισμός, ό φαύλος μετανοεμβριανός κό
σμος. Γιά ένα τέτοιο, δμως κατάντημα, άν ύπήρχε, έφταιγε κι ό ίδιος ό Γε- 
ωργίτσης. γιατί στό παρελθόν είχε γράψει άρθρα, τοΰ ύφους πού τώρα κα
τηγορούσε, δπως τό άναφερόμενο στό Βενιζέλο, μέ τόν τίτλο: «Ό  βρυκό- 
λακας». ( Ή πειρος. άριθμ. φύλλου 609).

Ή  κάποια διαφοροποίηση τοΰ Γεωργίτση. δημιούργησε άνησυχία στούς 
άντιβενιζελικούς τών Γιαννίνων γιά τήν ένότητα τής παράταξης, πού με
γάλωνε έξαιτίας τής συνεχιζόμενης σκανδαλολογίας καί προκλητικότητας 
τοΰ βενιζελικοΰ τύπου. Ό  Χατζής έξέφρασε τήν άνησυχία αύτή μ’ ένα πο
λύστηλο άρθρο, άναφερόμενο εις τήν άθλίαν προπαγάνδαν, τήν προξενού
σαν φρίκην, τοΰ βενιζελισμοΰ τοΰ έξωτερικοΰ, άλλά καί τοΰ έσωτερικοΰ. 
Μέ τό πρόσχημα νόμιμης άντιπολίτευσης κατά τής κυβέρνησης, ή προπα
γάνδα τών βενιζελικών γινόταν πονηρά Κασσάνδρα θλιβερωτάτων χρησμών 
καί άποκαρδιωτικών διαγγελμάτων. Ούτω, λοιπόν  -κατέληγε- ένώ εκείνοι 
συνωμοτούν διαρκώς καί ημείς κοιμώμεθα διαρκώς συμβαίνει τό έξής: ότι 
ή μέν ύπόθεσις τοϋ άντιβενιζελικοϋ κόσμου καί ή πολιτική ιδεολογία έμεινεν 
άφρούρητος παντελώς, ό βενιζελισμός τήν ίδικήν του ύπόθεσιν τήν ύπηρετεί 
άόκνως, συστηματικώς καί έντατικώς. Καί μέσα καί έξω...

Παρόλη τήν καθημερινή του ένασχόληση μέ τήν άρθρογραφία καί τό 
σχολιασμό, έβρισκε ό Χατζής χρόνο, άραιότερα τώρα, γιά νά θυμηθεί τόν 
Π ελλερέVy συνθέτοντας ώραΐα χρονογραφήματα, μέ τά όποια κατώρθωνε 
νά συνταιριάζει άρμονικά τή δημοσιογραφία μέ τή λογοτεχνία, τό έπίκαιρο 
μέ τό παντοτεινό (Π. Φάντης: Ηπειρωτική Εστία  τόμ. Γ ' 1954, τεύχος 27). 
Τά χρονογραφήματά του, δείχνουν άκόμα, πόσο μπροστά βάδιζε άπό πολ
λούς άνθρώπους τής έποχής του. Σ ’ ένα, μέ τίτλο Τό βιβλίο (26-11-21) 
μιλάει γιά τήν άνάγκη τής καθιέρωσης τής δημοτικής γλώσσας, πού τόσοι 
τότε τήν καταπολεμούσαν, γιά τή συγγραφή νέων βιβλίων. Λέει εισαγωγικά: 
Είμαι κι έγώ ένας έλάχιστος άπό τό πλήθος τών νεοελλήνων πού αισθάνον
ται ώς αισθητικήν, άλλά καί ώς μορφωτικήν άνάγκην, τήν άνάγκην τής 
άπλοποιημένης καί τής δημοτικής γλώσσης. Τής γλώσσης δηλαδή, πού χυ 
μένη στό ζωντανόν καλούπι πού τής έδωκεν ή έξέλιξις. θά είμπορέση κάποτε, 
χάρις εις τήν δύναμιν δυνατών λογογράφων καί ποιητών, νά συμπτύξη τόν 
πλατυασμόν τής καθαρευούσης μέσα εις τήν γραφικήν καί εκφραστικήν πα 
ραστατικότητα τής δημοτικής φράσεως, ή όποία, όταν είναι καλά καί άκρι- 
βολογημένα γραμμένη, καταντά οχι έκφρασις πλέον, άλλά ζωή, ζωγραφιά 
καί εικόνα. Καί θά δώση μέ τόν καιρόν, άπό τόν πλούτον τών χιλίων  
λεκτικών παραλλαγών, μίαν φόρμαν εις τό τυπικόν της, δίχως οϋτε άναρ- 
χίας αύθαιρέτους, οϋτε έφευρήματα σαχλά καί άκαλαίσθητα. θά  κράτηση
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άπό τήν καθαρεύουσαν δ,τι ό τόρνος τών εκλεκτών λογογραφικών αυτιών, 
μέ τόν καιρόν, θά εύρη ώς υλικόν πολύτιμον διά νά τορνεύση επάνω εις 
τήν χάριν καί τό φυσικόν περιπάτημα καί τόν ρυθμόν τοϋ δημοτικού λόγου, 
καί θά φύγη άπό τήν πλάνην καί τόν ύπερβολικόν ζήλον έκείνων, πού  
έχουν νομίση ότι κάθε τι πού λέγεται, έπειδή λέγεται άπό τό λαϊκόν στόμα, 
είμπορεΐ ν ’ άποτελέση καί τυπικόν γλώσσης καί κομψού γραπτού λόγου.

Τό θέμα τής προμήθειας τυριού άπό Ε ' Σώμα Στρατού, πηρε μεγάλες 
διαστάσεις. ’Απασχολούσε όχι μόνο τό γιαννιώτικο τύπο, άλλά καί τόν 
αθηναϊκό. Οί βενιζελικές έφημερίδες χαρακτήριζαν τήν ύπόθεση μέγα σκάν
δαλο ν. οί άντιβενιζελικές μιλούσαν γιά σκανδαλολογία, δέν έβρισκες άκρη.
Ό  συνεχής όμως θόρυβός ύποχρέωσε τό Χατζή νά πάρει τίς άποστάσεις 
του: Ά ν  υπάρχουν ένοχοι νά τιμωρηθούν. Οί κατασκευασμένες ειδήσεις 
όμως προξενούν μεγάλο κακό στό μαχόμενο στρατό μας. Φτάνουν ώς τό 
μέτωπο καί κάνουν τούς στρατιώτες νά διερω τώ νται: ’Εμείς πολεμάμε καί 
ή εφεδρεία τών μετόπισθεν άμάχων μάς κλέβει: Ά πό  αύτό τό έρώτημα ξε
κινάει καί ή έννοια τοϋ δικοϋ μας έλέγχον, κατέληγε.

’Εξ αιτίας τοΰ συνεχιζόμενου θορύβου γιά τό τυρί, ύπεύθυνη στρατιωτική 
πηγή πληροφοροΰσε τήν *Ηπειρο, ότι όλα όσα δημοσιεύονταν στόν Κήρυκα 
γιά τήν ύπόθεση άνήκαν αποκλειστικά στή φαντασία τοΰ συντάκτη. Δια- 
ψεύδονταν έπίσης καί τά σχόλια, σύμφωνα μέ τά όποια ό μητροπολίτης 
Σπυρίδων είχε καλέσει τόν εισαγγελέα στό γραφείο του κι άξίωσε άπ’ αύτόν 
νά κατευθύνει τίς άνακρίσεις.

Τό κτίριο τοΰ Διδασκαλείου άρρένων εξακολουθούσε νά είναι επιταγμένο κι ό 
τύπος διαμαρτυρόταν. Δέν είναι λογικό, έγραφε. 20-30 δημόσια κτήρια ή άλλα ιδιωτικά 
νά στεγάζουν άπό 2-3 άνθρώπους καί στήν πρώτη περίπτωση στρατολογίας ν ’ 
άρπάζονται τά σχολεία. Πρέπει ν ’ άλλάξει τό σύστημα τών έπιτάξεων.- 'Εκλεκτοί 
αρραβώνες: Ό  ηρωικός ταγματάρχης τραυματίας τοϋ Σαγγαρίου Λεωνίδας Σπαής καί 
ή χαριτόβρυτος δεσποινίς Άννίκα Κοτσαρίδα. έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου.
Στά μεταπολεμικά χρόνια δ Σπαής θά έπαιζε σημαντικό ρόλο στά πολιτικά πράγματα 
τής χώρας.- Τά τέϊα  καί μάλιστα τά έκτεταμένα (μέ χορούς κλπ.) συνεχίζονταν άπό 
πολιτικά πρόσωπα καί ιδιώτες. Κανένας δέν άκουγε δσους είχαν άντίθετη γνώμη.- 
’Από τίς 30 Νοεμβρίου δριμύτατος ένέσκηψεν ό χειμών καί στά Γιάννινα πού ξύπνησαν 
σκεπασμένα άπό χιόνια^ Στήν ύπαιθρο τό χιόνι σέ πολλά μέρη έφτασε τό ένα μέτρο, 
άκόμα καί στήν Κοσμηρά. Οί συγκοινωνίες διακόπηκαν, καθώς καί ή τηλεγραφική 
έπικοινωνία. γιατί ή χιονοθύελλα είχε γκρεμίσει 50 τηλεγραφικούς στύλους. Στά Κα- 
γκέλια τής όδοΰ Ίωαννίνων-Ζαγορίου. δυό γυναίκες βρέθηκαν νεκρές άπό τό κρύο. Ή  
κτηνοτροφία δοκιμάστηκε έπίσης σκληρά.- Ό  καθηγητής Χρ. Σούλης προήχθη στό βαθμό 
τοΰ πρωτοβάθμιου καί μετατέθηκε άπό τό α' στό β' γυμνάσιο τής πόλης.- Συζήτηση 
έγινε στό δημοτικό συμβούλιο σχετικά μέ τίς δαπάνες γιά τά νόθα. Διαπιστώθηκε δτι 
οί δαπάνες ήταν άστοχες κι άσκοπες, δπως καί οί άνάλογες τής Μητρόπολης, γιατί 
διαιώνιζαν κατάσταση άπαράδεκτη γιά μιά πόλη. δπως τά Γιάννινα. Τά νόθα, πού 
ήταν άρκετά, δίνονταν μέ άμοιβή σέ ειδική τάξη γυναικών, τίς παραμάνες. Τό πόσο 
φρόντιζαν γι’ αύτά άποδεικνυόταν άπό τήν τρομακτική θνησιμότητα, έφτανε στό 80- 
90%. Ή  Ή πειρος υποστήριζε τήν άνάγκη, μέ τή βοήθεια τής Γ. Διοίκησης, τής Μη
τρόπολης καί τών άσχολούμενων μέ τό θέμα σωματείων, νά Ιδρυθεί ένα βρεφοκομείο Α-
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σύγχρονο, σύμφωνα μέ τίς επιταγές της επιστήμης καί τού πολιτισμού, έτσι μόνο θά 
σώζονταν οί δυστυχισμένες αύτές υπάρξεις.- Γάμοι: Στίς 5 Δεκεμβρίου έτελέσθησαν οί 
γόμοι τοϋ φιλοπροόδου καταστηματάρχου υποδημάτων Δ. Λύτη, μετά τής καλής συ- 
μπολίτιδος κόρης Βιργινίας Βερτοόονλου.- 'Εκτεταμένα τέϊα όόθηκαν τό Δεκέμβριο 
άπό τίς οικογένειες Π. Φάντη, γιατρού καί Άθ. Στούπη. δικηγόρου.- Τραγικό δυστύχημα 
έγινε στίς 16 Δεκεμβρίου στόν επισκευαζόμενο δρόμο Ίωαννίνων-Πρέβεζας. κοντά στήν

«Πέτρα», λίγα χρόνια 
άργότερα ή τοποθεσία 
θά γινόταν πανελλήνια 
γνωστή άπό τό φριχτό 
έγκλημα πού διαπρά- 
χτηκε έκεϊ άπό τούς Ρε- 
τζαίους. Άπό κατάρ
ρευση ξηρότοιχου γκρε
μίστηκε ό όδοστρωτή- 
ρας καί σκοτώθηκε ό 
Οδηγός του Ά ν. Μπα- 
γιόπουλος. Γινόταν σύ
σταση στούς όδηγούς 
αυτοκινήτων νά προσέ
χουν, γιατί δλοι οί ξη- 
ρότοιχοι τοϋ δρόμου 
ήταν έπισφαλεΐς.- Τά 
αύγά σπάνιζαν στήν ά- 
γορά. Εύκολότερα βρί

σκει κανείς στό δρόμο σακούλες μέ χιλιάρικα -έγραφαν οί εφημερίδες- παρά αύγά. Άλλά  
καί τό τυρί ήταν σπάνιον καί άκριβώτατον. Κι δλα αύτά σέ μιά κτηνοτροφική περιοχή, 
δπως ή "Ηπειρος.- Νά κι ένας άλβανός χοροδιδάσκαλος, ό Ρεφή Πρόνιος. Ά νοιξε  
σχολή στήν όδό Σουλίου καί έδινε μαθήματα χορού γιά κυρίους, κυρίες καί δεσποινίδες.

ι ένώ ό πρωθυπουργός Δ. Γούναρης πήγαινε άπό τή μιά στήν άλλη 
στίς πρωτεύουσες τών χωρών τών Μεγάλων Δυνάμεων, προσπαθώντας 

νά εξασφαλίσει τή συμπαράστασή τους, μέ τήν άναγνώριση τοΰ Κωνστα
ντίνου. τή σύναψη δανείων, τήν άμβλυνση τής έχθρότητας ορισμένων πρός 
τήν Ελλάδα, δπως τής Γαλλίας, καί τήν άρση τοΰ άποκλεισμοΰ πού εξα
κολουθούσε άκόμα νά ισχύει, στό έσωτερικό ή κατάσταση κάθε μέρα χει
ροτέρευε. Στήν ’Αθήνα είχε γίνει δολοφονική άπόπειρα έναντίον τοΰ ναυ
άρχου Π. Κουντουριώτη. άπό 3 άγνωστους ντυμένους μέ στρατιωτικές στο
λές, κατά τή διάρκεια διανομής βοηθημάτων στούς τραυματίες πολέμου, 
άπό άμερικανικές δωρεές. Οί παρακρατικοί είχαν γίνει κύριοί τής κατα- 
στάσεως, μή λογαριάζοντες διόλου τάς όρχάς, αΐτινες ού μόνον δέν εχουσι 
τήν δύναμιν νά έπιβληθώσιν, άλλά καί δικαιολογοϋσι ώς έπί τό πλειστον 
τάς αύθαιρεσίας. (Π. Δαγκλής πρός Ε. Βενιζέλον, 14-12-1921, ’Αρχείο). Κα
τά τόν Π.ίΔαγκλή όλα αύτά άπέβλεπαν στήν τρομοκράτηση καί άποσύνθεση 
τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων, γιά νά επικρατήσουν οί άντιβενιζελικοί 
σέ νέες έκλογές, πού θεωρούνταν άναπόφευκτες, μετά τό ναυάγιο τής κυ

Εκδρομή γιαννιώτικης παρέας στους Ασπρα γγέλους. Απο 
αριστερά: Ναταλία Καζαντζή, Γκρίηβς, άγγλος πρόξενος, 
Ά ννα  Παπανικολάου, Κων. Τζέτζος, Άλεξ. Καζαντζή.
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βερνητικής πολιτικής, τήν προοπτική τής απώλειας τής Μ. Άσίας καί τήν 
κακή οικονομική κατάσταση τής χώρας.

Οί κυβερνητικοί προσπαθούσαν ν ’ άποσπάσουν τήν προσοχή τού λαού 
άπ’ δλα αύτά μέ προπαγανδιστικές διακηρύξεις γιά άποτελεσματικότητα 
τών έπαφών τοΰ Γούναρη στό έξωτερικό, καί υποτίμηση τών προθέσεων 
καί τών δυνατοτήτων τοΰ Κεμάλ, τή στιγμή πού αύτός οργάνωνε τίς δυ
νάμεις του, ένισχυόμενος συνεχώς άπό Γάλλους, ’Ιταλούς, Σοβιετικούς καί 
ετοιμαζόταν γιά τή μεγάλη άντεπίθεση. Γιά(δντιπερισπασμό οργάνωναν 
έορτασμούς έπετείων. δπως τής έπανόδου τοϋ Κωνσταντίνου στήν Ελλάδα, 
ή προσπαθούσαν νά στρέψουν τήν προσοχή τοΰ λαού σέ άλλα θέματα, δπως 
τής έκλογής τοΰ Μεταξάκη ώς πατριάρχη. Τήν δλη προσπάθεια ένίσχυε ό 
κυβερνητικός τύπος, τής πρωτεύουσας καί τής έπαρχίας, πού ταυτόχρονα 
άποδύθηκε σέ σκληρό άγώνα, γιά τήν άπόκρουση τών καθημερινών καταγ
γελιών τοΰ άντιπολιτευόμενου τύπου, ό όποιος παντοΰ έβλεπε σκάνδαλα, 
αύθαιρεσίες, τυραννία.

Ή  *Ηπειρος έξακολουθοΰσε, παρά τίς κάποιες άντιρρήσεις της, νά ύπη- 
ρετεί τό καθεστώς, ν ’ άμφισβητεΐ τίς καταγγελίες τών βενιζελικών, ν’ άνα- 
λώνεται σέ έκτεταμένες περιγραφές έορταστικών έκδηλώσεων καί νά πρω
τοστατεί στήν δξυνση τής άντίθεσης έναντίον τοΰ νέου πατριάρχη, χαρα
κτηρίζοντας τούς ύποστηρικτές του ώς οπαδούς τοΰ κακοΰ βενιζελισμοΰ. 
Θά ήτο άσυνάρτητον -έγραφε- πρός τόν δλον Βενιζελισμόν, άν τοϋ έλειπεν 
αύτό τό τελευταιον επιστέγασμα, ό Μεταξικισμός. ’Αντιπροσωπεύει, πρό
σθετε, τόν κακόν βενιζελισμόν. Ή  αΐρεσις αϋτη, ή όποία δέν έπίστευσέ ποτε 
καί διεκωμώδησε πάν τό ιερόν καί ηθικόν, έπρεπε νά έχη καί τοιοϋτον 
παπάν, διά νά άκούη άπό τά χείλη του καί τά ιερά λόγια καί χαμογελά  
βλέπουσα τόν Μετάξάκην άγιάζοντα Έ λληνας χριστιανούς, άρρενας καί 
θήλεις... Στόν άγώνα γιά τήν απομάκρυνση τοΰ Μεταξάκη πρωτοστατοΰσε, 
δπως καί γιά τήν άποτυχία τής έκλογής του, ό Σπυρίδων. Κατά τή συνέ
λευση δλων τών διαμαρτυρομένων Ιεραρχών στή Θεσσαλονίκη άναδείχτηκε 
σέ ηγετική προσωπικότητα καί σ’ αύτόν, μαζί μέ τόν Κασσανδρείας, 
ανατέθηκε ό ρόλος τής σύγκλησης τών διαφωνούντων μητροπολιτών στήν 
Κωνσταντινούπολη, στά μέσα Ίανουαρίου, μέ σκοπό τήν εκλογή νέου, κα
νονικού, δπως έλεγαν, πατριάρχη. Ό  Χατζής υποστήριζε σθεναρά τό άντί- 
θετο πρός τό Μεταξάκη στρατόπεδο, ένώ ό Κήρυξ ήταν ύπέρμαχος τοΰ 
πατριάρχη. Ό ταν, στις 18 Δεκεμβρίου, έγραψε πώς ό ’Ηπειρωτικός λαός 
με ένθουσιασμό άποδέχτηκε τήν έκλογή τοΰ Μεταξάκη, ό Λαϊκός Πολιτικός 
Σύλλογος διαμαρτυρήθηκε έντονότατα διά τήν έκτοξευθεΐσαν ϋβριν ενάντ
ιον τοϋ λαοϋ. Στήν πραγματικότητα ή διαμάχη γύρω άπό τήν έκλογή τοΰ 
Μεταξάκη άποτελοΰσε μέρος τοΰ άγώνα μεταξύ τών δυό παρατάξεων, άφοΰ 
ό πατριάρχης, ύποστηρικτής τοΰ Βενιζέλου, είχε άκόμα μεγάλη επιρροή, 
κυρίως στις Νέες Χώρες, κι αποφασιστική γνώμη στήν έκλογή τών νέων 
μητροπολιτών. Ή  διόγκωση τοΰ θέματος, πέραν τοΰ δτι έπέτεινε τό Διχα



—  116 —

σμό, έγινε αιτία ν’ άποσπαστει ή προσοχή τής κοινής γνώμης άπό τά δυό 
κύρια προβλήματα τής χώρας: τόν πόλεμο καί τήν κακή κατάσταση τής 
οικονομίας.

Στήν Άλβανία)έπικρατοΰσε άναρχία καί χάος, πού οδήγησαν στήν .πα
ραίτηση τής κυβέρνησης καί στό σχηματισμό νέας ύπό τόν Ίλιάζ Βρυώνη. 
Βασικό στοιχείο τοΰ προγράμματος του ή άδιάλλακτη στάση άπέναντί στήν 
Ελλάδα καί τή Σερβία. Οί Βούλγαροί) είχαν άπλώσει καί στήν ’Αλβανία 
τήν προπαγάνδα τους. ’Αγωνίζονταν νά έπιβάλλουν, ώς βασιλιά τής χώρας 
τό γιό τοΰ Φερδινάνδου, Κύριλλο. Σ ’ όλα τά μέτωπα πού ήταν άνοιχτά 
γιά τήν κυβέρνηση, κυρίως τό πολεμικό καί τό οικονομικό, ή κατάσταση 
βάδιζε άπό τό κακό στό χειρότερο. Κι όμως ό Χατζής, παρά τίς τρομακτικές 
δυσχέρειες πού άντιμετώπιζε ή κυβέρνηση κι ήταν πιά έμφανεις, έδειχνε 
παραμονές Χριστουγέννων, αισιόδοξος, γρήγορα θ’ άλλαζε αισθήματα: 
Προμηνύματα ευχάριστα πραγμάτων  -έγραφε- τών όποιων ή τελική έκπλή- 
ρωσις βαδίζει είς εύοίωνον καί εύκταΐον παρά τής ψυχής ολοκλήρου τοϋ 
Έ θνους δρόμον, προοιωνίζονται ότι οί έλληνικοί πόθοι δικαιωμένοι, 
ένωρίς θά λικνισθοϋν έπί τοϋ λίκνου τής Γαλήνης καί Ειρήνης καί Ευτυχίας. 
’’Αγνωστο άπό πού άντλοΰσε τήν αισιοδοξία του. "Ισως δέν είχε έμβαθύνει 
στήν είδηση πού ό ίδιος, λίγες μέρες πρίν, είχε δημοσιεύσει στήν έφημερίδα 
του. Καμιά διαπραγμάτευση, είχε πει ό Κεμάλ, δέ μπορεί νά γίνει μέ κανένα, 
πρίν οί "Ελληνες έκκενώσουν τήν ’Ασία. Ποιοι έλληνικοί πόθοι, λοιπόν, 
καί πώς θά δικαιώνονταν; Ή  ώμή πραγματικότητα θά τόν φέρει σέ λίγο 
άντιμέτωπο μέ τήν ίδια του παράταξη.'

ΕΙδήσεις άπό τήν ’Αθήνα μιλούσαν γιά κυβερνητική άπόφαση κατάργησης τών 
Γενικών διοικήσεων. Ό  Χατζής. Ενθερμος ύποστηρικτής τού θεσμού, τόνιζε πώς οί 
Γενικές διοικήσεις, βοήθησαν στήν αποκέντρωση, ήταν γιά τΙς Νέες Χώρες και 
προπαντός γιά τήν Ή πειρο, άνάγκη ζωής. Ή  τυχόν κατάργησή τους θά άποτελοΰσε 
πραξικόπημα, στό όποϊο ό λαός θά άντιόροϋσε.- Δώρο άνέλπιστο ήταν γιά τόν ύπαλ- 
ληλικό κόσμο τό μήνυμα πού έφερνε μιά είδηση: Γιά τίς γιορτές τών Χριστουγέννων 
θά τούς έδιναν δυό μισθούς. Τό όνειρο δέν κράτησε πολύ. Ή  είδηση διαψεύστηκε. Ή  
μόνη διευκόλυνση πού τούς παρεχόταν ήταν ή προκαταβολή τοΰ μισθού τού Γενάρη, 
τό Δεκέμβριο.- Πρόβλημα μέ τό ψωμί άντιμετώπιζαν καί πάλι οί Γιαννιώτες. Ή παρα
γωγή τών φούρνων δέν έπαρκούσε γιά τήν κάλυψη τών άναγκών. Γιά νά εξασφαλίσεις 
ένα καρβέλι ψωμί άπό τούς φούρνους, χρειαζόσουν συστατική έπιστολή. ειρωνεύονταν 
οί δημοσιογράφοι. Τό πρόβλημα γινόταν σοβαρότερο γιά τό λόγο δτι τά άλευρα ήταν 
μουχλιασμένα καί βρωμοΰσαν. Έπρεπε νά έπέμβει ή Γενική διοίκηση γιά νά λύσει τό 
πρόβλημα.- ’Επεισόδια έγιναν στό Καλμπάκι μέ ήρωες τρεις άξιωματικούς. Ή Ήπειρος 
υποψιαζόταν δτι τά προκάλεσαν βενιζελικοί άξιωματικοί καί ζητούσε διερεύνηση τού 
θέματος.- "Υστερα άπό ϋφεση λίγων ημερών, ή κακοκαιρία ξανάρχισε. Τό χιόνι σκέπασε 
πάλι τά Γιάννινα, στήν ύπαιθρο ξεπέρασε τό μέτρο. ’Αποτέλεσμα τής κακοκαιρίας ήταν 
τό πρωτοφανές συμβάν, πού σημειώθηκε στήν πόλη. στίς 18 Δεκεμβρίου, τό βράδυ. 
"Ενας πελώριος λύκος, πεινασμένος ίσως. μπήκε στά Γιάννινα άπό τήν όδό 21ης Φε
βρουάριου, προχώρησε πρός τήν όδό Μπιζανίου. χωρίς νά ένοχληθεΐ άπό κανένα, οί 
διαβάτες φαίνεται τόν πέρασαν γιά μεγάλο σκύλο. Βρήκε άνοιχτή τήν πόρτα ένός σπι- 
τιοΰ. άνέβηκε τή σκάλα, πέρασε τό διάδρομο καί κατευθύνθηκε στό σαλόνι, δπου καί
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θρονιάστηκε. Οί ένοικοι, δταν άντιλήφθηκαν τήν παρουσία του, κλείστηκαν φοβισμένοι 
στά δωμάτιά τους καί ζήτησαν μέ φωνές βοήθεια. Δυό στρατιώτες τούς ακόυσαν, έτρε- 
ξαν, έφτασαν στό σαλόνι καί μέ τίς λόγχες σκότωσαν τόν άπρόσμενο επισκέπτη. Τήν 
άλλη μέρα. τό πτώμα τοΰ λύκου, όπως συνηθιζόταν καί στά χωριά, περιφέρθηκε στήν 
πόλη κι άπό τούς διαβάτες ζητούνταν τά λνκιάτικα...- Παρά τίς άποφάσεις τοϋ δημο
τικού συμβουλίου καί τίς συνεννοήσεις πού είχαν γίνει μέ τήν «Ηλεκτρική Εταιρεία», 
ό φωτισμός τής πόλης εξακολουθούσε νά είναι άθλιος.- Νέα έκκληση πρός τίς κοινό
τητες τού νομού άπηύθυνε ή Ήπειρος, γιά νά εγγράφουν στούς προϋπολογισμούς τους 
κονδύλια ύπέρ τού Δημοτικού νοσοκομείου Ή  'Αγάπη. Υπενθύμιζε πώς οί περισσό
τεροι άπό τούς νοσηλευόμενους στό νοσοκομείο, ήταν άπό τήν επαρχία.- Στις 17 Δε
κεμβρίου. πλήρης ημερών, άπεβίωσε ή Μαρίνα Άλιέως. μήτηρ τών Αναστασίου καί 
Λεωνίδα Άλιέως.- Ό  κ. Κων. Καππάς, έμπορος, ήρραβωνίσθη μετά τής καλλίστης συμ- 
πολίτιόος κόρης Αλεξάνδρας Κ. Σάρρα. - Εκτός άπό τό λύκο έξ αίτίας τοϋ βαρυτάτου 
χειμώνος καί πειναλέοι θώες (τσακάλια), έμφανίστηκαν σέ άπομακρυσμένες συνοικίες 
τής πόλης.- Γιά τό δεκαπενθήμερο τών Χριστουγέννων, καθορίστηκαν άπό τήν άστυ
νομία, οί παρακάτω τιμές πώλησης σφαγίων: α) Κρέας α ' ποιότητας 10 δρχ. ή όκά, 
β' ποιότητας 9 δρχ. β) Μοσχάρι κάτω άπό 40 όκ. 9 δρχ. γ) Δαμάλι πάνω άπό 40 όκ. 
8,5 δρχ. δ)άρνί α' ποιότητας 8.30 δρχ.. β' ποιότητας 7.50. ε)Τράγος παχύς 9 δρχ., 
τράγος «γηραιός» 8 δρχ. στ) Βοδινό 8 δρχ. ζ) πρόβειο στείρο 8.50 δρχ.. γίδα στείρα 8 
δρχ. η) Κατσίκι α ' ποιότητας 8, β ' ποιότητας 7 δρχ. Οί τιμές δείχνουν πώς άκριβότερο 
άπ’ δλα σχεδόν τά κρέατα ήταν ό παχύς τράγος. Πλησίαζαν τά Χριστούγεννα, οί Γιαν- 
νιώτισσες θάφτιαχναν τούς ντολμάδες, χρειάζονταν παχειά κρέατα γιά νά γίνουν καλοί...

rp  ά Χριστούγεννα, δπως καί ή Πρωτοχρονιά, γιορτάστηκαν μέσα σ’ ένα 
^ κλίμα άνήσυχης αναμονής έξαιτίας τής συνεχιζόμενης Μικρασιατικής 

έκστρατείας. Δέν ήταν μόνον οί βενιζελικοί πού ανησυχούσαν καί πρόβαλαν 
μέ κάθε μέσο -άρκετές φορές βέβαια προπαγάνδιζαν- τή δυσχερή θέση, στήν 
όποία βρισκόταν ή Ελλάδα, στηριζόμενοι στις έκτιμήσεις τοΰ άρχηγοΰ τους 
(δπως άποτυπώνονταν στά γράμματά του, τά άπευθυνόμενα άπό τό έξωτε- 
ρικό στούς συνεργάτες του καί προπαντός στό στρατηγό Δαγκλή), ήταν κι 
ό άντιβενιζελικός κόσμος πού άρχισε νά συνειδητοποιεί τήν κρισιμότητα 
τής κατάστασης. Αύτό γινόταν φανερό άπό τήν άρθρογραφία ορισμένων 
κυβερνητικών έφημερίδων, άθηναϊκών καί έπαρχιακών. Δημοσιογράφοι, 
δπως ό Γ. Χατζής, παρά τήν αισιοδοξία του στις παραμονές τών Χριστου
γέννων, κατανοούν τώρα πώς ή έσωτερική πολιτική τής κυβέρνησης έπασχε 
καί τήν κατέκρινε, μέ διαφανείς προεκτάσεις καί γιά τά όσα συνέβαιναν 
στό μέτωπο, άμφισβητώντας έτσι καί τήν ορθότητα τής εξωτερικής πολι
τικής. Τή δυσαρέσκεια τοϋ άντιβενιζελικοΰ κόσμου, έξέφρασε ό Χατζής, 
στό άρθρο τής τελευταίας μέρας τοΰ χρόνου (31-12-1921), μέ τόν τίτλο: Ή  
λαϊκή ψυχή. Μέρος τοΰ κυβερνητικού τύπου τών ’Αθηνών -έγραφε- συγ
χρωτίστηκε πάρα πολύ μέ έκεϊνα τά κυβερνητικά στοιχεία, τά όποια ό λαός 
αρχί°ε νά θεωρεί ή άνίκανα ή πού πρόδωσαν τήν έντολή του άπό κουφόνοια
V άλλους λόγους. Αύτή ή στάση δημιούργησε στή λαϊκή ψυχή τήν άνάγκη 
να βρει νέους δρόμους. Δυό καινούριες έφημερίδες τών Αθηνών, ή «Λαϊκή» 
κ«ι τό «Στέμμα» έκφράζουν σήμερα τήν ψυχολογία τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ.
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Elvcu ή φωνή του, πού γρήγορα θά βρει άπήχηση σ ' όλη τήν Ελλάδα. Κι 
άλλες αθηναϊκές εφημερίδες θά τίς άκολουθήσουν καί εκατοντάδες άπό τίς 
επαρχιακές, πρόσθετε, γιά νά καταλήξει: Καί δπως τήν Ιην Νοεμβρίου 
έφώναξεν ή λαϊκή ψυχή: Κάτω ό Βενιζελισμός. ή ιδία λαϊκή ψυχή θά φω- 
νάξη: Εξω οί προδότες τής εντολής μου. Οί μωροί, οί έπιτήδειοι καί οί 
κακοήθεις.

Ή ταν φανερό πώς οί δυό νέες άθηναϊκές εφημερίδες, τίς όποιες ένθερμα 
υποστηρίζει ό Χατζής, άφήνοντας νά εννοηθεί πώς θ ’ άκολουθήσει τό πα
ράδειγμά τους, άντιπροσώπευαν τή σκληροπυρηνική μερίδα τής κυβερνώσας 
παράταξης, πού άγωνιζόταν νά βρει αποδιοπομπαίους τράγους γιά νά κα
τευνάσει τήν όγκούμενη άντίδραση του άντιβενιζελικού κόσμου, γιά τήν μή 
έκπλήρωση τών υποσχέσεων πού είχαν δοθεί προεκλογικά καί προπαντός 
τή γρήγορη επιστροφή τών μαχητών τοϋ Μικρασιατικού μετώπου στά σπίτια 
τους. Ή  τάση αύτή, πού υποστηρίζει ό Χατζής, ήταν καί ή περισσότερο 
προσηλωμένη στόν Κωνσταντίνο καί κύριο μέλημά της είχε τή στήριξη τοΰ 
θρόνου. Ή  εξέλιξη τών γεγονότων θ’ αποκάλυπτε καί τίς δυνατότητες πού 
διέθετε γιά τήν έξυγίανση τής έσωκομματικής κατάστασης.

Τά Γιάννινα, στό μεταξύ, μέσα σ’ αύτό τό καταθλιπτικό κλίμα, βρήκαν 
τρόπους νά γιορτάσουν τά Χριστούγεννα καί τήν Πρωτοχρονιά, χωρίς ν ’ 
άποκοποΰν άπό τήν παράδοση, στήν όποια είχαν ένταχθεΐ καί τά νέα ξε
νόφερτα έθιμα, όπως ή γιορτή τοΰ Χριστουγεννιάτικου δέντρου- τήν όργά- 
νωσε, όπως πάντα, ή άδελφότητα Κυριών Ή  Ζωοδόχος πηγή. Γιορτή δέν
τρου δμως όργάνωσε τή χρονιά αύτή καί ή Γενική διοίκηση. Στίς αϊθουσές 
της στήθηκε ένας ωραίος, μεγάλος κέδρος άπό τό Ζαγόρι καί στολίστηκε, 
δείγμα φιλοκαλίας καί καλού γούστου, μέ ώραϊα δώρα, άπό τά Γιάννινα 
κι άπό τά άθηναϊκά καταστήματα. Ό  Χατζής, στό σχετικό του χρονογρά
φημα (28-12-1921) άνατρέχει στά δικά του παιδικά βιώματα καί θυμάται, 
χωρίς νά νοσταλγεί έντονα τίς τότε συνήθειες, πώς περνοΰσε τά Χριστού
γεννα. Τήν παραμονή ό άσπρομάλλης παππούς καί ή άσπρομαλλούσα κυ- 
ραμάνα, μαζί μέ τούς, γεμάτους φροντίδες, γονείς του, τόν πατέρα καί τή 
μητέρα, χάνονταν όλη τή μέρα στήν κουζίνα. Τό πρωΐ, νύχτα, μέ τό βάρεμα 
τής καμπάνας, κι ύστερα άπό τήν εκκλησίαν, ή τετράπαχη κόττα, ή απαραί
τητη σούπα, ό γιαννιώτικος πατσάς καί τά «γιαπράκια», τό χριστόψωμο - 
μιά πελώρια φωτιά, ολόγυρα στό τζάκι όλοι οί σπητιακοί, βορρηάς νά 
δέρνη τά τζάμια καί μιά ώραία θαλπωρή, τής φωτιάς καί τής οικογενειακής 
στοργής, νά ζεσταίνη τήν σάλαν. Αύτά είναι γιά μάς τούς παλιούς 
Γιαννιώτες δλα τά χριστουγεννιάτικα ένθυμήματα. Οϋτε δέντρον Χριστου- 
γεννιάτικον, ούτε οί ώραϊες χαρές του, οϋτε ή άζωγράφιστη, άνέκφραστη, 
θεσπεσία καί άστραπηβόλος εύδαιμονία, πού λάμπει στά παιδιάτικα μάτια 
στό άντίκρυσμα τοϋ στολισμού καί τών παιγνιδιών καί τών δώρων του. 
Ή μεϊς οί παλαιότεροι δέν τά χαρήκαμε αύτά...

Ή  βαρειά άτμόσφαιρα, πού τήν απάλυναν κάπως οί γιορταστικές



— 119 —

εκδηλώσεις τών ημερών, φορτίστηκε επικίνδυνα λίγες μέρες πρίν άπό τήν 
Πρωτοχρονιά έξαιτίας τών θλιβερών έπεισοδίων πού δημιουργήθηκαν σέ 
κεντρικό δρόμο τήν επόμενη τών Χριστουγέννων. Όμάδα λιποτακτών, κυ
κλοφορούσε θρασύτατα στούς δρόμους τών Γιαννίνων, δημιουργώντας 
άλλεπάλληλα έπεισόδια, μπήκε σέ καφενείο τής όδοϋ Άβέρωφ  κι άναστά- 
τωσε τούς θαμώνες του. Μιά στρατιωτική περίπολος πού περνούσε άπ’ 
έκεϊ. άντελήφθηκε τά έκτροπα καί προσπάθησε νά συλλάβει τούς λιποτάκτες. 
Αύτοί, ήταν οπλισμένοι μέ περίστροφα καί μαχαίρια κι άρχισαν νά πυρο
βολούν έναντίον τών στρατιωτών, γιά νά δημιουργήσουν πρόσφορες συν
θήκες διαφυγής. Τούς πυροβολισμούς άντιλήφθηκαν αποσπάσματα στρατοΰ 
καί χωροφυλακής πού έτρεξαν στόν τόπο τής συμπλοκής. Οί λιποτάκτες, 
μές τήν άναταραχή, κατόρθωσαν νά φύγουν, άφοΰ άφησαν στό κέντρο ένα 
νεκρό. Περίπολοι όργωσαν όλη τή νύχτα τήν πόλη γιά νά πετύχουν τή σύλ
ληψή τους. Τό πρωΐ οί λιποτάκτες βρέθηκαν κρυμμένοι σέ δυό σπίτια, πιά
στηκαν κι οδηγήθηκαν στίς φυλακές. Τό έπεισόδιο σχολιάστηκε ποικιλό- 
τροπα, δέν χρειαζόταν όμως καί μεγάλη .προσπάθεια γιά νά καταλήξουν 
οί Γιαννιώτες σέ συμπεράσματα. Ή  κατάσταση είχε ξεφύγει άπό τά χέρια 
τών όργάνων τής κυβέρνησης, άφοϋ oi λιποτάκτες είχαν τό θράσος νά κυ
κλοφορούν στήν πόλη καί νά δημιουργούν έπεισόδια. Ή  λιποταξία είχε 
φουντώσει, είχε γίνει σ’ όλους γνωστό, ότι οί άπώλειες τοΰ στρατοΰ στό 
Μικρασιατικό μέτωπο ήταν μεγάλες, όσοι στέλνονταν εκεί έφευγαν μέ τό 
φόβο στήν καρδιά γιά όσα τούς περίμεναν οί τραυματίες πού ξαναγύριζαν 
διηγοΰνταν φοβερά πράγματα γιά τούς ΐσέτες τοΰ Κεμάλ;: τούς έστηναν 
ένέδρες, τούς ξεμονάχιαζαν καί τούς πετσόκοβαν, άπέπνεαν φρίκη οί πε
ριγραφές τους. Λιποτακτοΰσαν, λοιπόν, πολλοί, λογάριαζαν πώς είχαν πε
ρισσότερες πιθανότητες νά ζήσουν ώς λιποτάκτες, παρά ώς στρατιώτες στό 
Μικρασιατικό μέτωπο. Έ πειτα  ποΰ ήταν έκεΐνες οί ύποσχέσεις γιά γρήγορο 
τερματισμό τοΰ πολέμου;

Υπήρχαν κι άλλα γεγονότα πού έπιβεβαίωναν τήν άποδυνάμωση τοΰ 
κράτους. Στό Μεγάλο Μπισδούνι, παράδειγμα, δυό δρασκελιές έξω άπό τά 
Γιάννινα, δημιουργοΰνταν συνεχώς έπεισόδια- άποκορυφώθηκαν κατά τή 
λειτουργία τών Χριστουγέννων, έξαιτίας τής συμπεριφοράς τοΰ βενιζελικοΰ 
παπά καί τών βενιζελικών τοΰ χωριοΰ. Έ να  άπό τά δυό (πρέπει νά γίνει) 
έγραφε άγαναχτισμένος ό Χατζής: Ή  υπάρχει Μητρόπολη, Γενική διοίκηση, 
εισαγγελέας, νομάρχης γιά νά δώσουν τέλος σ ’ αύτή τήν ιστορία τοϋ Μ. 
Μπισδουνίου. ή δέν υπάρχει τίποτε καί τότε συμβουλεύουμε τόν παπά καί 
τούς ομοϊδεάτες του νά κρεμάσουν μιά εικόνα τοΰ Βενιζέλου στό εικο
νοστάσι, αντί τοϋ Χριστού καί δταν οί επίσημοι πηγαίνουν έκεϊ, νά τούς 
βάζει νά γονατίζουν καί νά φιλοϋν τό χέρι τοϋ Βενιζέλου. Η μείς άηδιάζουμε 
νά έπανέλθουμε σ ’ αύτό τό θέμα, «έφ’ όσον καί τυπικώς έστω λέγεται δτι 
υπάρχει κύρος κράτους καί κϋρος κρατικού καθεστώτος. Γιά νά χρησιμο
ποιήσει τέτοιους χαρακτηρισμούς ό Χατζής, πρέπει νά είχε ύποστεΐ μεγάλη



— 120 —

καθίζηση τό άντιβενιζελικό κράτος. 'Ύστερα άπό λίγες μέρες εξακριβώθηκε 
πώς ό υπαίτιος τών πολιτικών άντιθέσεων πού δημιουργοΰνταν στό Μ. 
Μπισδούνι ηταν ό πρώην βενιζελικός πρόεδρος I. Πανταζής, ό όποιος είχε 
υποχρεώσει τόν παπά τού χωριού ν’ άναφέρεται στίς εύχές του ύπέρ τής 
υγείας καί μακροημερεύσεως τοϋ Ελευθερίου Βενιζέλου καί νά στολίζει 
επιτάφιους, προσκυνητάρια καί βημόθυρα μέ εικόνες του.

Κάτω ά π ’ αύτές τίς συνθήκες, μπήκε ό νέος χρόνος, τό 1922, τό μοιραίο 
γιά τήν Ελλάδα. Κι ένώ όλα έδειχναν πώς ή κατάσταση χειροτέρευε - 
μάταια προσπαθούσε ό Γούναρης έπί μήνες, περιοδεύοντας στίς εύρωπαϊκές 
πρωτεύουσες, ν’ άντιστρέψει τό βαρύ κλίμα, τό έχθρικό γιά τήν Ελλάδα, 
καί νά συνάψει δάνεια-, ό Χατζής^ξαναγύρισε στήν εύφορία κι έβλεπε μέ 
αισιόδοξη προοπτική τήν έκβαση τών έθνικών θεμάτων. Τό 1922 -έγραφε 
τήν Πρωτοχρονιά- μάς ευρίσκει μέ τά τρόπαια μιας νίκης άπαραμίλλου 
είς τήν ιστορίαν διά τόν ηρωισμόν της, άλλά καί διά τάς δυσχερείας, τάς 
όποιας ένίκησε... Ό  Θεός τής Ελλάδος καί ή δικαιοκρισία τών ισχυρών 
έλπίζομεν ότι θά δικαιώση τόν έντιμον συνήγορον (Γούναρη) έντιμου 
ύποθέσεως, ώστε τό άνατέλλον 1922 νά εϋρη τήν Ελλάδα ήσυχον, έν ειρήνη, 
ίσχυράν καί δικαιουμένην διά τόν ώραίον άγώνα της. Φρούδες έλπίδες! Ή  
άντίστροφη μέτρηση είχε άρχίσει γιά τήν Ελλάδα.

ττ άναγγελία τών άρραβώνων τής Χριστίνας, άν καί δέν είχαν άκόμα 
έπισημοποιηθεΐ, δημιούργησε στήν οικογένεια Κωστίδη, νέες συνθήκες, 

στίς όποιες έπρεπε νά προσαρμοστούν. Στό σπίτι μπαινόβγαινε ό μνηστή
ρας, ό Σπύρος Παυλίδης, είχε τελειώσει τή νομική καί άσκούνταν τώρα σέ 
δικηγορικό γραφείο, άπό τά καλύτερα τής πρωτεύουσας, έργαζόταν σκληρά 
γιά νά φτάσει στήν κορυφή. Τά Χριστούγεννα ήρθε στά Γιάννινα, νά περά
σει τίς γιορτές μέ τήν οίκογένειά του, προπαντός μέ τή Χριστίνα, τή συλ
λογιζόταν κάθε μέρα, κυρίως τίς βραδυνές ώρες πού γύριζε στό δωμάτιό 
του, έμεινε μόνος. Ό  άρραβώνας, λοιπόν, έγινε αιτία ν ’ άνοίξουν διάπλατα 
τά δυό σπίτια, τοΰ γαμπρού καί τής νύφης, νά δεχτούν συγγενείς καί φίλους 
τών δυό οικογενειών. Γιά τόν Πέτρο, πού είχε τό σπίτι του άνοιχτό χρόνια, 
ΐΐταν μια εύχάριστη ένασχόληση, μόνη σκιά ήταν ή έγνοια του γιά τό Βασίλη, 
δέν ήταν σίγουρος, άν τά νέα γεγονότα πού εισέβαλαν στήν οικογένεια κι 
άνέτρεψαν παγιωμένες καταστάσεις, θά γινόταν άποδεκτά, χωρίς δυσφορία, 
άπό τό Βασίλη; Αύτός δέν έδειχνε ν ’ άντιδράει άρνητικά στήν άναστάτωση 
πού επέβαλλε ό άρραβώνας τής άδελφής του. ό Πέτρος όμως διαισθανόταν 
πώς κάτι έκρυβε, δέν έξωτερίκευε εύκολα τά συναισθήματα ό γυιός του.

Οί δυό οικογένειες είχαν προγραμματίσει νά γιορτάσουν τήν έλευση τοΰ 
νέου χρόνου, στό σπίτι τοΰ Πέτρου. Ή  οικογένεια Παυλίδη ήταν παλιά, 
άρχοντική, τά οικονομικά της όμως δέν έπέτρεπαν μεγάλα ξανοίγματα, 
είχαν ύποχρεώσεις άκόμα στό μοναχοπαίδι τους, έξακολουθοΰσαν νά στέλ
νουν τό μηνιάτικο έπίδομά του καί μετά τήν άποφοίτηση άπό τό πανεπι
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στήμιο. Έ τσι, μ’ ευχαρίστηση δέχτηκαν τήν πρόταση τοϋ Πέτρου νά περά
σουν μαζί τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς. Τά σχέδιά τους άνέτρεψε μιά 
πρόσκληση, ήρθε στήν οικογένεια Κωστίδη άπό τή νομαρχία. Τούς καλοϋσε 
νά παρευρεθοϋν στήν έσπερίδα πού οργάνωνε, άπό μέρες είχαν άρχίσει οί 
προετοιμασίες. Ή  οικογένεια βρέθηκε σέ άμηχανία γιά τό τί έπρεπε νά 
κάνει. Ή ταν προφανές πώς ή πρόσκληση είχε σταλεί γιά τό Δημήτρη, οί 
κρατικές άρχές τόν θεωροΰσαν άνθρωπο προσκείμενο στήν κυβέρνηση, ό 
Διχασμός, δπως παντού, έτσι καί στά Γιάννινα, είχε χωρίσει τούς άνθρώ
πους σέ δυό στρατόπεδα, τό καθένα ζοΰσε τή δική του ζωή, γιόρταζε μέ 
τό δικό του τρόπο κάθε γεγονός, τή συμμετοχή σέ κάθε έκδήλωση καθόριζε 
ό σκληρός πυρήνας τής κάθε παράταξης· ού συγχρώνται Ιουδαίοι, Σαμα- 
ρίταις, έλεγε αποφθεγματικά βενιζελικός παράγοντας τής πόλης, άπαντών- 
τας σέ άρθρο τοΰ Χατζή, μέ τίτλο: !Απαντήστε Φαρισαίοι, έγκαλοϋσε τούς 
βουλευτές Ίωαννίνων γιατί δέν παρέστησαν στις δοξολογίες τής Μητρό
πολης τής 21 Μαΐου (γιορτή τοΰ Κωνσταντίνου) καί 6 Δεκεμβρίου (πρώτη 
έπέτειος τής έπανόδου του)" τί θ ’ αποφάσιζε, λοιπόν, ή οικογένεια; Θά πή
γαινε στή νομαρχία ή θάμενε μέ τούς συμπέθερους πού προσκάλεσαν, πρώτη 
φορά έρχονταν επίσημα στό σπίτι τους, κι έπρεπε δλοι νάναι έκεΐ. Τή λύση 
έδωσε ή Χριστίνα, μέ τήν άποφασιστικότητα πού πάντοτε τή διέκρινε σέ 
στιγμές, δπου έπρεπε ή οικογένεια ν ’ άποφασίσει δταν βρισκόταν μπροστά 
σέ δίλημμα. —Θά πάμε, είπε, έγώ θά πάρω τό Σπϋρο, έσύ Δημήτρη τήν 
Κατερίνα, καί θά πάμε. Ά ς  ξεφύγουμε ένα χρόνο άπό τήν οικογενειακή 
παράδοση. Ό σοι μείνετε είστε άρκετοί γιά νά οργανώσετε, δπως θέλετε, 
τήν πρωτοχρονιάτικη γιορτή. Ό  Πέτρος κι οί γυναίκες βρέθηκαν σέ 
άμηχανία, δέν ύπολόγιζαν τέτοια λύση. Ή  άπρόσμενη έπέμβαση τοΰ Βασίλη 
ήρθε νά τερματίσει τό άδιέξοδο. — Έ χει δίκιο ή Χριστίνα  -είπε- άς πάνε 
στήν έσπερίδα νά γλεντήσουν σέ μιά άλλη άτμόσφαιρα, τά δικά μας τά ξα
ναβρίσκουμε, οί άρραβωνιασμένοι έχουν όλο τό δίκιο νά βρεθοϋν μόνοι 
τους, όμως κι ό Δημήτρης κι ή Κατερίνα πρέπει ν ’ άλλάξουν παραστάσεις, 
μένουμε άρκετοί, θά τά βολέψουμε... Ό  Πέτρος δέν πίστευε στ’ αυτιά του" 
άπό πού τάχα ξεκινούσε αύτή ή ευμενής διάθεση τοΰ Βασίλη; συλλογιζόταν" 
πώς άλλαξε, τόσο ξαφνικά ό ψυχισμός του; Υποπτευόταν πώς ήταν μιά 
έκφραση απελπισίας γιά τή ζωή πού τόν έγκατέλειπε, έτσι έλεγε ό Ιδιος 
τον τελευταίο καιρό... Πάντως κι αυτός καί οί γυναίκες χειροκρότησαν τήν 
πρόταση, τή δέχτηκαν μ’ άνακούφιση.

Ή  παρουσία τών δυό ζευγαριών, τοΰ Σπύρου καί τής Χριστίνας, τοΰ 
Δημήτρη καί τής Κατερίνας στήν έσπερίδα τής νομαρχίας, έκανε αίσθηση 
στο πλήθος τών προσκεκλημένων, πού κατέκλυζαν τίς λαμπροφώτιστες καί 
καταστόλιστες αίθουσες της. Ό  άρραβώνας τών δυό παιδιών -δέν είχαν γ ί
νει άκόμα τά έπίσημα καί σ’ έλάχιστους ήταν γνωστός- άποτέλεσε ένα άπό 
τα κύρια θέματα συζήτησης τής όμήγυρης, πολλοί ήταν γνωστοί τής οικο
γένειας κι έσπευσαν νά τούς συγχαρούν, μέ πρώτο τό νομάρχη καί τή γυ
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ναίκα του. Αύριο θά ήταν αντικείμενο σχολίων άπ’ δλη τή γιαννιώτικη 
κοινωνία. Άλλά κι ό Δημήτρης καί ή Κατερίνα κέντρισαν τό ενδιαφέρον 
πολλών. ’Απασχολημένος μέ τό νοσοκομείο καί τό ιατρείο του ό Δημήτρης 
δέν είχε έλεύθερο χρόνο νά διαθέσει γιά κοσμικές συγκεντρώσεις, όσος πε
ρίσσευε άπό τή δουλειά τόν άφιέρωνε στήν οίκογένειά του' τά δυό χαρι
τωμένα παιδιά του, ό Πετράκης καί ή Έλενίτσα άποζητούσαν τόν πατέρα 
τους, μέ τίποτα δέν θ ’ άλλαζε αύτές τίς ώρες τής εύτυχίας πού περνούσε 
κοντά τους ό γιατρός. Άγνωστη σέ πολλούς ήταν καί ή Κατερίνα, τό πα
ράστημα καί τά λεπτά χαρακτηριστικά τού προσώπου της δημιούργησαν 
αίσθηση. "Οπως καί νάταν, οί βλαστοί τών οικογενειών Κωστίδη καί Παυ
λίδη άφησαν τίς καλλίτερες εντυπώσεις στούς καλεσμένους. Δέν έλειπε ούτε 
κι ό (Χατζής,/δέν πολυκυνηγούσε τέτοιες έκδηλώσεις, τό δημοσιογραφικό 
καθήκον όμως τόν ύποχρέωνε νά παρευρίσκεται. Τή μεθεπόμενη μέρα δη
μοσίευε στήν έφημερίδα του πλήρη περιγραφή τής έσπερίδας, πού παρατά- 
θηκε ώς τό πρωΐ. Ω ραία ώς έμπνευσις καί επιτυχής ώς έκτέλεσις, ήταν 
καί ή κατά τό μεσονύκτιον άκριβώς, μέ αισθητικήν σκηνογραφίαν παρά- 
στασις τής άνατολής τοϋ νέου έτους. Τό κυλικείο πλουσιότατο, ό διάκοσμος 
έντυπωσιακός, ή άτμόσφαιρα προκαλοϋσε σέ διασκέδαση καί ξεφάντωμα, 
οί χοροί οί εύρωπαϊκοί, φόξ-τρότ καί ούάν-στέπ καί έλληνικοί διαδέχονταν 
οί μέν τούς δέ, πετυχημένα ήταν καί τά μουσικά κομμάτια πού άκούγονταν 
κατά τά διαλείμματα τών χορών. Πολλοί διακρίθηκαν σ’ αύτούς...

Στό σπίτι τής οικογένειας Κωστίδη, οί ώρες πέρασαν μέσα σέ μιά 
ευχάριστη άτμόσφαιρα. μέ συζητήσεις, εύχές, καλομαγειρεμένα έδέσματα, 
έκλεκτό κρασί, χαρτοπαικτικά παιγνίδια τής έποχής, κι ό,τι άλλο γίνεται 
σέ πρωτοχρονιάτικες συγκεντρώσεις. ’Ακόμα καί τού Βασίλη ή μέθεξη ήταν 
αύθόρμητη, ή Λευκή φοβόταν πώς θ ’ άποτραβιόταν στόν έσωτερικό του 
κόσμο σέ μιά γωνιά τής σάλας ή θά πήγαινε στό δωμάτιό του. Ό  Βασίλης 
διέψευσε τούς φόβους της. ’Απρόσμενα έκδηλωτικός, χωρίς καμιά σκιά τής 
γνώριμης μελαγχολίας στό πρόσωπό του, κουβέντιαζε μ’ όλους, προπαντός 
μέ τούς συμπέθερους, γιά χίλια δυό πράγματα, καμιά νύξη γιά τόν πόλεμο 
καί τήν άτομική του περιπέτεια, λές κι όλα αύτά τοΰ ήταν μακρυνά καί 
άδιάφορα, ένας Βασίλης διαφορετικός κυκλοφορούσε έκεΐνο τό βράδυ 
άνάμεσά τους. Δόξα σοι ό θεός, μουρμούριζε ή γιαγιά Ελένη, ξαναγύρισε 
τό παιδί μας στή ζωή.., τίς ίδιες σκέψεις έκανε κι ό Πέτρος νοερά, νάταν 
τάχα ή άρχή γιά ένα νέο ξεκίνημα; Δέν προέκτεινε άλλο τή σκέψη του στό 
μέλλον, ζοΰσε τίς καλές στιγμές τής παρουσίας τοΰ Βασίλη, αύτό τοΰ 
έφτανε. Τά μεσάνυχτα καλωσόρισαν τό νέο χρόνο, σέ λίγο ένα άμάξι ήρθε 
καί πήρε τούς συμπέθερους, τά παιδιά έξακολούθησαν ώς τή μία τά παι
γνίδια τους, οί άλλοι ξάπλωσαν νωρίς, έπρεπε νά σηκωθοΰν νωρίς γιά τήν 
έκκλησία.



— 123 —

Μ ετά τήν άνάπαυλα τών έορταστικών ημερών τά μεγάλα εθνικά προβλή
ματα, άλλά καί τά ιδιαίτερα τών Γιαννίνων, ξεπήδησαν άπό τίς στήλες 

τών έφημερίδων. όχι δυστυχώς γιά νά φρονηματίσουν μέ τό περιεχόμενό 
τους. καί νά οδηγήσουν σέ σύμπνοια τίς άντίπαλες παρατάξεις, άλλά γιά 
νά δώσουν άφορμή γιά νέες διενέξεις, άλληλοκατηγορίες καί σχολιασμούς 
άνεπίτρεπτους, πώς νά πάει έτσι αύτή ή ταλαίπωρη χώρα μπροστά, πώς 
νά άντιμετωπίσει τόν Κεμάλ, πού κάθε μέρα γινόταν καί πιό δυνατός; Καί 
έδώ στά Γιάννινα καί στήν ’Αθήνα καί παντού, οί δυό παρατάξεις κατα
τρίβονταν στίς μικροκομματικές διενέξεις, πού σκόπευαν όμως σέ υψηλούς 
στόχους: (^κυβερνητικοί, ;μέ τήν άσχημη τροπή πού είχαν πάρει τά πρά
γματα, χρησιμοποιούσαν όλα τά μέσα γιά νά κρατηθούν στήν έξουσία, οί 
άντίπαλοί-τους άγωνίζονταν νά τούς ρίξουν γιά νά πάρουν αύτοί τή θέση 
τους. Μπορεί νάγραφαν οί έφημερίδες γιά τά όργια τοΰ Κεμάλ στόν Πόντο, 
άλλά ό Πόντος ήταν μακρυά, τόν ξεχνούσαν εύκολα, έκεινο πού ένδιέφερε 
τό Χατζή περισσότερο ήταν νά μήν άφήνει ούτε ένα σχόλιο τοΰ Κήρυκα 
άναπάντητο, λές κι όλα έξαρτόνταν άπό τό τί έγραφε ό Πανίδης κι ό Λάπ- 
πας κι όχι άπό τό τί έκαναν οί ίδιοι οί κυβερνώντες ώς παράταξη, γιά νά 
σταματήσουν τήν κατάρρευση. ’Οδυνηρά ή πτώσις τής κυβερνήσεως Μ πριάν 
διά τούς Έλληνας, σημείωνε ό Κήρυξ. — Γιατί οδυνηρά; άπαντοΰσε ή 
Ήπειρος. Επειδή ήταν ό πρωθυπουργός πού υπέγραψε τή Γαλλοκεμαλική 
συνθήκη: Καί γιατί πρέπει νά προκάλεσε όδυνηρόν αίσθημα ή πτώσις του 
εις τινας μιξοβαρβάρους ύποέλληνας, ώστε νά ολοφύρεται πλόκαμός τις 
τής βενιζελικής σηπίας (σουπιάς) καί π α ρ ’ ήμΐν: (έννοεί τόν Κήρυκα). Τό 
κακό γιά τά Γιάννινα ήταν πώς ό Μπριάν κι όλοι οί έξέχοντες πολιτικοί 
τής Εύρώπης, άπασχολοΰσαν πολύ τίς γιαννιώτικες έφημερίδες καί τά 
ζωτικά προβλήματα τής πόλης έμειναν χωρίς τήν προβολή πού έπρεπε, γιά 
νά κεντριστεί τό ένδιαφέρον τών άρμοδίων πρός έπίλυσή τους.

Μιά καθυστερημένη άνταπόκριση, σταλμένη άπό τό μέτωπο τοϋ Σεϊντή  
Γαζή (ταχυδρομήθηκε στίς 14 Δεκεμβρίου κι έφτασε στά Γιάννινα στίς 4 
Γενάρη) δημοσιευμένη στήν Ήπειρο, έπανάφερε τούς Γιαννιώτες στή σκληρή 
πραγματικότητα. Ή  άνταπόκριση μιλούσε γιά τό μνημόσυνο πού είχε γίνει 
έκεϊ ύπέρ τών φονευθέντων στή μάχη τής 9-9-21, γιά τήν άπόκρουση τών 
Τούρκων στό Έσκή Σεχήρ. Οί περισσότεροι νεκροί ήταν Ήπειρώτες, οί σο- 
ροί τους ένταφιάστηκαν στό Σεϊντή Γαζή. Τόν έπιμνημόσυνο λόγο έκφώνησε 
ό λοχαγός πυροβολικού, διευθυντής τοϋ 1ου επιτελικού γραφείου τής IX 
μεραρχίας Βασίλειος Κρυστάλλης. ’Από τούς Ήπειρώτες στή μάχη αύτή 
έπεσαν οί: 1) στρατ. Γερ. Δήμος, άπό τή Μικρή Γότιστα, 2) στρατ. ’Ανδρέας 
Γιωτάκης άπό τή Δερβεντίστα, 3) στρατ. Μαρ. Παππάς, άπό τό ’Αλποχώρι, 
4) Εύάγ. Χασιάνης, άπό τό Προσγόλι, 5) Κων. Τζόλας, άπό τά Τσαραπλανά, 
6) Στέφ. Παππάς, άπό τόν Κακόλακκο, 7) Γεώργ. Κατσούδας, άπό τή Ρά- 
μοσα, 8) δεκ. Μιχαήλ Κάτσης, άπό τή Βάλτιστα, 9) στρατ. ’Επαμ. Σταμούλης, 
άπό τήν Πλησίβιτσα, 10) Γεώρ. Πασχάλης, άπό τή Βελανιδιά, 11) Κων. Πα-
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πανικολάου, άπό τήν Πυρσόγιαννη, 12) Χαράλ. Τσέπας, άπό τό Μέτσοβο, 
13) Στέφ. Ταπεινόπουλος άπό τό Παλιοσέλι, 14) Γεώργιος Κάλτσας, άπό τή 
Ζέλοβα, 15) Ίωαν. Τράμας, άπό τή Μουσιωτίτσα.

Κάποτε ό ’Αβραάμ, ό φίλος τοϋ Πέτρου Κωστίδη. τοϋ είχε πει, πώς 
ένας άπό τούς τρόπους, γιά νά περισωθεΐ κάτι άπό τό όραμα τής Μεγάλης 
Ελλάδας  καί τή Συνθήκη τών Σεβρών, ήταν ή οίκειοθελής παραίτηση τοΰ 
Κωνσταντίνου. Στά μέσα τοΰ Γενάρη κυκλοφόρησε σ' όλη τήν Ελλάδα, 
φυσικά καί στά Γιάννινα, ή φήμη πού δημοσιεύτηκε καί ώς είδηση πώς_ό 
Ά γγλος πρεσβευτής στήν Αθήνα είχε έκφράσει τήν επιθυμία τής κυβέρνησής 
του -τής μόνης πού έξακολουθοΰσε νά υποστηρίζει, ώς ένα βαθμό, τήν 
Ελλάδα- νά παραιτηθεί ό βασιλιάς. Νά είχε κάποια βάση ή φήμη αύτή; Πι
θανόν. Ή  παραίτηση ήταν μιά κίνηση πού άφαιροΰσε άπ’ δλους τούς πρώην 
συμμάχους τής Ελλάδας τά προσχήματα γιά τήν έχθρική στάση τους 
άπέναντί της καί τήν εύνοια πρός τόν Κεμάλ. Ό  Αβραάμ, δμως, είχε προ
σθέσει στόν Πέτρο: —Καί νά θελήσει νά παραιτηθεί ό Κωνσταντίνος, δέν 
θά τόν άφήσει τό περιβάλλον του, έχει συμφέροντα άπό τήν παρουσία του. 
Φαίνεται πώς δέν τόν άφησαν. Οί κυβερνητικές έφημερίδες φρύαξαν: Κα- 
κοηθεστάτη βενιζελική έπινόησις, έγραφε ή ’Ήπειρος, καί πρόσθετε: Άν, 
επί τής έποχής τοϋ Βενιζέλου, τολμούσε κάποιος νά πει πώς ό Βενιζέλος 
μπορούσε νά παραιτηθεί, τόν συλλάμβαναν είκοσι χωροφύλακες καί τοϋ 
έκαναν καί εκατό μηνύσεις γιά έσχάτη προδοσία καί δυσμένεια κατά τοϋ 
καθεστώτος. Σήμερα ό βενιζελικός τύπος κάθε εικοσιτετράωρο έπινοεϊ καί 
δημοσιεύει ειδήσεις διαλυτικάς τής έννοιας τοϋ κράτους. Τόν πειράζει κα
νείς: Τουναντίον άνάξιοι ή μωροί ή άδιάφοροι έκασταχοϋ λειτουργοί κρα
τικοί, τάς διαβάζουν καί αύτοί, τούς φαίνονται φυσικώτατον νά δημοσιο
ποιούνται τοιαϋτα ψεύδη, καί σιωπούν, άδιαφοροϋν, χαρτοπαίζουν ή χο
ρεύουν. Έ ν τφ  μεταξύ, δ,τι έχει τό κράτος έδραιότερον σαλεύεται πολλα- 
πλώς καί μετά τοϋ κράτους σαλεύονται καί οί ϊδιοι άδιαφοροϋντες, παίζουν  
κρυφτούλι καί κρατούν τό χαρτί τής «πατινής». Πατινή πλέον δέν υπάρχει 
διά κανένα άπολύτως. Ά λλά  ή τό «τόν ή τό έπί τάς». Αύτή τήν τακτική 
τών υπαλλήλων τής διοίκησης περί πατινής, θά καυτηριάσει πολλές φορές 
στό μέλλον ό Χατζής, άντίθετα μέ τόν Κήρυκα, πού δλους τούς θεωρούσε 
ικανούς κι άμερόληπτους, μόνο τό Γενικό διοικητή Κ. Χαλκοκονδύλη κα
τηγορούσε δτι κομματιζόταν, παρόλο πού τούς πρώτους μήνες τής θητείας 
του τόν έπαινοΰσε.

Ή  φήμη γιά έπικείμενη παραίτηση τοΰ βασιλιά κυκλοφόρησε καί στό 
έξωτερικό, έλεγαν δτι τηλεγραφήθηκε άπό άσυρμάτους. Οί ξένες πρεσβείες 
πάντως, τή διέψευσαν. Διά βδελυράν διάδοσιν, έξακολουθοΰσαν νά μιλοΰν 
οί κυβερνητικές έφημερίδες, ή άναγνώριση τοΰ βασιλιά, πρόσθετον ήταν 
ζήτημα ήμερών.

Τά σχόλια γιά τίς φήμες τής παραίτησης διέκοψε ή ένταση τής διένεξης 
-είχε ξεσπάσει άπό τίς άρχές τοΰ χρόνου- άνάμεσα στούς κτηνοτρόφους
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τοΰ Ζαγοριοΰ και Ζαγορίσιων προκρίτων, πού υποστήριζαν δτι τό Ζαγόρι 
κινδύνευε νά ερημωθεί έξαιτίας τών πρώτων. Κυριότεροι έκπρόσωποι 
αύτής τής άποψης ήταν oi I. Σεμιτέλος άπό τό Μονοδέντρι, κι ό Βουλ- 
τζιώτης άπό τό Σκαμνέλι, ύποστηριζόμενοι άπό τούς Σκαμνελιώτες τής 
Θεσσαλονίκης. ’Απολογητής σθεναρός τής θέσης τών κτηνοτροφών έμφα- 
νιζόταν ό Εύάγγελος Δώδος, άπό τό Σκαμνέλι κι αύτός. Γρήγορα ή αντίθεση 
πήρε κομματικές διαστάσεις, δυστυχώς τό ίδιο έξακολουθεΐ νά γίνεται καί 
σήμερα. 'Η Ή πειρος  πήρε τό μέρος τών κτηνοτροφών, ένώ ό Κήρυξ ύπο- 
στήριζε τήν άποψη τών προκρίτων, δημοσίευσε μάλιστα άρθρο έναντίον 
τών «ποιμνιούχων», στό όποιο, κατά τούς κτηνοτρόφους, χρησιμοποιούσε, 
γενικά κι άόριστα, τύπους καί ηχηρές λέξεις, όπως: βανδαλισμοί, στραγγα
λισμοί, έλευθερία συνείδησης, άπαίσια υποδούλωση κ.ά. "Ολα αύτά, άπαν- 
τοΰσε ό εκπρόσωπος τών κτηνοτροφών, ήταν άποτέλεσμα τής κατάργησης 
κι άνατροπής τώ ν νόμων πού ΐσχυαν έπί βενιζελοκρατίας καί τής έπανα- 
φοράς τών νόμων τοΰ κράτους. "Ενας άκόμα λόγος διαμαρτυρίας τών προ
κρίτων, έλεγαν, ήταν τό ότι έλλειψαν άπ ' αυτούς οί τσαντίλες καί τ ’ άσκιά 
τού τυρού, τά όποια έλάμβαναν ώς πεσκέσι κατά τήν μακαρίαν δ ι ' αύτούς 
έποχήν τής τουρκοκρατίας. Αύτοί ήταν οί λόγοι, πρόσθεταν, γιά τούς 
όποιους οί πρόκριτοι κατεξανέστησαν έναντίον τών ποιμνιούχων, λησμο
νώντας ότι ή κτηνοτροφία τήν έποχή έκείνη ήταν ό μόνος πλουτοπαραγω- 
γικός πόρος τοΰ Ζαγοριοΰ καί τής ’Ηπείρου γενικότερα. Πρός ποιά πλευρά 
βρισκόταν τό δίκιο; "Οπως κι άλλοΰ σημειώσαμε, κάπου στή μέση. Πώς 
όμως νά βρεθεί λύση, όταν θέματα πού δέν είχαν καμιά σχέση μέ τήν πο
λιτική, περιπλέκονταν στά γρανάζια τών κομματικών συμφερόντων; Ό σο 
γιά τίς τσαντήλες καί τ ’ άλλα πεσκέσια πού έδιναν οί κτηνοτρόφοι στούς 
«παράγοντες» τών χωριών, αύτά, ποτέ δέν σταμάτησαν, ούτε καί μετά τόν 
Β ' παγκόσμιο πόλεμο...

Μεγάλη Ελλειψη άπό κάρβουνα παρουσιάστηκε στά Γιάννινα, στήν καρδιά τοϋ 
χειμώνα. ΤΙ θά γίνει, τέλος πάντων: διαμαρτύρονταν οί εφημερίδες. Άκόμα καί 
συστατικό γράμμα άπό τόν πρωθυπουργό νά έχει κανένας, ήταν άδύνατο νά βρει Εστω 
καί μιά όκά. όσο κι άν πλήρωνε. Μεγάλες ποσότητες άπό κάρβουνα μάζευαν νερό στή 
Ζαραβίνα, γιατί δέν τά μετέφεραν στήν πόλη:- Στήν όδό Ανεξαρτησίας, στό μέγαρο 
τής πρώην ’Οθωμανικής τράπεζας, άνοιξε ένα άπό τά καλλίτερα ζαχαροπλαστεία τής 
πόλης, τό Πάνθεον. τοΰ Β. Σταύρου, έφάμιλλον είς εκτασιν. ανεσιν καί πλούτον γλυ
κισμάτων καί ποτών μέ τό «Πανελλήνιον» τών ’Αθηνών.-Τά τέϊα καί οί χοροεσπερίδες 
συνεχίζονταν. Οί γονείς τοΰ I. Νιτσίδη έδωσαν γιά τή γιορτή του τέϊον προλονζέ μετά 
χορού. Στό χορό καί τό γλέντι διακρίθηκαν πολλοί, πρώτοι άνάμεσά τους οί νέοι: Β. 
Παπαδημητρίου. γεωπόνος. Γ. Καππάς. όδοντίατρος καί Δημ. Δάνος χειρούργος. Ά πό  
τά αλλα τέϊα  πού σχολιάστηκαν, ήταν έκεΐνα πού δόθηκαν άπό τόν Εύ. Χατζή βουλευτή, 
καί τό Σ. Μαρτίνη στίς 15 καί 17 Γενάρη άντίστοιχα.- Στίς 18 έγινε στήν εκκλησία 
τών Καθολικών (στίς μέρες μου τήν έφτασα στεγασμένη σέ κτίριο τής όδοΰ Τσακάλωφ). 
μνημόσυνο γιά τήν άνάπαυση τής ψυχής τοΰ Πάπα Βενεδίκτου τοϋ Ε '. Παραβρέθηκαν 
οί άρχές, οί πρόξενοι καί έκπρόσωποι τών τριών κοινοτήτων.

"Ενα έπικριτικό σχόλιο τοΰ Κήρυκα. έναντίον τοϋ Γενικοϋ διοικητή Κ. Χαλκοκον-
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δύλη -τόν κατηγορούσε πώς είχε άπολύσει υπάλληλο, γιατί έδωσε σέ παιδί πού βάφτισε 
τό όνομα Ελευθέριος-, μέ ταυτόχρονο παραλληλισμό ότι τά ίδια γίνονταν καί έπί 
τουρκοκρατίας (παράδειγμα έλεγε, ό Γ. Χατζής, πού συνελήφθη άπό τούς Τούρκους, 
γιατί ό έκδότης τής ’Ηπείρου Δ. Κούτσικος είχε βαφτίσει τήν κόρη του. λίγο πρίν τήν 
έκρηξη τοΰ έλληνοτουρκικοΰ πολέμου, τό 1912. μέ τό όνομα Ελευθερία). "Ολα αύτά

έδωσαν τήν εύκαιρία στό Χ α
τζή νά επικρίνει τούς βενι- 
ζελικούς καί νά έπαναφέρει 
στή μνήμη πολλών τήν άγω- 
νιστική του προσφορά κατά 
τήν προαπελευθερωτική πε
ρίοδο.- ’Αλήθεια ξεχάσατε - 
άπαντοΰσε- δτι έπί βενιζελο- 
κρατίας. δταν κανένας φώνα
ζε κάποιον μέ τό Ονομα Ντϊ- 
νος. στελλόταν εξορία στή Νά
ξο: Ό σο γιά τίς δικές μου πε
ριπέτειες. γιά καμμιά «βαπτι- 
σθεϊσα» ’Ελευθερία, τό 1912, 
δέν καταδιώχτηκα άπό τούς 
Τούρκους. Στίς 30 ’Ιουλίου 
1912 μάς συνέλαβαν τόν Κού- 
τσικο καί μένα μέ τίς κατηγο
ρίες υπόθαλψης στάσης κατά 
τοϋ καθεστώτος, τής υπό
θαλψης τοϋ ήρωα Ήπειρωτο- 
μάχου Γ. Πουτέτοη. καί γιά 14 
άρθρα πού δημοσιεύτηκαν στήν 
«Ήπειρο». ("Ενα άναφερόταν 
στό θάνατο τοΰ Πουτέτση, 
άλλο στή δολοφονία άπό τούς 
Τούρκους τοΰ Φάντη στούς 
Φιλιάτες. τρίτο γιά τή δολο

φονία τοΰ παπα-Βαγγέλη άπό τό Ζερβάτι. τέταρτο γιά μιά καταγγελία δτι αύστριακό 
άτμόπλοιο ξεφόρτωνε όπλα στήν Αύλώνα γιά τούς ’Αλβανούς. Πέμπτο γιά μιά έπιστολή 
Παπιγκιωτών πού κατάγγειλαν ότι τούς έδειραν τούρκοι ζαπτιέδες -άλλο γιά ένα χρο
νογράφημα πού διακωμωδούσε τόν κηρυχθέντα στίς 26-7-1912 στρατιωτικό νόμο. κ.ά.). 
Γ ι' αύτά έγιναν οί συλλήψεις καί γιά καμμιά 'Ελευθερία, πού δέν βαπτίστηκε. Οί δυό 
μας άφοϋ βασανιστήκαμε καί δεινοπαθήσαμε στά τουρκικά μπουντρούμια, καταδικα
στήκαμε άπό τό Στρατοδικείο τοϋ Σουκρή βέη σέ θάνατο. Ό  τότε άρχιστράτηγος με
τέτρεψε τήν ποινή σέ Ισόβια, μέ έγκλεισμά τοϋ Χατζή στό φρούριο τής Σινώπης καί 
τοϋ Κούτσικου στό φρούριο τής Μοσούλης (18-1-1922).
Ό  Κήρυξ, παρά τό δτι οί σχολιασμοί του διαψεύδονταν συχνά άπό τήν 

παράθεση πραγματικών γεγονότων δέ σταματούσε τίς έπιθέσεις έναντίον 
τής Ηπείρου. Ήξερε καλά πώς φθείροντας τό Χατζή, στερούσε άπό τό 
άντιβενιζελικό στρατόπεδο ένα άπό τά κυριότερα οχυρά. Έγραψε ύστερα 
άπό λίγες μέρες πώς ό Χατζής, μιά βδομάδα, μετά τήν είσοδο τών ’Ιταλών

Από τήν εκπαιδευτική ζωή τών Γιαννίνων στή δε
καετία τοϋ '20: Διδάσκοντες καί διδασκόμενοι Δ' τάξ. 
Ζωσιμαίας (1923). α σειρά. Καθισμένοι: Καθηγητές 
Ν. Βαζάκας, Ν. Σέρρης, Άλκ. Κυρούσης, Γ. Στερ- 
γίου (γυμνασιάρχες), Π. Φιλιππαίος, Χρ. Σούλης. β' 
σειρά: Μαθητές Αθ. Κούρεντας, Καλ. Οίκονομίδου, 
Έλευθ. Μίνου (σήμερα Έλευθ. Μίνου - Δόβα), 
Δ. Χαμπίπας, Ν. Κοντός, Φώτ. Κούρεντας, Μάνος 
Δόβας. γ σειρά: Γ. Σταμόπουλος, Εύ. Κομέρκας, 
Ν. Δεσόπουλος, Χαρ. Ίωαννίδης, Κ. Δεβέκος, Κων. 
Φωτόπουλος. δ' σειρά: Γ. Τσάντης, Έμμ. Ζαφειρί- 
δης, Γιωτόπουλος, Παπακοσμάς, Κωνστ. Τσίκος, 
Μιχ. Θωμάΐδης Έπιστ., Γ. Γκράτζιος. Στό βάθος άρι- 
στερά: Χρ. Πανάγος, δεξιά Σωτήριος Έπιστ.
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στά Γιάννινα τό 191 Τ^ξακολουθοϋσε νά βρίσκεται στήν πόλη. "Ηθελε έτσι 
ν ’ άποδείξει, δτι ή στάση τοϋ Χατζή ήταν φιλοϊταλική. Φρικτή αμνημοσύνη, 
μέχρις άξιοδακρύτου σημείου, δι ’ άνθρώπους πού δέν έπαθαν γεροντικόν 
ραμολιμέντον. άπαντοϋσε ό Χατζής. Στις 26 Μ αΐου έμπαιναν οί ’Ιταλοί 
στά Γιάννινα -πρόσθετε- στις 27 μ ’ όλη τήν οικογένεια, μου βρισκόμουν 
στήν Ά ρτα , κινδύνεψα μάλιστα νά κοιμηθώ σ ' ένα σταύλο, γιατί δέν έβρι
σκα δωμάτιο σέ ξενοδοχείο. Γύρισα στά Γιάννινα τόν Αύγουστο, όταν εϊχε 
άποφασιστεί ή έλευση τών ελληνικών άρχών άλλά βρέθηκα μπροστά σέ δη
μόσια καταγγελία πρός τούς ’Ιταλούς άπό τή βενιζελική έφημερίδα «’Ελεύ
θερον Βήμα» -συντάκτης της ήταν ό σημερινός άρθρογράφος τοϋ «Κήρυκα», 
πού περιείχε τή βαρειά κατηγορία τής υπονόμευσης τών ιταλικών άρχών. 
Τά γεγονότα έγιναν δπως τά εξέθετε ό Χατζής. Ούτε αύτή ή διάψευση 
μείωσε τήν έπιθετικότητα τών βενιζελικών άρθρογράφων. γνώριζαν καλά 
δτι τό κυβερνητικό στρατόπεδο είχε ύποστεΐ σοβαρές ρωγμές, σέ λίγο θά 
δεχόταν πρωτοφανή πρόκληση, μέσα στά Γιάννινα, μέ έκρηκτικές συνέπειες.

Ό  Χατζής, άπό τήν πλευρά του, βλέποντας τήν προϊούσα διάλυση τοΰ 
άντιβενιζελικοϋ κράτους τά έβαζε μέ δλους καί δλα. Παίρνοντας άφορμή 
άπό τήν άναδιοργάνωση τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων, πανελλήνια καί 
τοπικά, μέ τήν ίδρυση πολιτικών συλλόγων, άπευθυνόταν στήν παράταξή 
του γιά νά τήν καταγγείλει γιά άδράνεια: Ό  βενιζελισμός συνεγείρεται εις 
σύνδεσμον πολιτικόν  -έγραφε- ό συναγερμός ό δικός σας ποϋ είναι:... ’Εξα
κολουθείτε νά κρατάτε άνοιχτή τήν πληγή τών δύο άντιβενιζελικών συλ
λόγων, σέ βάρος τής ένιαίας πολιτικής παράστασης γιά τήν όποία άγω
ν ιστήκαμε. καί δέν φροντίζετε γιά τήν ένοποίησή τους. Ά ν  δέν άκοϋτε τή 
φωνή τής έφημερίδας μας, άκοϋστε τουλάχιστο τό συναγερμό τοΰ βενιζε- 
λικοϋ κόσμου. Τά κατηγορώ του στρέφονται τώρα συχνά καί έναντίον τής 
κυβέρνησης πού άδιαφοροΰσε γιά τήν έπίλυση τών ζητημάτων τής ’Ηπείρου. 
Ό πω ς τά έχει παραμελημένα ή κυβέρνηση τά προβλήματα τής περιοχής 
μας -σημείωνε- καί άφημένα σέ πολλά άνάξια ή ύπουλα χέρια, ό Γενικός 
διοικητής καί οί έλάχιστες εξαιρέσεις «μένουν ώς ώραΐον κομψόν γράψιμον 
έν μέσω δύσμορφων καί τερατωδών άνορθογραφιών». Θά ξυπνήσουν οί 
ύπουργοί μας. ή θ ’ άρχίσουμε νά τούς «καμπανίζουμε καθημερινά» καί νά 
τούς φωνάζουμε ποιό είναι τό καθήκον τους απέναντι τής ’Ηπείρου;

Ό  έλεγχος τής πολιτείας τών κυβερνώντων πού είχε άρχίσει τόν τελευ
ταίο καιρό ό Χατζής, κατά τό πρότυπο τών άδιάλλακτων άθηναϊκών έφημε
ρίδων Λαϊκή  καί Στέμμα προκάλεσε τήν άντίδραση ορισμένων κύκλων, τήν 
όποία μ’ επιστολή του, κάποιος, μέ ψευδώνυμο W. έξέφρασε πρός τήν 
Ηπειρο. Ό  Χατζής θύμωσε. Ή  Ή πειρος  -άπάντησε- δέν οφείλει σέ κανένα 

καμιά υποστήριξη πολεμάει καί άγωνιά μόνη της «έν μέσω τοϋ πλέον 
ακαταλλήλου περιβάλλοντος, διά μίαν π ίστιν  καί ιδεολογίαν τοϋ διευθυντοΰ 
της μόνον καί συνεπώς δύναται νά στείλη στόν διάβολον, όποιον κάθεται 
στό στομάχι της, ά π ’ όπου κι άν έρχεται καί νά θεωρεί καλόν, όποιον τής
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φαίνεται καλός. Ρέστα θέλει κανείς: Είναι έκδηλος ό ερεθισμός τοϋ Χατζή 
γιά τά δσα γίνονταν στήν κυβερνητική παράταξη, τά καυτηριάζει κι άρνεΐται 
νά δεχτεί κριτική γιά τό περιεχόμενο καί τό ΰφος τής άρθρογραφίας του. 
θ ά  υποχρεωθεί ν ’ άποδυθεΐ σέ σκληρότερους άκόμα ένδοπαραταξιακοΰς 
άγώνες, χωρίς άποτέλεσμα.

01 δημόσιοι υπάλληλοι τών Γιαννίνων άρχισαν νά οργανώνονται κάτω άπό τή Λ έ
σχη πού δημιούργησαν. Στίς 16 Γενάρη έκαναν έκλογές γιά τήν άνάδειξη κανονικού 
διοικητικού συμβουλίου τοΰ σωματείου. Πρόεδρος εκλέχτηκε ό Ν. Παπακώστας. καί 
σύμβουλοι οί: Στ. Σταματόπουλος. Έμ. Εμμανουήλ, Κλεομ. Οίκονομίδης. Κ. Κωτσό- 
πουλος. Γ. Ξυδιάς. Άδαμ. Χρυσοχοΐδης, Νικ. Βρανιάς. Ώ ς άναπληρωματικοί 
εκλέχτηκαν οί: Νικ. Ζυγούρης, Κων. Σφάγγος, Δ. Σαφλιάνης. Άθαν. Κονδάκης, Πέτρος 
Οίκονομίδης καί Χρ. Σακκάς. Ή  Ή πειρος επαίνεσε τούς πρωτεργάτες τής 'ίδρυσης 
τής Λέσχης τών Δημοσίων υπαλλήλων καί συνιστοΰσε σ' δλους τούς ύπαλλήλους τής 
Γ. διοίκησης νά έγγραφοΰν ώς μέλη της.- ’Από τίς 23 Γενάρη άρχισε νά λειτουργεί τό 
συσσίτιο τοΰ παραρτήματος τού Πατριωτικού συνδέσμου. Θά διέθετε κάθε μέρα 100- 
120 μερίδες φαγητού. ’Επιβαλλόταν ή ένίσχυση αύτοϋ τοΰ έργου -έλεγε ή Ήπειρος- μέ 
τήν έγγραφή τακτικών μελών συνδρομητών.- Συνεχιζόταν ή άποστολή συνδρομών τών 
κοινοτήτων τής ’Ηπείρου γιά τήν άνέγερση τής προτομής τοΰ Κωνσταντίνου.- Σύμφωνα 
μέ τό νόμο. οί σχολικές έφορεΐες τής πόλης εξέλεξαν τριμελή έπιτροπή, εκπαιδευτικής 
προνοίας. άπό τούς Γεωργ. Γκάνιο, Μιχ. Κυρκόπουλο καί Γ. Χατζή. Τό δημοτικό συμ
βούλιο θά έξέλεγε τή δική του τριμελή έπιτροπή καί τό ενιαίο εξαμελές σώμα (τετρα
ετούς θητείας), στό όποιο θά μετείχε κ ό επιθεωρητής Γ. Ξυδιάς, θά διαχειριζόταν τούς 
πόρους δλων τών σχολικών έφοριών. μέσω τοΰ δημιουργούμενου κοινοΰ ταμείου, μέ 
σκοπό τήν ίδρυση σχολείων. Υποδεικνυόταν στήν έπιτροπή ή συνεργασία μέ άντίστοιχα 
σωματεία τοΰ Δήμου καί τής Μητρόπολης, γιά τήν άνέγερση στήν πόλη τουλάχιστον 
δημοτικών σχολείων, γιατί δλα σχεδόν, άπό τήν άδιαφορία καί τίς συνεχείς έπιτάξεις. 
είχαν μεταβληθει σέ ερείπια καί σταύλους.- Νά καί μιά στροφή άπό ποίημα κάποιου 
I. Αίμιλιανοϋ άφιερωμένο είς τήν κλειδοκυμβαλίστριαν (πιανίστρια) δεσποινίδα Με- 
ρόπη Φίλιου:

Τά χέρια σου άνθρώπινα δέν είναι, ώ Μερόπη, 
πώχουν τής τέχνης τό χρυσό οικόσημο άπάνου.
Καί τ' άψυχα κοιμίζονται λές δπως κι οί άνθρωποι 
στό λίκνο τ' άπαλόηχου, τοϋ φημιστοϋ σου πιάνου.

rp  ή βόμβα πού αναστάτωσε τήν άντιβενιζελική παράταξη, ιδιαίτερα τούς 
κύκλους τής Ηπείρου, τήν έρριξε, κατά τό τελευταίο δεκαήμερο τού 

Γενάρη, μέ τήν άρθρογραφία του ό βουλευτής Κων. (Κοκός) Μελάς, στόν 
Κήρυκα. Τό άρθρο του αντικατόπτριζε τό περιεχόμενο τής πολιτικής κα
τάστασης, ή όποία είχε διαμορφωθεί στήν 'Ελλάδα: τήν έμπιστοσύνη πού 
είχε άποκτήσει ή άντιπολίτευση στίς δυνάμεις της, έκδηλούμενη μέ τήν άντε- 
πίθεση κατά τής παραπαίουσας κυβερνητικής παράταξης, γινόταν αύτό φα
νερό άπό τίς άποτυχίες τής εσωτερικής καί έξωτερικής της πολιτικής, κι 
άπό τήν άμηχανία κι άβεβαιότητά της γιά τό μέλλον. Τό άρθρο τοΰ Κ. Με
λά σύμφωνα μέ τόν τίτλο του, έπρεπε ν ’ άναφέρεται στήν οργάνωση καί 
άνασυγκρότηση τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων. Κατά τόν Χατζή, όπως 
καί στήν πραγματικότητα συνέβαινε, ό τίτλος χρησιμοποιήθηκε γιά νά κα
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λύψει τή σφοδρότατη κριτική γιά τά έργα καί τίς πράξεις τής κυβέρνησης 
καί νά υποδηλώσει, κατά τρόπο προκλητικό γιά τούς άντίπαλους, ότι δέ 
βρισκόταν μακρυά ή μέρα πού θά έγκατέλειπαν τήν εξουσία καί θά έρχονταν 
οί Φιλελεύθεροι, γιά νά εξασφαλίσουν τήν ειρήνη καί τήν έθνική ενότητα 
μέ τή χορήγηση άμνηστείας. Έγραφε, άνάμεσα σ’ άλλα ό Μελάς: Οί στρα
τηγοί καί οί σωματάρχαι τής «Εθνικής Άμύνης». οί γνωρίσαντες τόν πό 
λεμον καί τρομοκρατήσαντες τόν Τοϋρκον άντεκατεστάθησαν... όχι διότι 
δέν ήθελον νά πολεμήσουν, όπως συνέβη μέ τούς συναδέλφους των τό 1917, 
άλλά διότι, τουναντίον, έζήτουν νά μείνουν είς τό μέτωπον. Καί οί άντι- 
καταστάται των άπειργάσθησαν, τό Έσκή Σεχήρ, τόν Μάρτιον, καί τόν 
Σαγγάριον. Καί πόσαι μυριάδες έλληνοπαίδων έχάθησαν διά νά φθάσωμεν 
είς αύτό τό σημεΐον... Σ ’ άλλη παράγραφό του ό Μελάς, άφοΰ άναφερόταν 
στή χορήγηση άμνηστείας, όταν οί Φιλελεύθεροι σχημάτιζαν κυβέρνηση, 
ύπογράμμιζε: Ούδεμία άντεκδίκησις θά γίνη. Μόνον θ ’ άναζητηθοϋν καί 
θ ’ άνευρεθούν οί ά γ ν ω σ τ ο ι  δ ο λ ο φ ό ν ο ι  κ α ί  θ ά  τ ι μ ω ρ η θ ο ύ ν .

Ό  Χατζής έγινε έξαλλος. Μέ βίαιη, κάποτε καί έξω άπό τή 
δημοσιογραφική δεοντολογία, άπάντηση, έπιτέθηκε όχι μόνο έναντίον τών 
βενιζελικών, γιά όσα είχε πάθει ή παράταξή του άπ’ αύτούς, άλλά καί κατά 
τών κρατικών φορέων, έπειδή άντιμετώπιζαν μέ άπάθεια τήν κατάσταση, 
κρατούσαν πατινή, όπως σέ προηγούμενο σχόλιο έγραφε, κι άνέχονταν τήν 
προσβολή νά τούς προσφέρεται άμνηστεία άπό τούς ύπόδικους. Έ τσι, λο ι
πόν, -σημείωνε μέ άλγος ψυχής- χάρις είς τόν «χαλβάν» τών διαφόρων 
κρατικών εξουσιών..., έφθάσαμεν αισίως, μετά 14 μήνας άπό 1ης Νοεμβρίου 
1920, είς τήν λαμπράν καί άξιοζήλευτον θέσιν, οί υπόδικοι τής έλληνικής 
συνειδήσεως. οί δολοφόνοι τών έλλήνων άδελφών, οί διώκται τόσων χ ι
λιάδων άντιφρονούντων Έλλήνων, οί κλέπται τών δημοσίων θησαυρών, οί 
χθεσινοί άστεγοι τοϋ Ζαππείου καί ήδη δ ι ’ άσανσέρ άνερχόμενοι είς τά μέ
γαρά των, οί προαγωγοί τών ξενικών άστυνομιών, τών διωκουσών, τή 
ύποδείξει των Έ λληνας καί οί ξεναγοϋντες τούς Σενεγαλέζους είς τούς 
έλληνικούς Μακεδονικούς τόπους, ΐνα ή μαύρη κτηνωδία καί άσέλγεια 
ρυπάνη τάς λευκοτέρας έλληνίδας έν τή πατρική κοίτη των, οί... -κι άλλα, 
κι άλλα, μερικά δέν γράφονται- ...έφθάσαμεν, λοιπόν, μετά 14 μήνας, είς 
τήν άθλίαν αύτήν κατάστασιν νά τεθώμεν υπό τήν ευεργετικήν άμνηστείαν 
τοϋ κύρ-Κοκοϋ διά τά περαιτέρω;.. ’Α ς καλύψουν άπό εντροπήν τό πρό- 
σωπόν τους έκεΐνοι πρός τούς όποιους άπευθύνεται ή άμνηστεία, καί οί 
όποιοι, ώς έκπρόσωποι τοϋ κράτους, θά περιληφθοϋν πρώτοι είς αύτήν. 
Η μείς δέν θά κάμωμεν χρήσιν της. Ά λ λ ’ οί περιληφθησόμενοι είς τήν 
άμνηστίαν, τήν οποίαν 14 μήνες, μετά τήν Ιην Νοεμβρίου, μάς ύπέβαλον 
είς τό αίσχος νά τήν ίδωμεν προσφερομένην έκ μέρους τοϋ κ. Κοκοϋ, αύτοί 
οί μωροί «χαλβάδες», τούς οποίους ένας άτυχης λαός έταξε φρουρούς τής 
γαλήνης καί ησυχίας του, μάς κατεπρόδωσαν: διότι δέν έχουν καμμίαν πο
λιτικήν, κανένα .ειρμόν, καμμίαν κατεύθυνσιν, ένώ άν έταμον μίαν κατεύ-
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θυνσιν άπέναντί τοϋ βενιζελισμοϋ, ήτοι άτεγκτου αύστηρότητος... άντί νά 
παίζηται αύτό τό άνόητον κωμειδύλλιον τών βραδινών άγριεμάτων καί τών 
πρωινών εναγκαλισμών, καί ό βενιζελικός καί ό άντιβενιζελικός κόσμος 
θά έγνώριζε τήν θέσιν του καί θά ήννόει μίαν διέπουσαν κρατικήν πυγμήν 
καί κατεύθυνσιν. Ένώ τώρα πρόκειται περί «σαλάτας», είς τήν όποιαν ό 
κ. Κοκός ώς ορεκτικόν καταδέχεται νά γαρνίρη καί τήν σάλτσαν τής 
άμνηστείας, τών μή άντεκδικήσεων, άλλά τής άναζητήσεως καί τιμωρίας 
τών «δολοφόνων», οί όποιοι δέν θά δολοφονηθούν. Τί άλλο θέλετε κύριοι 
εισαγγελείς, δικασταί, στρατηγοί, διοικηταί, νομάρχαι. δήμαρχοι, σύλλογοι, 
πολιτευόμενοι; Δέν θά δολοφονηθήτε. Ά λλά  θά ψηφισθή ένας νόμος καί 
βάσει αύτοϋ θά συλλαμβάνωνται καθ’ όλον τό κράτος οί άγνωστοι συνέ
νοχοι τών άγνώστων ένοχων. ΈνθυμηθεΙτε τήν ημέραν τής άποπείρας τοϋ 
Τσερέπη (κατά τοΰ Βενιζέλου, στή Λυών), έδώ, είς τήν πόλιν μας, διακόσια 
μέν καθάρματα έφώναζον είς τούς δρόμους: — Θάνατος είς τούς δολοφό
νους, άλλα δέ διακόσια κρατικά καθάρματα ένήργουν έρεύνας είς τάς οικίας 
μας...

Ό  Μελάς, δμως είχε άναφερθεΐ στό άρθρο του καί στούς στρατηγούς καί 
σωματάρχες τής Εθνικής Άμύνης, πού άντικαταστάθηκαν γιά κομματικούς 
λόγους άπό άπόλεμους, οί όποιοι άπειργάσθησαν τό Έσκή Σεχήρ, τόν Μ άρ
τιον  (άποτυχούσα έπίθεση) καί τόν Σαγγάριον. ’Οργισμένος ό Χατζής ρω
τάει: Νικήσαμε ή νικηθήκαμε στό Σαγγάριο: Η μείς ξέρουμε ότι νικήσαμε 
καί ότι δοξάστηκαν τά έλληνικά όπλα. Μάς διαψεύδει όμως ό κ. Κοκός. 
Κ ατόπιν τούτου έρωτώμεν δικαίως: Ποιος έξ όλων είναι ό «παληάνθρω- 
πος»; Ό  γράφων τοιαύτας υβριστικός τής ελληνικής στρατιωτικής τιμής 
κακοηθείας. οί μακαρίως διαβάζοντες καί άνεχόμενοι ταϋτα. ή ημείς οί 
έλέγχοντες τόν Κοκόν διά τοιαϋτα γραφόμενά του;

Ή  άνταλλαγή προκλήσεων, ή άναμόχλευση τοΰ παρελθόντος καί οί 
ύποκρυπτόμενες απειλές γιά τό μέλλον, δημιούργησαν άναταραχή καί στίς 
δυό παρατάξεις. Οί βενιζελικοί μιλούσαν, βέβαια, μέ τήν έπαρση τής άνα- 
μενόμενης άνάληψης τής έξουσίας, λόγω κατάρρευσης τής κυβερνητικής 
παράταξης, φοβοΰνταν, όμως, νά έκδηλωθοΰν, έκτός έκείνων πού προστα
τεύονταν άπό τή βουλευτική άσυλία, δπως ό Κ. Μελάς, έρχονταν στό νοΰ 
τους τά Νοεμβριανά ' έτσι οί συζητήσεις περιορίζονταν στίς φιλικές συγκεν
τρώσεις καί στά τέϊα, στά περισσότερα καλούνταν μόνο οί όμόφρονες. Ά πό 
τήν άλλη πλευρά ή άρθρογραφία τών βενιζελικών, κλόνισε τήν έμπιστοσύνη 
τών κυβερνητικών στή σταθερότητα τοΰ καθεστώτος, συνειδητοποιούσαν 
πώς ή θέση τής Ελλάδας έξασθένιζε μέ τή βοήθεια πού έδιναν απλόχερα 
οί «σύμμαχοι» στόν Κεμάλ' θά κατάφερνε ό Γούναρης, μέ τά πολύμηνα τα
ξίδια του στό έξωτερικό νά τούς πείσει ν ’ άλλάξουν πολιτική; Πολύ 
άμφέβαλλαν... Έβλεπαν καί τούς βενιζελικούς πού είχαν άναθαρρήσει, έγινε 
αισθητό καί τό μούδιασμα τών ύπαλλήλων, άρχισαν νά σκέφτονται. Κά
ποιοι συνιστοΰσαν στό Χατζή νά κατεβάσει τόν τόνο τής φωνής του, νά
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κάνει τήν κριτική του ήπιότερη, δχι μόνο δέν τούς άκουγε, άλλά γινόταν 
όξύτερος, πίστευε πώς άκολουθώντας τό παράδειγμα τής Λαϊκής  καί τοΰ 
Στέμματος, γινόταν ό γνήσιος ερμηνευτής τών πόθων τής παράταξής του 
καί σθεναρός ύποστηρικτής τοΰ βασιλιά, τήν αίγλη τοΰ οποίου, πολλοί πα
ράγοντες άπό τήν κυβερνητική παράταξη, προσπαθούσαν ν’ άμαυρώσουν. 
Είχε τήν αίσθηση πώς, έτσι κι άλλοιώς, ήταν ξεγραμμένος άπό τούς βενι- 
ζελικούς, θά τούς πολεμούσε, λοιπόν, μέχρι τέλους, έστω καί μόνος του. 
Κατά σύμπτωση, έκεΐνες τίς μέρες μιά άθηναϊκή έφημερίδα, δημοσίευσε 
έγγραφο τής ’Αστυνομίας ’Αθηνών (κατά τήν περίοδο τής βενιζελοκρατείας) 
στό όποιο άναφερόταν ή απόσπαση στά Γιάννινα τοΰ μυστικού πράκτορα 
Πραξιτέλη Πανταζή, γιά τήν παρακολούθηση τών κινήσεων τών άντιβενι- 
ζελικών, σέ συνεννόηση μέ τούς Φιλελεύθερους τής πόλης καί τήν άστυ
νομία. Οί Γεώργιος Χατζής καί Χρ. Χρηστοβασίλης -άναφερόταν στό έγ
γραφο - ευρισκόμενοι ήδη έν έξορίρ, θά παρακολουθώνται αύστηρώς, εάν 
έν τω μεταξύ τούς έπιτραπή ή επάνοδος. Ή  αποκάλυψη τών στοιχείων τοΰ 
έγγράφου τόν έξαγρίωσε περισσότερο, κι αύτό φάνηκε άπό τίς άπαντήσεις 
του στόν Κήρυκα.

Τό άπαντητικό στόν Κ. Μελά άρθρο τοΰ Χατζή, ξάφνιασε τούς βενιζε- 
λικούς μέ τό περιεχόμενό του. Τόσο σκληρές έκφράσεις έναντίον τους πρώ
τη φορά άκουαν. Κατά βάθος ήταν μιά κίνηση άπελπισίας τοϋ Χατζή, συ- 
νειδητοποιοΰσε τήν κατάσταση στήν όποία είχε περιέλθει ή παράταξή του, 
έξαιτίας τών διεθνών συγκαιριών, άλλά κι άπό δική της εύθύνη, βρήκε ά- 
φορμή νά ξεσπάσει καί χτύπησε πρός όλες τίς κατευθύνσεις. "Οταν, λοιπόν, 
διάβασε στόν Κήρυκα τήν έκπληξή τους γιά τήν τόση άντίδραση, τοΰ κα
ταλόγιζαν μάλιστα Νερώνειες καί Ίάγειες διαθέσεις, χωρίς σωστή χρησι
μοποίηση τών όρων, άπάντησε: Ό  άναιδής βενιζελισμός εκπλήσσεται διότι 
έθεωρήθη ώς έμπαικ τική άναίδεια. παλαιού άναιδούς, ή θρασύ της ένός μα
νιφέστου, διά τοΰ όποιου έτάζετο άμνηστεία έκ μέρους υποδίκων (!) πρός 
δικαστάς (;;). Καί ό «Κήρυξ» ένθυμεϊται καί έρωτά τί άφήκεν καί τί μάς 
έδωκε κληρονομιάν ό βενιζελισμός καί τί έχομεν ημείς σήμερα. Καί 
άπαντώμεν: Ερείπια, ψεύδη, χάη οικονομικά καί πολιτικά, ιστούς αράχνης 
καί δημοκοπίας άνιέρου μάς παρέδωκεν καί έπί τών έρειπίων άγωνιφ ή 
σημερινή Ε λλάς νά στηριχθή... Καί επειδή περί Γάγων ό λόγος είδοποιοϋμεν 
τήν βενιζελίδα οτι ό άθλιος Ίάγος, ό βενιζελισμός, δολιεύεται άκόμη τόν 
τράχηλον τής Δεισδαιμόνος - Ελλάδος. Ώθεΐ δέ έναν Όθέλλον νά τήν πνί- 
ξν -άλλ’ ευτυχώς άγρυπνούν οί Έ λληνες έδώ- ένώ εις τήν Σαικσπήρειον 
τραγωδίαν μόνον τών μαύρων τό μίσος... 'Υπονοούμενα πού δέν άγγιζαν 
τιίν πραγματικότητα, τό ήξερε αύτό ό Χατζής, άλλά προσπαθούσε νά τό 
συγκαλύψει μέ φραστικές κορώνες.

Ο,τι όμως συνέβαινε στά Γιάννινα στις άντιπαραθέσεις βενιζελικών κι 
άντιβενιζελικών. γινόταν σ’ όλη τήν 'Ελλάδα, μέ τήν άτμόσφαιρα πού είχαν 

ημιουργήσει ή Λ αϊκή  καί τό Στέμμα. Τό μίσος άνάμεσα στούς άντίπαλους
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θέριευε, πυκνά σύννεφα μαζεύονταν στόν ούρανό, ά π ’ όλες τίς μεριές, άπό 
τό μέτωπο τής Μικρδς Άσίας, δπου ή άδράνεια τοΰ χειμώνα, γιγάντωνε 
τίς άμφιβολίες τών πολεμιστών γιά τήν άποτελεσματικότητα τών θυσιών 
τους, ά π ’ δλες τίς γωνιές τής Ελλάδας, ή οικονομική κρίση καί ή έλλειψη 
έργατικών χεριών δημιουργούσε άδιέξοδα σέ χιλιάδες οικογένειες, άπ’ 
δλους τούς πολίτες, σ’ δσους ή λογική δέν παραμεριζόταν άπό τήν έξαρση 
τοΰ πάθους, διατυπώνονταν διαμαρτυρίες γιά τά οίκτρά χάλια τής διοίκη
σης, άπό παντοΰ τά μαΰρα σύννεφα έκαναν τήν έμφάνισή τους, ή μπόρα 
δέ θ ’ άργοΰσε νά ξεσπάσει...

Q  Σπυρίδων απούσιαζε πολύ καιρό άπό τά Γιάννινα. Ή ταν, όπως άνα- 
φέρθηκε, άπό εκείνους πού άγωνίζονταν νά μήν άναγνωρισθει ό Μελέ

τιος Μεταξάκης, ταξίδευε, λοιπόν, συνεχώς. Ό  Πέτρος Κωστίδης είχε άποφα- 
σίσει, σέ συνεννόηση μέ τούς συμπέθερους, νά γίνουν οί άρραβώνες τοΰ Σπύ- 
ρου καί τής Χριστίνας, μετά τά Θεοφάνεια, καί νά τούς εύλογήσει ό Σπυ
ρίδων. "Ομως ό δεσπότης δέ φαινόταν. Ούτε στόν άγιασμό τών ύδάτων ήταν, 
ούτε στίς γιορτές τοΰ πολιούχου αγίου Γεωργίου καί τών τριών 'Ιεραρχών. 
Έ τσι άποφάσισαν νά κάνουν τούς άρραβώνες μέ τόν παπα-Σταύρο τοΰ 
Άρχιμανδρειοΰ, δέ μπορούσαν άλλο νά περιμένουν, ό δεσμός τών δυό νέων 
είχε γίνει γνωστός σ’ όλα τά Γιάννινα' ή συμμετοχή τους στόν πρωτο
χρονιάτικο χορό τής νομαρχίας, δέν άφηνε άλλα περιθώρια άναβολών. Τελικά 
διάλεξαν γιά τούς άρραβώνες τήν Κυριακή 6 Φεβρουάριου, ύστερα άπό τή 
θεία λειτουργία. Θά γίνονταν στό σπίτι τοΰ γαμπροΰ, μέ κουμπάρο τόν Κώ
στα Ρεμπάτη, άπό τά καμποχώρια, στενό φίλο τοΰ Σπύρου άπό τά χρόνια 
τής φοίτησής τους στό Πανεπιστήμιο, στή Νομική Σχολή. Ανήκε στήν κατη
γορία τών επιστημόνων, πού είχαν άρχίσει νά ξεπηδοΰν άπό τά χωριά γύρω 
άπό τά Γιάννινα, καί νά συναγωνίζονται τίς προνομιούχες περιοχές «παρα
γωγής» έπιστημόνων, δπως τοΰ Ζαγοριοΰ, τής Κόνιτσας καί τοΰ Πωγωνίου. 
Είχε πάρει τό πτυχίο του μέ άριστα, τό μέλλον ξανοιγόταν μπροστά του 
έλπιδοφόρο, είχε τίς φιλοδοξίες έκείνων πού πιστεύουν τόν εαυτό τους, θέ
τουν σκοπούς πού τούς πραγματοποιούν, πολλές φορές τούς ξεπερνοΰν' στά 
Γιάννινα, δπου έγκαταστάθηκε, έγινε, ένας άπό τούς καλλίτερους δικηγόρους.

01 προσκλήσεις στάλθηκαν γρήγορα, τή μέρα τών άρραβώνων τό 
άρχοντικό τοΰ γαμπροΰ γέμισε άσφυκτικά: παλιοί Γιαννιώτες, Καραβατια- 
νοί, Ζαγορίσιοι, κάποιοι άπό τό σόι τοΰ κουμπάρου, φίλοι τών δυό οικο
γενειών, ένα πλήθος άνθρώπων, ά π ’ όλες τίς κοινωνικές τάξεις, δέν έλειπαν 
άκόμα καί έκπρόσωποι τών βουλευτών τοΰ νομού' ό Δαγκλής, απασχο
λημένος μέ τή διοίκηση τοΰ κόμματος καί τίς υποχρεώσεις του στή βουλή, 
δέ μπόρεσε νά ρθεΐ στά Γιάννινα, έστειλε ένα θερμό τηλεγράφημα μέ τίς 
καλλίτερες εύχές του. Τά δαχτυλίδια άλλαξε ό παπα-Σταΰρος μ’ έναν παπά 
άπό τόν άγιο Νικόλαο τής αγοράς, στήν ένορία αύτή ύπαγόταν ή συνοικία 
τοΰ γαμπροΰ. Ό  Σπύρος καί ή Χριστίνα δέν έκρυβαν τήν ευτυχία τους, τά
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πρόσωπά τους τή μαρτυρούσαν, κάθε κίνηση καί κουβέντα τήν υποδήλωνε. 
Ά πό τήν οικογένεια Κωστίδη μόνο ό Βασίλης έλειπε' καλά ήταν, έτσι έδει
χνε τουλάχιστον, τελευταία έγινε περισσότερο έσωστρεφής, έκρυβε τά συ
ναισθήματα άπό τούς δικούς του, δέν πήγε στήν τελετή τών άρραβώνων, 
ήταν σίγουρος πώς οί καλεσμένοι θ ’ άσχολούνταν μ’ αύτόν, μέ τούς ήρωϊ- 
σμούς, τίς περιπέτειες, τά τραύματά του, τίποτα δέν ήθελε ν ’ άκούσει ό 
Βασίλης, προπαντός δέν ήθελε ν ’ άντικρύσει βλέμματα πού θά φανέρωναν 
συμπόνοια, όλα μπορούσε νά τ ’ άντέξει, ποτέ όμως τόν οίκτο. Πάσχισε ό 
Πέτρος νά τόν κάνει ν ’ άλλάξει γνώμη, στάθηκε άδύνατο. Ό  Βασίλης θάμενε 
στό σπίτι μέ τή Χρυσάνθη, ό νούς καί ή καρδιά του ήταν κοντά στήν αδελ
φή του, τήν άγαπούσε περισσότερο άπ’ όλους.

Μετά τήν τελετή, έγινε μικρή δεξίωση, δέν ήταν καιρός γιά γλέντια αύτή 
τήν έποχή, τά είχαν προγραμματίσει γιά τό γάμο, τό καλοκαίρι ύπολόγιζαν, 
εύχονταν ώς τότε νά είχε τελειώσει καί ή έθνική περιπέτεια τής Μικράς 
Άσίας, δέν τόβλεπαν όμως τόσο εύκολο' ό γκρίζος λύκος τής Ανατολής, 
μέ τή βοήθεια πού έπαιρνε ά π’ όλους, έδειχνε τώρα τά δόντια του, έθετε 
τούς δικούς του όρους γιά τήν ειρήνευση, τάθελε όλα δικά του.

w  στερα άπό πεντάμηνη, σχεδόν, άπουσία στό έξωτερικό, γύρισε στήν 
Ελλάδα, χωρίς νά έπιτύχει στούς σκοπούς τοΰ ταξιδιοΰ του, ό πρω

θυπουργός Δ. Γούναρης. Βρήκε μιά κατάσταση άποσύνθεσης. Θά έπιχει- 
ροΰσε μάταια νά τήν άντιστρέψει, δέν τόν βοηθοΰσαν σ’ αύτό καί οί άρχηγοί 
τών άλλων κομμάτων, μέ τά όποια συνεργαζόταν, καταψηφίστηκε μάλιστα 
κατά τήν πρώτη έμφάνισή του στή βουλή. Άλλά καί στό κόμμα τών Φιλε
λευθέρων άρχισαν νά σημειώνονται άνακατατάξεις. Ή  όμάδα τών Δημο
κρατικών Φιλελευθέρων, όπως ονομάστηκαν, μέ άρχηγό τόν Αλέξανδρο 
Παπαναστασίου, τάχτηκε ύπέρ τής καθιέρωσης τής Δημοκρατίας καί δημο
σίευσε στίς 12 Φεβρουάριου 1922 τή διακήρυξη, τή γνωστή ώς Δημοκρατικό 
Μανιφέστο. Γιά τήν τόλμη τους αύτή ό Παπαναστασίου κι άλλοι έξη δημο
κρατικοί πολιτευόμενοι, άνάμεσά τους καί οί Ήπειρώτες Γ. Βηλαράς, Κ. 
Μ. Μελάς καί Π. Καραπάνος, παραπέμφθηκαν σέ δίκη, γιά νά καταδικα
στούν μήνες άργότερα, τόν ’Ιούνιο, άπό τό κακουργοδικεΐο Λαμίας. Ό  Π. 
Δαγκλής, παρά τό ότι, τόσο αύτός, όσο καί ή διοικούσα έπιτροπή τών Φι
λελευθέρων, διαφωνούσαν μέ τό περιεχόμενο τοΰ Μανιφέστου, ύπερασπί- 
στηκε στή βουλή τήν έλευθερία τής έκφρασης καί κατάγγειλε τήν καταπάτηση 
τών πολιτικών έλευθεριών, σέ κρίσιμες μάλιστα στιγμές γιά τό έθνος. Ή  
δημοσίευση τού Δημοκρατικού Μανιφέστου, διηύρυνε άκόμα περισσότερο 
τό χάσμα άνάμεσα στίς δυό παρατάξεις, άπειλούνταν τώρα νά γκρεμιστεί 
συθέμελα ό βασιλικός θεσμός, τά πάθη όξύνθηκαν, κυρίως στήν πρωτεύου
σα, δέν άργησαν νά ξεσπάσουν σέ βάρος τών βενιζελικών. Ό ργανα τού 
άντιβενιζελικοΰ παρακράτους δολοφόνησαν τόν Άνδρέα Καβαφάκη, διευ
θυντή τής μαχητικότερης έφημερίδας τών Φιλελευθέρων, τοΰ Ελεύθερου
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Τύπου, τή μέρα ακριβώς πού τά Γιάννινα γιόρταζαν τήν έπέτειο τής 
άπελευθέρωσής τους.

Ή  ένταξη τοϋ Κ. Μελά στήν όμάδα Παπαναστασίου καί ή συνυπογραφή 
τοϋ Δημοκρατικού Μανιφέστου, έξηγεΐ, ώς ένα σημείο, και τό περιεχόμενο 
τής όξύτατης άρθρογραφίας του έναντίον τών άντιβενιζελικών, πού τόσο 
έρέθιζε τόν Χατζή. Ό  Κ. Π. Μελάς δέν ήταν τυχαίος πολιτικός. ’Αξιωμα
τικός τοΰ Ναυτικοΰ, μέ πολεμική καί γενικότερη άγωνιστική δράση, γόνος 
τής μεγάλης οικογένειας τών Μελάδων, μέ γερή μόρφωση καί γενικότερα 
ένδιαφέροντα, παραιτήθηκε άπό τό Ναυτικό κι άκολούθησε τό Βενιζέλο 
στούς μεγάλους όραματισμούς του. Δέν ταυτιζόταν άπόλυτα μ’ αύτόν ιδεο
λογικά, γιατί ό Βενιζέλος ήταν συντηρητικός ώς πρός τό θέμα τοΰ βασιλικοΰ 
θεσμοΰ, τόν όποιο υποστήριζε, άντίθετα μέ τό Μελά, πού ζητούσε τήν κα
τάργησή του. ’Εξηγείται έτσι καί τό περιεχόμενο τής άρθρογραφίας του, 
πού άμεσα ή έμμεσα έβαλε έναντίον τοΰ θεσμού, πολλές φορές χωρίς έλεος, 
καί κατά τών ύποστηρικτών του, ό κυριότερος άπό τούς όποιους στά Γιάν
νινα ήταν ό Χατζής. Τίς πολλές ικανότητες τοΰ Κ. Μελά χρησιμοποίησε ό 
Βενιζέλος άργότερα, κατά τήν τετραετία 1928-1932, γιά νά οργανώσει τόν 
’Ελληνικό ’Οργανισμό Τουρισμού, μέ βάση τίς μελέτες του, γιαυτό καί τόν 
διόρισε Γενικό διευθυντή του. Στις άτέλειωτες κονταρομαχίες τους οί δυό 
άντίδικοι, πού κατά βάθος άναγνώριζαν τίς ικανότητες ό ένας τοϋ άλλου, 
άφηναν νά διαρρέουν μές άπό τίς γραμμές τών άρθρων καί σχολίων τους, 
τά πιστεύω  τους. Μέχρι λατρείας βασιλικός ό Χατζής, φανατικός δημοκρα
τικός ό Μελάς. Μέ κανένα άλλο πολιτικό δέ διασταύρωσε περισσότερες 
φορές τό δημοσιογραφικό ξίφος του ό Χατζής, όσο μέ τό Μελά.

Στήν πόλη, μετά τήν άπομάκρυνση τοΰ άντιστράτηγου Α. Μπαΐρα. διοικητής τής 
VIII μεραρχίας, τής Ηπειρωτικής, δπως όνομάστηκε τά κατοπινά χρόνια, αυτής πού 
υπερασπίστηκε σθεναρά τά όχυρά τοΰ Καλμπακιοΰ, κατά τόν έλληνοϊταλικό πόλεμο, 
(στή Μικρασία. δπως άναφέρθηκε, οί Ήπειρώτες πολεμούσαν μέ τήν IX μεραρχία) το
ποθετήθηκε ό υποστράτηγος I. Παπαφλέσσας, άνέλαβε προσωρινά καί τή διοίκηση τοΰ 
Ε ' Σ. Στρατοΰ.- Τά τέϊα, συνέχιζαν ν ’ άποτελοΰν τό κοσμικότερο γεγονός τής πόλης. 
’Από τά τελευταία πού δόθηκαν ήταν τού δήμαρχου Βασ. Πυρσινέλλα. τοΰ Λυκείου Έλλ- 
ηνίδων. γιά φιλανθρωπικούς σκοπούς, στή Ζωσιμαία σχολή, καί τοΰ δημοτικού μηχα
νικού Π. Μελίρρυτου.- Ό  φαρμακοποιός I. Κ. Τζαβέλλας άνακοίνωνε ότι σέ συνεργασία 
μέ ειδικό γιατρό τής πόλης, πού είχε έκπαιδευτει στό Παρίσι, έκτελοΰσε στό φαρμακείο 
του κάθε είδους μικροβιολογικές έξετάσεις. Ή  είδικότης τών μικροβιολόγων δέν είχε 
έμφανιστεΐ άκόμα.- Ή  Ήπειρος κι ό Κήρυξ εξακολουθούσαν νά άντιδικοΰν γιά τό 
παρελθόν, ό Πανίδης δέν άφηνε σέ ησυχία τόν μέλλοντα πεθερό του. καθημερινά τοΰ 
έδινε άφορμές γιά έντονα ξεσπάσματα.- ’Από τά μεγαλύτερα κοσμικά γεγονότα τής 
χρονιάς θεωρήθηκε ή χοροεσπερίδα πού δόθηκε στις 29 Γενάρη, στήν αίθουσα τοΰ Άβέ
ρωφ άπό τή νεοσύστατη Λέσχη τών δημοσίων ύπαλλήλων. Ή  επιτυχία της ήταν τερά
στια. Θά μείνει αλησμόνητη γιά τά Γιάννινα ή βραδυά αύτή, έγραφαν οί έφημερίδες. 
Ό ,τι έκλεκτόν τής τε κοινωνίας τών Ίωαννίνων ώς καί τής δημοσιοϋπαλληλικής τοι- 
αύτης (πολιτικής καί στρατιωτικής) συνεκεντρώθη εις τήν κομψότατα στολισμένην καί 
εύτρεπισμένην αίθουσαν τοϋ «Άβέραχρ». Ευρωπαϊκοί καί ελληνικοί χοροί καί τραγού
δια κράτησαν άδιάπτωτο τό κέφι, δσων παρευρέθηκαν. Στούς χορούς διακρίθηκαν πολ-
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λοί, ξεχώρισαν δμως οί Β. Παπαδημητρίου. Α. Σακελλίων, Π. Φιλιππαΐος καί. δπως 
πάντα, ό Γ. Καππάς.- Στήν ’Αθήνα πρώτα, καί στά Γιάννινα υστέρα, σχολιάστηκε πολύ 
άπό τόν τύπο ή στάση τών δικηγόρων άπέναντι τοϋ προέδρου Πρωτοδικών Π. Πουλίτσα 
- άπό τά Γιάννινα είχε μετατεθεί έκεΐ. Τοΰ άναγνώριζαν μέν εύθύτητα, σεμνότητα, μόρ

φωση. έπαγγελματική κατάρ
τιση καί ύπεροχή άνάμεσα 
στούς δικαστικούς, τόν κατη
γορούσαν δμως πώς τούς... 
έκοβε τό ψωμί. τόσο τών 
Ιδιων, δσο καί άλλων, δσοι 
άσχολοΰνταν μέ τά δικαστή
ρια. Ό  Πουλίτσας ήταν ύπέρ 
τού συμβιβασμού τών άντί- 
δικων κι άγωνιζόταν νά βρί
σκει συμβιβαστικές λύσεις σ’ 
δλες τίς διαφορές, σ ’ άντίθεση 
πρός τούς δικηγόρους πού 
έπιζητοΰσαν τή διαιώνιση τών 
δικών, γιά νά εισπράττουν 
πολλά άπό τούς πελάτες τους. 
Ή  *Ήπειρος τάχθηκε μέ τό μέ
ρος τοΰ Πουλίτσα, τό ίδιο κι 
ό Ριζοσπάστης τών ’Αθηνών, 
έπαινοΰσε τήν τακτική τοΰ δι
καστή, δημοσίευσε μάλιστα κι 
ένα χρονογράφημα γι’ αύτόν, 

τονίζοντας δτι ή στάση τοϋ Πουλίτσα είχε καί ήθική σημασία, έκτός τής πρακτικής. 
Έπειτα  -έγραφε ό «Ριζοσπάστης-^: φιλοδόξησε νά έξοντώσει τόν κομμουνισμόν, δπως 
ό προκάτοχός τον. Τό χρονογράφημα άναδημοσίευσε καί ή 'Ηπειρος (1-2-1922).- Ή  
Φιλαρμονική τοΰ Δήμου, φυτοζωούσε. Πρέπει νά ένισχυθεΐ, έγραφαν οί έφημερίδες, νά 
έγγραφοΰν συνδρομητές, είναι κρίμα νά κλείσει.- Μέ άστυνομική διάταξη διατάσσονταν 
οί καταστηματάρχες νά κρεμάσουν, γιά άσφάλεια. πάνω άπό τίς πόρτες τών μαγαζιών 
τους ένα φανάρι μέ πετρέλαιο' θά τό άναβαν στίς 9 τό βράδυ. Ή  Γενική διοίκηση 
άκύρωσε τή διαταγή, επειδή ό Δήμος δέν ρωτήθηκε, ένώ είχε τήν πρόθεση νά τοποθετήσει 
ό ίδιος τά φανάρια.- Ή  καταμέτρηση τών ζώων, στό νομό Ίωαννίνων θάρχιζε άπό τό 
Μάρτιο. Σκοπός: ό καθορισμός τοΰ φόρου τοΰ προβατονομίου.
Λίγο πριν άπό τή δολοφονία τοΰ Άνδρέα Καβαφάκη, ό Χατζής σέ άρθρο 

του (6-2-1922) διατύπωνε, μιάν άλήθεια: Οί Μεγάλοι -σημείωνε- υπέγραψαν 
ό καθένας τους τίς συνθήκες_ιοΰ Νιεγύ, τών Σεβρών καί τών Βερσαλλιών, 
με τήν δολίαν καί έσκεμμένην πρόθεσιν τήν επαύριον ν ’ άθετήσωσι τήν 
υπογραφήν των είς δ,τι δέν τούς συνέφερε καί νά έπικαλοϋνται τήν εγκυ
ρότατα δί ’ δσα τούς συνέφεραν. "Ετσι -πρόσθετε- ή Βουλγαρία, άν καί ν ι
κήθηκε, δέν άφοπλίστηκε, έτσι ή Γερμανία πλήρωσε, χωρίς κανείς νά είναι 
σίγουρος ότι θά ξαναπληρώσει, έτσι ή ’Αρμενία σφαγιάστηκε κάτω άπό τή 
σκέπη τή ς Συνθήκης τών Σεβρών, έτσι ή Κιλικία μέ τήν ίδια συνθήκη πα
ραδόθηκε στή φθορά καί τήν άτίμωση, έτσι ή Ελλάδα σύρθηκε χωροφύλα
κας σ’ ένα άγώνα τρομερής υπερέντασης κι έτσι ύπογράφτηκε καί ή Γαλλο-

Ά πό  τήν κοινωνική καί πολιτιστική ζωή τών Γιαν- 
νίνων στή δεκαετία τοϋ '20. Χορευτικός όμιλος 
τού Λυκείου Έλληνίδων μέ τοπικές ένδυμασίες. 
Από αριστερά πρός τά δεξιά: Φανή Χαρούσια - 
Κωσταδήμα, Άνθούλα Χρηστοβασίλη, Φούλα Δα- 
νέλλη - ΦανοΟ, Λίζα Μίνω - Ντόβα, Φρόσω Βασι- 
λάκη, "Αρτεμις Έ λληνος, οί τελευταίες άγνωστες.
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κεμαλική συνθήκη καί παραδόθηκαν στόν Κεμάλ εκατομμύρια πολεμοφόδια, 
διά τήν δόξαν τοϋ χριστιανικού Στανροϋ. Σήμερα, δύσκολο νά προβληθούν 
άντιρρήσεις στά έπιχειρήματά του, άποτελούσαν πιστή άπεικόνιση τής πραγ
ματικότητας. Μόνο πού ή παράταξη στήν όποία άνήκε, δέν είχε τήν τόλμη 
νά δει τήν άλήθεια κατάματα, ν’ άντιδράσει έγκαιρα, νά προβεϊ σέ θυσίες, 
όδυνηρές βέβαια, άναγκαΐες όμως γιά νά βγει ή Ελλάδα άπό τό άδιέξοδο' 
μάταιες ηταν οί προσπάθειες πού κατέβαλε ό Γούναρης στίς ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες- φυσικά δέν περιόδευε στήν Εύρώπη γιά νά π ρ ο δ ώ σ ε ι ,  
όπως προπαγάνδιζαν οί άντίπαλοί του. Είναι άπίστευτο πού οδηγούσε ό 
τυφλός φανατισμός, άκόμα καί φωτισμένα μυαλά. Ή  Πηνελόπη Σ. Δέλτα, 
π.χ. σ’ ένα γράμμα της (9/22-4-1922) πρός τόν ’Αλέξανδρο Δελμούζο, στή 
Λειψία, σημείωνε: Έμάθαμε πώς ό Γούναρης έδέχτηκε νά δώσει τή Μικρα- 
σία και μέρος τής Θράκης, πράγμα πού βάζει σέ κίνδυνο καί τήν :Ανατολική 
Μακεδονία, άκόμα καί τή Θεσσαλονίκη, κι αύτό δέν μάς συγκίνησε καθόλου 
(’.Αλληλογραφία τής Π.Σ. Δέλτα, ’Αθήνα 1956- άναφέρεται στόν ελληνικό 
λαό πού ψήφισε τό Γούναρη). Καί παρακάτω: Ένάμιση έκατομμύριο Ε λλή
νων καί ’Αρμενίων έσφάχθηκαν. Καί μέ ήσυχη τή συνείδηση ό Γούναρης 
ξαναπαραδίδει άλλο ένα έκατομμύριο Ελλήνων στούς ίδιους σφαγεϊς..._Μ\ 
ήταν προδότης ό Γούναρης. Πάσχιζε νά βγάλει τήν Ελλάδα άπό τόν άσφυ- 
κτικό κλοιό τών πρώην συμμάχων καί νά τούς πείσει νά βρούν μιά λύση 
στό μικρασιατικό πρόβλημα- ισως δέν κινήθηκε γρήγορα, μέ τούς ρυθμούς 
πού επέβαλλαν οί περιστάσεις, δέ στάθμισε όρθά τίς δυνατότητες τοΰ 
άντιπάλου του πού ζητοΰσε, τό Φεβρουάριο τοΰ 1922, νά φύγει ή Ελλάδα 
άπό τή Μικρά ’Ασία καί τήν ’Ανατολική Θράκη καί ν’ αύτονομηθει ή Δυτική- 
έπρεπε νά τά λάβει σοβαρά υπόψη του ό Γούναρης, άλλά αύτά δέν είναι 
προδοσία, είναι λανθασμένες κινήσεις, τό ίδιο είχε κάνει κι ό Βενιζέλος 
μέ τή Βόρειο "Ηπειρο. Ή  καθημερινή όμως άρθρογραφία τών βενιζελικών 
έφημερίδων, άκόμα καί ό γιαννιώτικος Κήρυξ σχεδόν τόν άποκάλεσε άλήτην 
μέ τό νά γράφει ότι περιφέρει άλητικόν δίσκον, γιά νά χαρακτηρίσει τίς 
προσπάθειές του πρός σύναψη δανείου, δημιούργησε τήν άτμόσφαιρα, πού 
όπλισε τά χέρια τών δολοφόνων τοΰ Καβαφάκη μέ τά περίστροφα τού θα
νάτου. Ή  δημοσίευση τοΰ Δημοκρατικού Μ ανιφέστου έπιτάχυνε τήν κρίση. 
Ή  γνωσθεισα σύλληψις τών περισσοτέρων έκ τών ύπογραψάντων τό 
υβριστικόν κατά τοϋ Βασιλέως μανιφέστον άναρχικών προυκάλεσεν αληθή 
άνακούφισιν είς τόν λαόν... Ή  έξαψις τών λαϊκώ ν παραγόντων είναι τοι- 
αύτη, ώστε νά κρίνεται πλέον δύσκολον, δπως σνγκρατηθώσιν οϋτοι 
άπέναντί τής ένταθείσης κατά τάς τελευταίας ημέρας άνατρεπτικής μανίας, 
έγραφε ή ’Ηπειρος. Ό  Κήρυξ έρριχνε κι αύτός λάδι στή φωτιά. Συμβούλευε 
τούς άντιβενιζελικούς νά κρυφτούν στίς κρυψώνες τους γιά νά σωθοΰν, 
γιατί, έλεγε, ή λαϊκή όργή θά ξεσποΰσε στά κεφάλια τους. Χρειάζονταν κι 
άλλα γιά ν ’ άνοίξει ό δρόμος γιά τό κακό;
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V  τό μεταξύ ol στρατεύσιμοι Ήπειρώτες, μετά τήν εκγύμνασή τους στά 
Γιάννινα, άναχωρούσαν γιά τό Μικρασιατικό μέτωπο, πολλοί ά π ’ 

αύτούς δέ θά ξανάβλεπαν τήν άγαπημένη τους Ή πειρο. Στις 11 Φεβρου
άριου, στήν πλατεία Στρατώνων, έγινε τελετή, παρέλαση κι άποχαιρετισμός 
τών άναχωρούντων. Ό διευθύνων τό Ε ' Σ .  Στρατοΰ υποστράτηγος I. Πα- 
παφλέσας στήν προσφώνησή του τόνιζε: Ή  πατρίς έχουσα πεποίθησιν εις 
τά πατριωτικά σας αισθήματα σάς αποστέλλει εις τήν Μ. Άσίαν. ΐνα μετά 
τών έκεΐ συναδέλφων σας, δώσητε τήν έλευθερίαν εις τούς ύποδούλους 
αδελφούς μας. Σάς συνιστώ φρόνησιν, ψυχραιμίαν καί αύταπάρνησιν. Άνα- 
λογισθεΐτε δτι εΐσθε τέκνα τής εύάνδρου Η πείρου καί έχετε καθήκον ιερόν 
νά μή άμαυρώσητε τήν δόξαν, ή όποία έστεφάνωσε τούς προγόνους σας. 
Είχαν άνταπόκριση τά λόγια τοΰ σωματάρχη στίς καρδιές τών στρατιωτών; 
’Αμφίβολο. Οί στρατιώτες πού έφευγαν γιά τό μέτωπο, πριν λίγο πολίτες, 
ζοΰσαν τήν άτμόσφαιρα πού δημιουργούσε ό τύπος μέ τήν έξαλλοσύνη του, 
οί φήμες καί οί διαδόσεις' ήταν φυσικό νά έπηρεάζονται καί ν ’ άκούουν 
μέ σκεπτικισμό τίς παραινέσεις τών άξιωματικών τους. Ή  ψυχολογική τους 
κατάσταση χειροτέρευε, καθώς μάθαιναν ότι πολλοί, άκόμα καί γνωστοί 
τους, δέν είχαν παρουσιαστεί γιά κατάταξη, ένώ άλλοι λιποτακτοΰσαν. Έ 
σφιγγαν τήν καρδιά τους τά Ήπειρωτόπουλα κι έφευγαν μέ τήν έλπίδα 
πώς ίσως βρισκόταν λύση νά τελειώσει ό πόλεμος καί νά βρει ή Ελλάδα 
τό δίκιο της. Ύστερα άπό δυό μέρες, πάλι μέ τελετές καί προσφωνήσεις, 
έφευγε γιά τή Μ. ’Ασία καί ή δεύτερη άποστολή.

Κι ένώ τά Ήπειρωτόπουλα πήγαιναν νά πολεμήσουν τόν Κεμάλ. ή ζωή τής πόλης 
συνέχιζε τήν πορεία της, μέ τά τέϊα, τούς χορούς καί τίς γιορταστικές έκδηλώσεις τής 
’Αποκριάς. Στίς 12 καί 13 Φεβρουάριου δόθηκε στόν Άβέρωφ  μεγάλος χορός μεταμ
φιεσμένοι, μέ άμφιέσεις πρωτοφανείς, τίς είχαν φέρει οί όργανωτές άπό τήν ’Αθήνα 
γιά νά εντυπωσιάσουν. Τό περίεργο είναι πώς παρά τόν πόλεμο, παρά τήν τεράστια 
οικονομική κρίση, ή κίνηση τής ’Αποκριάς ήταν εξαιρετική. Είμπορεϊ νά πει κανείς - 
σημείωνε ό χρονικογράφος- πώς ενα γοϋστο γιά γλέντι κατέλαβεν δλους. Τά οικο
γενειακά γλέντια στά σπίτια, άλλά καί τά άλλα, στά δημόσια κέντρα, έδωσαν καί 
πήραν... Οί όμιλοι τών προσωπιδοφόρων καί μή άνεξάντλητοι εις αντοχήν καί κέφι. 
'Ομως στίς μεταμφιέσεις δέν υπήρχε ιδιαίτερο γοϋστο, πιερρότοι. άραπάκηδες. διαβο- 
λάκοι. χανουμάκια, ό αιώνιος γιατρός κλπ. Κάποια όμάς μονάχα, παριστώσα τόν 
Κεμάλ καί τό έπιτελεϊον του, είχε μιά πρωτοτυπία έκτελέσεως τουλάχιστον... Δέ βρέθηκε 
τότε κανένας νά πει στά παιδιά πού μασκαρεύονταν γιά νά γελοιοποιήσουν τόν Κεμάλ. 
ότι μέ τέτοια δέν έξορκιζόταν ό Κεμάλ, μέ τά μασκαραλίκια δέν έφευγε ό φόβος άπό 
τις καρδιές τών άνθρώπων. είχε φτάσει καί στά Γιάννινα ό άπόηχος τών έγκλημάτων 
του έναντίον τοΰ Ελληνισμού τής Μ. ’Ασίας, τά Ήπειρωτόπουλα πού άναχωρούσαν 
θά δοκίμαζαν σέ λίγο τήν κτηνωδία τών στρατιωτών του καί τών στιφών τών τσέτηδων, 
δέν ήταν καραγκιόζης ό Κεμάλ... Πάντως άπό τούς ειδικούς κρίθηκε πώς στό τέϊον  
Ι^τά χορού  πού δόθηκε στό αρχοντικό τοΰ Λεβή, παρατηρήθηκαν οί καλλίτεροι καί 
βαρυτιμότεραι μασκαράται. Έ νας ιδίως «σεβαλιέ Α ούι κατόρζ» εκαμεν εξαιρετικήν 
έντύπωαιν. Ή ταν ό καθηγητής Α. Σακελλίων.- Γιά τό Ζαγόρι άρχιζε νέα εποχή στό 
θέμα τής συγκοινωνίας. Ή άπόφαση γιά τή διάνοιξη άμαξιτης όδοΰ ώς τή Δοβρά 
(’Ασπραγγέλους) είχε παρθεΐ άπό τό 1914. όταν Γενικός διοικητής ήταν ό Γ. 2^ωγράφος.
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Ά ρχισαν άπό τότε οί εργασίες, ήρθαν οί πόλεμοι, οί Διχασμοί, σταμάτησαν, λίγα, χι
λιόμετρα πέρα άπό τό Λυκόστομο προχώρησαν. Τώρα έγιναν οί μελέτες, τέλειωσαν 
όλες οί γραφειοκρατικές διατυπώσεις, τό εργο βγήκε σέ μειοδοτική δημοπρασία. Ωστό
σο χρειάστηκαν μερικά χρόνια άκόμα γιά νά όλοκληρωθεΐ, μέ τήν πρώτη μορφή του. 
πού ζήσαμε έμεϊς οί παλιοί.
Ποικίλα παράπονα έρχονταν άπό τό μέτωπο, άπό Ήπειρώτες στρατιώ

τες, δημοσιεύονταν στήν *Ηπειρο. "Ενας φαντάρος διατύπωνε τό παράπονο 
πώς, ένώ άπ’ δλα τά μέρη τής Ελλάδας στέλλονταν δέματα μέ έσώρρουχα 
καί βιβλία, άπό τήν Ή πειρο δέν έφτανε τίποτα. Οί Γιαννιώτες ήταν άπα- 
σχολημένοι μέ τά τέϊα  καί ξεχνούσαν τούς μαχητές... Ή ταν μάλλον ύπερβο- 
λή πώς τίποτα δέν στελνόταν άπό τήν Ή πειρο, γιατί τό τμήμα ιματισμού, 
όπως έλεγαν οί εφημερίδες, έρραβε, μέ έθελόντριες, άσπρόρρουχα γιά τά 
παιδιά τοϋ μετώπου. Μιά άλλη καταγγελία, έπώνυμη αύτή, έφεδρου λοχία, 
ήταν πιό σοβαρή. ’Αγανακτούσε -έλεγε- όταν διάβαζε στήν Ή πειρο  τίς εκτο
ξευόμενες άπό τόν Κήρυκα ύβρεις, έναντίον τοΰ Γ. διοικητή Κ. Χαλκοκον- 
δύλη. Βεβαίως δέν εΐμεθα φαυλοκράτες -συνέχιζε- αρπαγές, άδικοι, φονεϊς, 
δολοφόνοι καί... καί... καί ύπομένομεν καί τάς ϋβρεις των άκόμη καί τώρα. 
Ά λλά  φόβος μήν ξεχειλίση τό ποτήρι τής υπομονής, τών άρχών καί τών 
πολιτώ ν καί τότε ούαί καί άλλοίμονον. Ά λλά  μετά τό λούσιμον, τό όποιον 
διαρκώς καί άκουράστως ή φιλτάτη μας «Ήπειρος», εϊδομεν ότι τούς δίδει 
καθημερινώς, άπαντες έξεχύθημεν είς ούρανομήκη: άέρα, άέρα στόν «Κό
ρακα» (Κήρυκα) καί είς ζητωκραυγάς υπέρ τής άγαπημένης μας «Ηπείρου». 
Είναι άξιο άπορίας γιατί δημοσίευσε τό γράμμα ό Χατζής, δίνοντας ό ίδιος 
όπλα στούς άντιπάλους του. Τό γράμμα άποκάλυπτε πολλά: α) Μόνο ή 
Ή πειρος  καί κατ’ έπέκταση τά κυβερνητικά φύλλα κυκλοφορούσαν στό 
μέτωπο, τά βενιζελικά είχαν άποκλειστει. β) Μέ τόν τύπο καί τήν άλλη 
προπαγάνδα, γινόταν συστηματική πλύση έγκεφάλου στούς στρατιώτες, τό
ση πού έφταναν στό σημείο νά κρίνουν άπό μακριά ένέργειες κυβερνητικών 
οργάνων στόν τόπο τους, χωρίς νάχουν υπόψη τους καί τήν άντίθετη άποψη, 
γ) Ή  κομματική διάβρωση τοϋ στρατού είχε προχωρήσει πολύ, οί μαχητές 
διχάζονταν, τό ήθικό έπεφτε, πώς θά άντεχαν στήν τρομερή επίθεση πού 
ετοίμαζε ό Κεμάλ. μέ τήν άτεγκτη πειθαρχία τοΰ στρατοΰ του, καί μέ τήν 
άφθονία τοΰ όπλισμοΰ πού τώρα διέθετε;

Οί συλλήψεις τών βουλευτών γιά τήν υπογραφή τοΰ Δημοκρατικού Μ α
νιφέστου, καθώς καί τό θέμα τοΰ πατριάρχη Μ. Μεταξάκη, πού είχε γίνει 
τό κόκκινο πανί γιά τούς άντιβενιζελικούς, έξακολουθοΰσαν ν ’ άπασχολοΰν, 
τίς στήλες τών γιαννιώτικων έφημερίδων. Ή  Ή πειρος  διαφωνοΰσε μέ τίς 
συλλήψεις τών βουλευτών, άφοΰ τέτοια υβριστικά γιά τό πολίτευμα κείμενα, 
δημοσιεύονταν, μήνες τώρα, στίς βενιζελικές έφημερίδες καί κανένας 
άρθρογράφος δέν ένοχλήθηκε. Τό Δημοκρατικό Μανιφέστο δέν περιείχε κεί
μενα διαφορετικά άπ’ όσα είχαν δημοσιευτεί, λάθος ήταν ή σύλληψη τών 
βουλευτών. Λάθος επίσης τών βενιζελικών βουλευτών τής ’Ηπείρου ήταν 
ή άποστολή συγχαρητήριου τηλεγραφήματος στόν Πατριάρχη. Ποιός τούς
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υποχρέωσε -ρωτούσε- νά τό κάνουν αύτό καί νά έπεμβαίνουν έτσι στά έκ- 
κλησιαστικά ζητήματα, πού είναι δουλειά άλλων; Τό Μεταξάκη τόν είχε 
καθαιρέσει ή 'Ιερά Σύνοδος ώς επιβάτην καί αιρετικόν, γιατί έπεμβαίνουν 
οί βουλευτές, άφού τό ζήτημα δέν είναι πολιτικό;

Ή  έπικείμενη έπέτειος τής 21ης Φεβρουάριου άνέστειλε προσωρινά τίς 
διενέξεις γύρω άπ’ αύτά τά θέματα, άλλά άλλο μεγαλύτερο θά άνέκυπτε: 
ή δολοφονία τοΰ Α. Καβαφάκτρ ’Αναταραχή σημειώθηκε κι άπό τήν είδηση 
ότι τή διοίκηση τοΰ Ε' Σ .  Στρατοΰ θ ’ άνάλάβαινε ό πρίγκηπας ’Ανδρέας, 
τήν τοποθέτησή του χαιρέτησαν ό άντιβενιζελικός Λα ίκός ΤΤδΧϊτΐκός Σύλ
λογος καί ή ’Ηπειρος. δέν τήν είδαν όμως μέ καλό μάτι οί βενιζελικοί' 
συνδύασαν τήν έλευσή του μέ τίς φήμες πού κυκλοφοροΰσαν, γιά μεταφορά 
τοΰ Ε ' Σ .  Στρατοΰ στήν Κέρκυρα, οί κυβερνητικοί μέ άγανάκτηση τό διέ- 
ψευδαν.

Τήν προηγούμενη τής έπετείου οργανώθηκε στήν πλατεία τών Στρατώ
νων, έπιβλητικό μνημόσυνο ύπέρ τών πεσόντων είς τό Μπιζάνι. Τό μνη
μόσυνο έδωσε τήν εύκαιρία στό Χατζή νά γράψει ένα άπό τά λυρικότερα 
άρθρα του. Κι ήρθαν -τελείωνε- όσοι έπέζησαν, τό πρω ϊ τής 21ης Φεβρου
άριου. Μιά ονειρεμένη διάπλατος γαλανή Σημαία, μέ τόν καθάριον φωτει
νόν καί λευκότατον Σταυρόν της στή μέση. άγκάλιαζεν καί έκολπώνετο είς 
τόν έλεύθερον αέρα -καί μπροστά ένας χαμογελαστός, υπερήφανος, ευτυχής, 
καβαλάρης, γλυκύς, δπως οί ώραΐοι Έλευθερωταί άγιοι τών καλών βυ
ζαντινών τοιχογραφιών- ό Νικητής Βασιληάς καί οί γενναίοι μαζί Του 
έχτύπησαν στά δακρυσμένα άπό μεθυσμένην συγκίνησιν μάτια μας! Έβρέ- 
ξαμεν μέ τό ίερώτερον χαρμόσυνον δάκρυ μέσα στες άγκαλιές μας τά χέρια  
τών γενναίων πού ήρθαν. Ά λλά  έκεϊ παραπέρα, δπου τώρα ήρεμον. μέ 
όλίγα άγριολούλουδα -ώς τά μάτια τών πεσόντων. πού ρεμβάζουν γαληνά 
είς τήν σεμνήν σιωπήν τών όρέων δπου έπεσαν- υψώνεται άντίκρυ μας τό 
Μπιζάνι, έχουν μείνει πολλοί, πάμπολλοι άπό τούς ονειρεμένους άγγέλους 
γιά τούς όποιους μέ δάκρυα έδεόμεθα τήν 20ήν Φεβρουάριου τού 1913 στήν 
Παναγιάν!-----Φέρ’ τους, φ έρ ’ τους Παναγιά μου!

Μέ τήν Ιδια έπιβλητικότητα γιορτάστηκε καί ή έπέτειος. Δοξολογία στή 
Μητρόπολη, έκεϊ όλες οί άρχές, οί βουλευτές, οί πρόξενοι. "Ομως κι αύτή 
η επέτειος είχε τό έπεισόδιό της, σοβαρότατο γιά τούς άντιβενιζελικούς, 
διχαστικό οπωσδήποτε, ήρθε νά κάνει πιό μεγαλύτερο τό χάσμα άνάμεσα 
στούς Γιαννιώτες. Ό  Σπυρίδων άπουσίαζε, στή δοξολογία χοροστάτησε ό 
αρχιμανδρίτης Ιεροκήρυκας Πολύκαρπος Συνοδινός, ένθερμος οπαδός τοΰ 
Βενιζέλου, πού δέ δίστασε νά έκδηλώσει τά άντιβασιλικά αισθήματα κατά 
την ώρα τής τελετής. Στίς εύχές πού άνέπεμψε δέ μνημόνευσε τό όνομα 
τοΰ Κωνσταντίνου. Κάτι τέτοιο τήν έποχή έκείνη θεωρούνταν ώς ή μεγα
λύτερη άσέβεια άπέναντί του. Ό  Χατζής φρύαξε, όπως κι όλη ή άντιβε- 
νιζελική παράταξη. Καί τί δέν άκουσε ό παπάς άπό τίς στήλες τής Ηπείρου: 
Άσεβεστάτη, θρασυτάτη, έλεεινή καί αυτόχρημα πρός πάσαν έκκλησιαστικήν
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ή κρατικήν διάτα'ξιν υβριστική, ή προκλητικότητα ένός θρασύτατου παπά, 
τόν όποιον ή Μητρόπολις έτοποθέτησεν καί ώς ιεροκήρυκα. Καταχρώμενος 
τής απουσίας τοϋ Σπυρίδωνος, παραχαράκτης καί έλεεινός καταχραστής 
τών αισθημάτων τοϋ άρχιερέως προστάτου του. ίερουργήσας κατά τήν 21ην 
Φεβρουάριου, χωρίς νά σεβαστή τήν ημέραν, τάς άναμνήσεις της, καί ζώσαν 
είς τάς ψυχάς όλων τήν ζωντανήν εικόνα τοϋ Στρατηλάτου Έλευθερωτοϋ, 
άναπέμπων μίαν παμπόνηρον καί άξίαν βρωμεράς ψυχής βρωμεράν δέησιν. 
άφοϋ ώμίλησεν περί όλων « δ ι α γ ρ α μ μ ά τ ω ν » ,  μέ παμπόνηρον καλογε
ρικόν ιησουιτισμόν, μόνον τό όνομα ένός πού άνέμενον αί καρδίαι όλων, 
τό όνομα τοϋ Βασιλέως, δέν άνέφερεν ό φαρισαΐος καί όζων έκ πάθους 
δηλητηριασμένου λευϊτης. Στήν εκκλησία πού όλοι συνειδητοποίησαν τί είχε 
συμβει, κανένας δέν άντέδρασε. Ή  Ιερότητα τοϋ ναοΰ καί ή παρουσία τών 
ξένων προξένων τούς συγκρότησε. Άλλά όταν ό άρχιμανδρίτης έκανε τήν 
έμφάνισή του στή δεξίωση τοΰ δημάρχου, τόν έδιωξαν, λέγοντας πώς τέ
τοιος παππάς δέν έχει θέση στήν Ήπειρο. "Ελεγαν κι άλλες κατηγορίες 
έναντίον τοΰ Συνοδινοΰ: κατά τήν απουσία τοΰ Σπυρίδωνα έκανε προπα
γάνδα υπέρ τοΰ Βενιζέλου στά χάνια καί στά καφενεία.

Ό  Κήρυξ. άναφερόμενος στό επεισόδιο, διατύπωνε τήν άπορία: Τί 
έκαμε; Δέν έμνημόνευσεν τό όνομα τοϋ Βασιλέως καί γ ι ’ αύτό δέν είχε 
θέσιν είς τήν δεξίωσιν; "Ωστε όλοι οί βενιζελικοί δέν έχουν θέσιν; Κι ό 
Χατζής άπαντοΰσε μ’ ένα υπαινιγμό φοβερό: Ναί, πάς μή μνημονεύων τό 
όνομα τοϋ Βασιλέως τών Έλλήνων όλων, τών έχόντων εν κράτος 
άποτελεσθέν διά τής θελήσεως τών Έλλήνων, μέ σεβασμόν, δέν έχει θέσιν. 
Ίσω ς δ ’ έν προσεχεστάτφ μέλλοντι δέν θά έχη καί κεφαλήν...

^  τίς 21 Φεβρουάριου δολοφονήθηκε ό Καβαφάκηζ, στήν εξώπορτα τοΰ 
σπιτιοΰ του' τοΰ είχαν στήσει ένέδρα καί τόν περίμεναν. "Οπως είχε 

γίνει καί μέ τόν "Ιωνά Δραγούμη, τό γεγονός συντάραξε τήν Ελλάδα, άποτε- 
λοΰσε ένα άκόμα βήμα πρός τό γκρεμό. Ή  έπιλογή τοΰ Καβαφάκη δέν έγινε 
τυχαία. Μικρασιάτης τήν καταγωγή, ίσως καί γιαυτό ό σκληρότερος έπι- 
κριτής τής κυβερνητικής πολιτικής, ήταν έξέχουσα μορφή στή βενιζελική 
παράταξη κι ό κυριότερος στυλοβάττίς τής ιδεολογίας της, μέσω τής έφημε- 
ρίδας του Ελεύθερος τύπος. Τά άρθρα του δέν είχαν οίκτο γιά τούς βα
σιλικούς, δικαίωναν τήν πολιτική τοΰ Βενιζέλου κατά τό παρελθόν, καί 
πρόβλεπαν συμφορές γιά τήν Ελλάδα, μέ τήν πολιτική πού άκολουθοΰσε 
ή κυβέρνηση Γούναρη. Τελευταία είχε δημοσιεύσει καί τό Δημοκρατικό Μ α
νιφέστο, ίσως αύτό ήταν ή σταγόνα πού έκανε τό ποτήρι τής αδιαλλαξίας 
νά ξεχειλίσει, άφοΰ τό περιεχόμενό του αποτελούσε άμεση βολή έναντίον 
τοΰ βασιλικοΰ θεσμοΰ' έτσι αποφάσισαν νά τόν δολοφονήσουν.

Ποιά ήταν ή στάση τής Η πείρου  απέναντι στή δολοφονία; "Ιδια μ’ έκεί- 
νη πού είχαν τηρήσει οί βενιζελικές εφημερίδες κατά τή δολοφονία τοΰ 
Δραγούμη. Ό  Διχασμός είχε τρομερές παρενέργειες στήν καρδιά καί στό
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πνεύμα τών αντίπαλων παρατάξεων. Επιφανειακά εκφραζόταν ή λύπη καί 
ή άγανάκτηση έναντίον τών δολοφόνων, στό βάθος χειροκροτούσαν τήν 
πράξη τους, ήταν άξια θαυμασμού, έκφραση τής λαϊκής βούλησης. Έ παινος 
γιά τό νεκρό, άλλά καί έκφραση άμφιβολιών γιά τά έλατήρια τών δολοφό
νων. Μήπως, δηλαδή, έφταιγε κι ό ίδιος καί προκάλεσε τή μοίρα του;

Ό  Χατζής, λοιπόν, πέντε μέρες μετά έγραφε: Πρό ένός θανάτου. Μέ
αισθήματα θλίψης καί πό 
νου γιά τήν απώλεια συνα
δέλφου. έκλεκτοϋ έργάτη 
τής πέννας καί ίκανοϋ δη
μοσιογράφου. ακούσαμε τό 
θάνατο τοϋ Ανδρέα Καβα- 
φάκη. Αισθήματα άπερίφρα- 

στου πόνου μάς κατέχουν γιά τόν θάνατο άνθρώπου καί συναδέλφου, όχι 
τυχαίου. 'Όλα αύτά, ώς εισαγωγή, δέν προοιωνίζουν τίς ερμηνείες πού 
άκολουθούσαν. Αιατί έφονεύθη ό Καβαφάκης: ρωτάει ό Χατζής. 'Εδώ στήν

έπαρχία -άπαντάει ό ίδιος-

ΕΛΒΥΘΕΡΟΣ Ti ΤΥΠΟΣ „·=

Φύλλο τής εφημερίδας « Ελεύθερος Τύπος» ποϋ 
έξέδιδε ό Α. Καβαφάκης, δυόμιση μήνες πριν τή 
δολοφονία του (6-10-1921).

■ Χ α ρ ι ν  Τ η γ  Ι ς τ ο ρ ι α ς  Κ αι  Τ η γ  Α λ ή θ ε ι α ς ________

ΤΙ ΜΑΣ Λ ΕΓΟ ΥΝ  ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
Ό  κ. Π ρω θυπ ο υργό ς  όμιλώ ν είς τήν  

Β ο υλή ν εϊπ εν , δ τι κα τέχο μ ιν  έν  Μ ικρφ  
‘Ασί<ρ Εδαφος 1 0 0  χιλιάδω ν τετραγω 
νικώ ν χιλιομέτρω ν, Απέναντι 1Θ χ ι 
λιάδω ν τής  σ υ ν θ ή κ η ς  τώ ν Σ εβρώ ν . 
‘Ε π ειδή  6 κ . Γ ούναρης δέν ή  θέλησε  
νά διασαφήνισή  π ληρέσ τερον τό  ζή τη 
μ α  κα ί έπομένω ς ήμποροΰσε νά φ α ν-  
τα σ θ ή τ ις ,  δ τι ιό  π λέο ν  τής  συνθήκης  
τ<5ν Σ εβ ρώ ν Εδαφος κα τελάβομεν  έ π ΐ  
τής  έπ ο χή ς  τή ς  παρούσ ης Κ υβερνή -  
σεως, ε ιμ ε θ α  ύποχρεω μένο ι νά διευ  
κρινίσω μεν τήν  δήλω σιν τα ύ τη ν  τοϋ  
κ. Γ ούναρη. Λ ο ιπόν. Τ ή ν  χα τεχο μ έ-  
νην ζώ νην χατοίΗΟϋαι τρία έκα τομμύ-  
(«α κατοίκω ν άντί τοϋ  ένός έκα τομμυ-  
ρίου δπ ερ  εύρ ίσχετα ι έντός τής  ζώ νης  
Τής συν θ ήκη ς  τώ ν  Σ εβρώ ν . ^ Α λ λ ' έπ ΐ  
τής  π ρ ω θ υ π ο υ ρ γία ς  τοΰ κ. Γ ούναρη  
κ α τε λ ή φ θ η  μόνον τό τετράπ λευρον τό  
Εχον ώ ς έξ ή ς : ‘Α σ χα ν ία  Λ ίμ ν η , Α ε ϋ ·  
H<w, Δορύλαιον, Ά φ ιό ν -Κ α ρ ά -Χ ισ σ ά ρ ,  
Τ ζεντΙς, Λ ίμ ν η  Ά σ κ α ν ία . Τοϋτο  π ε ρ ι
λαμβάνει ίχ τα σ ιν  1 2 .9 5 0  τετρ α γω ν ι
κώ ν χ ιλιομέτρω ν χα I π λ η θ υ σ μ ό ν  3 9 0  
χ ιβ ά δ ω ν  κατοίκω ν.

Ε π ί τής π ρ ω θ υ π ο υ ρ γία ς  τοϋ  κ . Γ ο ύ 
ναρη π α ρ ε δ ό θ η  ε ί ς  τ ο ύ ς Τ ο ν  ρ-  
Η ° ν ς ή  Χ ε ρ σ ό ν η σ ο ς  % ή  ς Ν  ι- 
- ο μ η ύ έ ί α ς ,  ή  ό π ο ί α  χ α τ ε ί -  
Ζ * χ ο  ύ π ό  τ ο ϋ  έ λ λ η ν ι κ ο ϋ
I I * 0 * 0, 0 i n K  η ρ ω θ υ -

"Α ς έξετάσω μεν ή δη  κ α ί τάς  θ υσ ία ς  
είς  τάς  όποιας ύ π ε β λ ή θ η  ή  Ε λ λ ά ς  
έ π ΐ  τή ς  Κ υβερνήσεω ς το ϋ  η . Γούναρη. 
“Ε χ ο μ ε *  λ ο ι π ό ν  θ υ σ ί α ς ε ί ς  
α ϊ  μ α ,  δ η λ α δ ή  ε I ς & ν  δ  ρ  α  ς 
έ χ τ ό ς  μ ά χ η ς  4  0  χ ι λ ι ά δ α ς .  
Ε ίς  ταύ τας  δέον νά  π ρο σθ έσω  μ ε ν  κα ί 
τούς "Έ λληνας π ρ ό σ φ υ γα ς  Ν ικ ο μ ή 
δειας, άνερχομένους ε ίς  3 0  χιλιάδας  
κ α θ ώ ς  κ α ί τάς π ερ ιουσίας αύχώ ν.

Α 1  Ε Ι Σ  Α Ι Μ Α  & Υ Σ Ι Α Ι  Τ Η Σ  Ε Λ 
Λ Α Δ Ο Σ  Ε Π Ι  Β Ε Ν Ι Ζ Ε Α Ο Υ  Κ Α Θ ’ 
Ο Λ Ο Ν  Τ Ο  Δ ΙΑ Σ Τ Η Μ Α  Τ Ο Υ  Μ Ι 
Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ι Κ Ο Υ  Α Γ Ω Ν Ο Σ  Α Ν Ε Ρ 
Χ Ο Ν Τ Α Ι  Ε Ι Σ  Δ Υ Ο  Μ Ο Ν Ο Ν  Χ Ι Λ Ι 
Α Δ Α Σ  Α Ν Δ Ρ Ω Ν  Ε Κ Τ Ο Σ  Μ Α Χ Η Σ .  
Η Τ Ο Ι  Ε Κ Α Σ Τ Ο Ν  Τ Ε Τ Ρ Α Γ Ω Ν Ι
Κ Ο Ν  Ε Π Ι  Μ Ε Ν  Τ Η Σ  Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η - 
Σ Ε Ω Σ  Τ Ο Υ  κ . Γ Ο Υ Ν Α Ρ Η  Ε Κ Ο - 
Σ Τ Ι Σ Ε Ν  Ε Ι Σ  Α Ν Δ Ρ Α Σ  8  2 2 ) 4 1 ,  
Ε Π Ι  Δ Ε  Β Ε Ν Ι Ζ Ε Α Ο Υ  Ε Ι Σ  0 . 0 0 2  
Τ Ο Υ  Α Ν Δ Ρ Ο Σ . Η Τ Ο Ι  Ε Ι Σ  Α Ν Η Ρ  
Δ Γ  Ε Κ Τ Α Σ Ι Ν  5 0 0  Τ Ε Τ Ρ Α Γ Ω Ν Ι
Κ Ω Ν  Χ ΙΛ ΙΟ Μ Ε Τ Ρ Ω Ν . Μ έ Αλλους 
λόγους έ π ΐ  μ έ ν  τή ς  Κ υβερνή σεω ς τοϋ  
χ . Γ ούνα ρη  δ ι’ Βν τετραγω νικόν  μ έ -  
τρον Εχομε ν ά π ω  λείας 8  1 ) 2  άνδρώ ν , 
Ε Π Ι  Δ Ε  Β Ε Ν Ι Ζ Ε Α Ο Υ  Ε Χ Ο Μ Ε Ν  
Α Π Ω Λ Ε Ι Α Σ  Ε Ν Ο Σ  Α Ν Δ Ρ Ο Σ  Δ ΙΑ  
5 0 0  Τ Ε Τ Ρ Α Γ Ω Ν Ι Κ Α  Χ Ι Λ Ι Ο Μ Ε 
Τ Ρ Α .

Σ χ ε τ ικ ώ ς  πρός  τό ν  π λ η θ υ σ μ ό ν  a t 
ά π ώ λεια ι έ π ΐ  μ έ ν  Γ ο ύνα ρη  δ ι ά  3 1 ) 2

- · «  »  « σ ν  ε π ι  χ ή ς  π ρ ω ί
*  ο ν  ρ γ ί α ς  τ ο  ΰ  κ. Β  ε ν ι ζ έ  λ

Δείγμα τής έντονα έπικριτικής άρθρογραφίας 
τοϋ Α. Καβαφάκη

όέν έχουμε καμιά συγκεκρι
μένη πληροφορία. Αλλά... 
Καί μέ τό άλλά αρχίζει ή πα
ραδοξολογία καί ή προσπά
θεια συγκάλυψης τών δολο
φόνων. Α λ λ ’ άν έφονεύθη 
διά πολιτικούς λόγους ση
μαίνει ότι πλήν τών τακτι
κών, ρουτινοειδών δικαστη
ρίων, ύπάρχουσι καί άνέ- 
κλητα, άμείλικτα καί άνεφε- 
σίβλητα άλλα λαϊκά δικα
στήρια, λαϊκαί έτημυγορίαι 
αδυσώπητοι. Ό  ικανός δη
μοσιογράφος, εσχάτως όμως 
ό μ η χ α ν ο ρ ρ ά φ ο ς  " Ε λ 
λ η  ν, πολλάκις ώς πλήττων  
καί διασύρων τήν έλληνικήν 
πατρίδα, έκτύπα κατά τοι-

ουτον τρόπον τήν λαϊκήν έλληνικήν άπόφασιν ένός κολοσσιαίου άγώνος, 
τερματισθέντος τήν Ιην Νοεμβρίου 1920, ώστε είχεν εξελιχθεί είς πρόδρομον 
μιας νέας ύπούλου άντεπαναστάσεως, φρικτά άπειλούσης - π α ρ ’ όλα τ ’ 
αλλα προσχήματα τών λόγων καί φράσεων... Είναι αύτό πού άπετέλεσεν 
λαϊκήν έτημυγορίαν άνέκλητον τοϋ θανάτου του: Αγνοοϋμεν, είλικρινώς 
το αγνοοϋμεν, άλλά πρέπει νά τό μαντεύσωμεν άν ειμεθα ειλικρινείς, έκτός
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άν υπάρχει άλλο τι άγνωστον είς τιμάς... Τίποτα άλλο δέν υπήρχε, κι αύτό 
τό γνώριζε ό Χατζής. Ά ν  δέν ήταν τυφλωμένος άπό τό κομματικό πάθος, 
θά κεντούσε μέ τήν πέννα τή φλέβα του, γιά νά γράψει μέ αίμα τό κατηγορώ 
κατά τών δολοφόνων, χωρίς προσχήματα, καί άλλά καί λαϊκά δικαστήρια 
καί λαϊκές έτυμηγορίες, όπως είχε κάνει μέ τούς δολοφόνους τοΰ "Ιωνά 
Δραγούμη. γιά τούς όποιους -δικαιολογημένα- δέν έβρισκε κανένα δικαιο- 
λογητικό, ούτε έπικαλέστηκε γιαυτό τή λαϊκή βούληση. Δέν πείθουν σήμερα, 
οί ερμηνείες του, ούτε ή συνέχειά τους, μέ τήν όποία προσπαθούσε νά δι
καιολογήσει τή δολοφονία ώς συνέπεια τής λαϊκής οργής. Δυστυχώς ή 
ευτυχώς -έλεγε- οί λαοί δέν κρίνουν μέ τά ευπαθή καί λυρικά αισθήματα 
ολίγων άτόμων. άλλά μέ τήν ίδικήν των άτεγκτον καί άδυσώπητον θυμο
σοφίαν καί δικαιοσύνην. Κρίνουν, δικάζουν, καταδικάζουν καί έκτελοϋν. 
’Εκπροσωπούν ένα ύπέρτατον γήϊνον δικαστήριον, ύπέρ τό όποιον είναι 
χαραγμένοι μέ μαύρα, τραχέα, άπερίφραστα στοιχεία αί λέξεις: Ή  φωνή 
μου είναι οργή Θεού. Δ ιότι ούδείς άς μήν άπατηθή δτι έφονεύθη ό «άν- 
θρωπος-δημοσιογράφος» ή ή έλευθερία τής σκέψεως. Έφονεύθη ό έπιχει- 
ρηματίας τών έθνικών υποθέσεων, συνήγορος έχθίστων πρός τήν Ελλάδα  
διαθέσεων, είς στιγμάς καθ’ άς συνελαμβάνοντο έφόδια στελλόμενα πρός 
τόν έχθρόν. Έ τσ ι οί Γάλλοι δέν έφόνευσαν τόν Ζωρές κάποτε διά τήν έθνι- 
κήν γαλλικήν άμυναν: Τί συμπέρασμα έβγαζε ό Γιαννιώτης τής έποχής, άπό 
τήν άνάγνωση αύτού τοΰ άρθρου; Θά κατέληγε στή σκέψη πώς: πολύ καλά 
έκαναν καί τόν σκότωσαν, άφοϋ πρόδινε τήν Ελλάδα. Βέβαια ή προδοσία 
ήταν μόνο στά μυαλά τών άντιφρονούντων καί κυρίως τών άδιαλλάκτων, 
έτσι άντιμετώπιζαν κάθε κριτική πού προερχόταν άπό τήν πλευρά τών 
βενιζελικών' ό Καβαφάκης ήταν ό πιό θαρραλέος έκπρόσωπος αύτής τής 
παράταξης, έπρεπε λοιπόν νά πεθάνει. Δέν ήταν έργο τής κυβέρνησης ή 
δολοφονία, τοΰ παρακράτους ήταν, αύτό στήν πραγματικότητα άποφάσιζε, 
ή κυβέρνηση εύθυνόταν γιά τή δημιουργία του, ήταν συνεπώς ό ήθικός αύ- 
τουργός τών πράξεών του. Τ ’ άλλα ήταν προπετάσματα καπνού γιά νά δι
καιολογηθούν οί δολοφόνοι. Οί βενιζελικές έφημερίδες, όπως κι ό Κήρυξ, 
έδωσαν τίς πραγματικές διαστάσεις τοΰ έγκλήματος καί καυτηρίασαν τή 
δράση τοΰ άντιβενιζελικοΰ παρακράτους. Στό ίδιο πνεΰμα κινήθηκε κι ό 
Δαγκλής έκφωνώντας τόν έπικήδειο, έκ μέρους τού κόμματος τών Φιλε
λευθέρων. Είπε: ...Ό  Μικρασιάτης δημοσιογράφος... ένόμιζε καθήκον του, 
καθ’ ήν στιγμήν έβλεπεν τό πραγματοποιηθέν δνειρον τοϋ Ελληνισμού 
άφιστάμενον τής συντελεσθείσης πραγματικότητος, νά διαφώτιση τήν κοι
νήν γνώμην περί τών έπικρεμαμένων κινδύνων καί νά προλάβη άνεπα- 
νορθώτους έθνικάς ζημίας. Καί έν τη έκτελέσει τοϋ ύψίστου τούτου καθή
κοντος συνήντησεν αντί άλλου έπιχειρήματος τάς σφαίρας, αΐτινες έτερ- 
μάτισαν τήν δράσιν του... Τό στυγερόν έγκλημα διαπραττόμενον μετά τήν 
άπόπειραν κατά τοϋ ναυάρχου Κουντουριώτη καί τά άλλα κατά τών Φι
λελευθέρων έγκλήματα, άποτελεϊ μίαν έπί πλέον άποτροπαίαν έκδήλωσιν
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τρομοκρατήσεως καί δεινόν πλήγμα κ α τ’ αυτών τών ελευθεριών τοϋ τύπου  
καί τού λαοϋ. — Κάτω οί δολοφόνοι, ήταν ή άπάντηση τοΰ οργισμένου 
πλήθους πού παρακολουθοΰσε τήν κηδεία τοΰ Καβαφάκη. Ή  Ελλάδα έκανε 
ένα άκόμα βήμα πρός τήν αύτοκαταστροφή της...

Στό μεταξύ άλλα γεγονότα δημιούργησαν πρόσθετα προβλήματα στή νέα 
κυβέρνηση Γούναρη πού σχηματίστηκε τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ Μαρτίου, 
μέ συνέπεια τή συνέχιση τών κρίσεων καί τών σφαλμάτων πού οδήγησαν 
στήν καταστροφή. "Οπως τονίστηκε, ή άνυποταξία καί ή λιποταξία είχαν 
πάρει μεγάλες διαστάσεις κι αύτό ύποχρέωσε τόν διοικοΰντα τό Ε ' Σ. Στρα
τοΰ ύποστράτηγο I. Παπαφλέσσα νά έκδώσει άνακοίνωση, στήν όποία καυ
τηρίαζε τήν άρνηση τών Ήπειρωτών νά ύπηρετήσουν στό στρατό, στιγμά
τιζαν, έλεγε, τήν εϋανδρον Ή πειρον, γενόμενοι έπιλήσμονες τών πρός τήν 
πατρίδα ύποχρεώσεών των. Προσκαλοΰσε δλους τούς άπουσιάζοντες νά 
παρουσιαστούν στίς μονάδες τους, δσοι άρνοϋνταν θα τιμωρούνταν αύστη- 
ρά. Στρατιωτικά άποσπάσματα είχαν καταρτιστεί γιά τήν καταδίωξη καί 
σύλληψη τών άρνούμενων νά ύπηρετήσουν τήν πατρίδα.

Οί διαμαρτυρίες ’Ηπειρωτικών κοινοτήτων γιά τήν έκλογή τοΰ Μ. Μεταξάκη. ώς 
πατριάρχη, συνεχίζονταν. Μετά τίς κοινότητες Βοστίνας. Ρουψιάς. Σταυροσκιαδίου. 
Δρυμάδων. Δολοΰ, διαμαρτυρήθηκαν τά κοινοτικά συμβούλια καί οί ένοριακές 
επιτροπές τών χωριών Μετσόβου. ’Ανηλίου. Μηλιάς. Χρυσοβίτσας. Δερβεντίτσας. 
καθώς καί άλλα χωριά καί κωμοπόλεις: Παραμυθιά, Έλευθεροχώρι. Βροσίνα. Σκάν- 
δαλον. Χόϊκα. Πλακωτή. Πόποβο. Δραγουμή. Παγκράτι. Πετούσι. Σέλλιανη. Νεοχώρι, 
Κορύτσιανη. Βοϊνίκο. Ά νω  καί Κάτω Ζάλογγο. Ψάκα. Βερνίκο. Ζελεσό, Ραδοβίζι. 
Δοβλά. Κώτσικα. Σίδερη, Λίστα. Γιάνναρη, Τσαμαντά. Πλησιβίτσα. Φατούρι, Ξέχωρο. 
Πάδες. Άρμάτοβο. Βρυάζα. Παλιοσέλι. Γκριζμπάνι κ.ά.- Στήν *Ηπειρο δημοσιεύθηκαν 
σέ συνέχειες (πρώτο δεκαήμερο τοΰ Φεβρουάριου), σελίδες άπό τό ήμερολόγιο τοΰ για
τρού Β.Ρ. άναφερόμενες στήν άπελευθέρωση τών Γιαννίνων. μέ ένδιαφέρουσες πληρο
φορίες.- Άποφασίστηκε ή ίδρυση στήν πόλη Οικοτροφείου θηλέων.- Συνελήφθη ό ζα
χαροπλάστης Δ.Χ. ώς μή τηρών σινόόνα είς τά γλυκίσματά του.- Μέ τήν κυβερνητική 
κρίση ό Κήρυξ ξάφνιασε τούς βενιζελικούς τών Γιαννίνων μ' ένα -πλαστό δπως 
άποδείχτηκε- τηλεγράφημα τοΰ άνταποκριτοΰ του. Έγραψε πώς, μετά τήν παραίτηση 
της κυβέρνησης Γούναρη. προσκλήθηκε στά άνάκτορα κι ό Π. Δαγκλής. άρνήθηκε δμως 
νά πάει. Ή άρνησή του. κατά τό τηλεγράφημα, προκάλεσε ζωηρότατη αίσθηση.- Ψέμ- 
ματα άπαντούσε ό Χατζής. Κανένα τέτοιο τηλεγράφημα δέν έφτασε στόν Κήρυκα. βε
βαιώνει τό τηλεγραφείο, τό κατασκεύασε ό ίδιος στά γραφεία του... Τής Ιδιας άξίας 
δμως ήταν καί τό τηλεγράφημα πού δημοσίευε ή Ή πειρος, σύμφωνα μέ τό όποιο, κατά 
τίς έκτιμήσεις τοΰ άγγλικοΰ τύπου ήταν άόύνατον νά θραυσθή ή Συνθήκη τών Σεβρών...

I I  οι« συνθήκη; φώναζε έξαλλος ό Βασίλης, στό σπίτι τοΰ Πέτρου Κω
στίδη, διαβάζοντας τήν Ή πειρο' ή συνθήκη έχει γίνει κουρέλι από και

ρό, από τήν ημέρα πού ξαναγύρισε ό Κωνσταντίνος στήν Ελλάδα. Παλαι- 
οτερα ό Χατζής έγραφε πώς ήταν ένα θνησιγενές κατασκεύασμα τοϋ Βενι
ζέλου, τώρα γιατί τήν έπικαλεΐται; είναι λογική αύτή; Ό  Βασίλης στήν 
είδηση βρήκε άφορμή γιά ξέσπασμα, δέν ήταν ή αιτία πού μέρες τώρα έφερνε 
γύρα στά δωμάτια τοΰ σπιτιού, σάν τό κλεισμένο λιοντάρι στό κλουβί,
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φουρτουνιασμένος κι ανήσυχος, τρικυμία έδερνε τά σωθικά του, ήταν ή 
δολοφονία τοΰ Καβαφάκη πού τόν είχε κάνει άλλον άνθρωπο. "Ολοι στήν 
οικογένεια άποδοκίμασαν τό έγκλημα, πρώτος ό Δημήτρης, κανένας δέν 
τοΰ έδωκε άφορμή νά ξεσπάσει. Ή ρθε ό Χατζής μέ τήν άρθρογραφία του 
νά τόν κεντρίσει. Διάβασε τό άρθρο καί πάγωσε. Τό μεσημέρι πού κάθησαν 
στό τραπέζι, μόνο ό Δημήτρης έλειπε, είχε άκόμη δουλειά στό νοσοκομείο, 
πολλές φορές άργοϋσε, πήρε άφορμή άπό τή Συνθήκη τών Σεβρών γιά ν ’ 
άδειάσει τήν καρδιά του άπό τήν άγανάκτηση πού τήν είχε πλημμυρίσει. 
— Είναι στά καλά του ό φίλος σου πατέρα; Έ χει συναίσθηση όσων γράφει 
ή έχει θολώσει τό μυαλό του άπό τό πάθος του έναντίον τοϋ Βενιζέλου 
καί βουτάει τήν πέννα στό φαρμάκι γιά νά δικαιολογήσει τό έγκλημα; 
Ά κου, λέει. λαϊκά δικαστήρια πού παίρνουν άποφάσεις καί τίς έκτελοϋν. 
χωρίς κανένας νά μπορεί νά τά συγκροτήσει. Γιατί δέν έλεγε τά Ιδια όταν 
δολοφόνησαν τό Δραγούμη: Μάς ύποχρεώνει νά σκεφτοϋμε πώς κι έκεϊνοι 
στό όνομα λαϊκοϋ δικαστηρίου λειτούργησαν, τώρα γιατί τούς περνούν 
άπό δίκη, πού άρχίζει αύτές τίς μέρες; Κινδυνεύουμε πατέρα, κινδυνεύουμε 
όλοι μας, πρέπει νά τό καταλάβεις, ό Χατζής είναι υπεύθυνος μέ τά λαϊκά  
δικαστήρια πού στήνει, δίνει άλλοθι στούς δολοφόνους... Ό  Πέτρος στρι
φογύριζε άνήσυχος στήν καρέκλα του, φοβόταν τήν έξαψη καί τόν έκνευ- 
ρισμό τοΰ γιοΰ του, πρόσθεταν νέα στοιχεία στό άγχος του άπό τήν άρρώ- 
στεια, ώς πότε θ ’ άντεχε αύτό τό παιδί, έπρεπε νά ήρεμήσει. — Έ χεις δίκιο 
Βασίλη, ό Χατζής έκανε λάθος θά πάω νά τόν δώ, θά τοϋ τά ψάλλω. Άπο- 
δοκίμασε τό έγκλημα, μ ’ όσα όμως έγραψε στή συνέχεια, είναι σά νά έδινε 
άφεση στούς δολοφόνους. Μ ’ αύτή τή λογική κάθε νέα εγκληματική ενέργεια, 
πού συνδέεται μέ τήν πολιτική, θά βρίσκει τή δικαίωσή της. Κανένας 
λογικός άνθρωπος δέν έγκρίνει τέτοιες θέσεις... Οί γυναίκες στό μεταξύ, 
σέρβιραν τό φαγητό, δέ μιλοΰσαν, ή νευρικότητά τους δμως ήταν έκδηλη. 
Φοβόταν τόν έρχομό τοΰ Δημήτρη, μοιραία θάμπαινε κι αύτός στή συζήτηση, 
βέβαια ήταν πιό ψύχραιμος, λάβαινε πάντοτε ύπόψη του τήν ψυχολογική 
κατάσταση τοΰ άδερφοΰ του καί δέν άντιδροΰσε, ούτε δταν έμμεσα θιγόταν 
κι ό ίδιος γιά τήν πολιτική του τοποθέτηση, δμως ύπάρχουν κι άπρόβλεπτες 
άντιδράσεις, γιαυτές άνησυχοΰσαν οί γυναίκες κι ό Πέτρος. —Γιατί άργεϊ 
ό Δημήτρης: ρώτησε κάποια στιγμή ή Λευκή, γιά νά σπάσει τή σιωπή πού 
είχε πέσει, άπό μέσα της εύχόταν ν ’ άργοπορήσει κι άλλο άκόμα, ώσπου 
νά ξεθυμάνει ή συζήτηση. —Είναι πολύ φορτωμένος τόν τελευταίο καιρό, 
άπάντησε ή Κατερίνα, είναι καί λίγο έκνευρισμένος, μπορεί τοϋ είπε ό δι
ευθυντής, νά τόν στείλουν στό στρατιωτικό νοσοκομείο τών Δολιανών, 
έχουν περισσότερες άνάγκες έκεΐ. Ό χ ι πώς δέ θέλει νά πάει, πρόσθεσε, 
άλλά νά, είναι ή πρώτη φορά πού μετακινείται τά τελευταία χρόνια κι 
αύτό τόν ένοχλει κάπως, χάνει έπειτα καί μεγάλο μέρος άπό τήν πελατεία  
του... — Ποιοι ζήτησαν αύτή τή μετακίνηση, ρώτησε άγριεμένος ό Βασίλης. 
Γιά μένα τόκαναν, νά μ ’ έκδικηθοϋν, ό Δημήτρης είναι τό στήριγμά μου.
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Ό στρατηγός Π. Δαγκλής μέ τόν ύπασπιστή του 
στήν "Ηπειρο (1914).

ό γιατρός μου, θέλουν νά μοϋ τόν στερήσουν... —Δέν είναι έτσι, Βασίλη, 
τόν διέκοψε ό πατέρας, κανένας δέ θέλει τό κακό σου. έσένα σ ’ άγαποϋν 
όλοι καί οί πολιτικά άντίθετοι. είναι φαίνεται οί άνάγκες τοϋ στρατοΰ, 
που υποχρεώνουν σέ τέτοιες άποφασεις. άσε νά δοϋμε πρώτα άν τελικά

θά γίνει... Ό  Βασίλης ήταν 
άμετάπειστος, πίσω άπό κά
θε ενέργεια τών κυβερνώ- 
ντων διέβλεπε καί μιά πρό
θεση, πού άποσκοποΰσε νά 
πλήξει τόν ίδιο, άς ήταν καί 
τελείως άσχετη μ’ αύτόν. Ή  
άρρώστεια τοΰ δημιούργησε 
μιάν ιδιαίτερη ψυχολογική 
αίσθηση, τόν έκανε νά βλέ
πει τά πράγματα, έστω κι άν 
ήταν ευχάριστα, μέ τή γκρί
ζα όψη τους, συχνά καί 

μαύρα, άκόμα κι ό καταγάλανος άσυννέφιαστος ούρανός τόν ενοχλούσε, 
ό φωτεινός ήλιος, ή άκύμαντη λίμνη, οί καταπράσινες πλαγιές, τά γελαστά 
πρόσωπα, δλα είχαν άρνητική άντανάκλαση στόν εσωτερικό του κόσμο.
Είχε συμβιβαστεί μέ τήν κατάσταση πού τοΰ παρουσίαζαν οί γιατροί καί
μέ τίς προοπτικές τους, κατά βάθος δέν πίστευε ποτέ πώς είχε γίνει έντελώς 
καλά, πώς δέν ύπήρχε κανένας κίνδυνος ύποτροπής, ύποψιαζόταν πώς ό 
ύπουλος εχθρός, ήταν περισσότερο επίφοβος άπό τό βουλγάρικο βλήμα, 
έσκαβε τό μεδούλι, σάπιζε τή σάρκα του, ζοΰσε μέ τό φόβο πώς κάποια 
μέρα. θά τή χώριζε στά δυό. ’Ένοιωθε πώς μιά νέα ύποτροπή τοΰ συρριγ- 
γίου, δέ θά τήν άντεχε...

Τό χτύπημα στήν έσώπορτα υποδήλωνε τήν άφιξη τοΰ Δημήτρη. Ή  Χρυ
σάνθη έτρεξε νά τοΰ άνοίξει, ό γιατρός μπήκε μέσα μέ πρόσωπο χαρούμενο, 
ματαιώθηκε ή μετακίνησή μου στά Δολιανά, είπε, τοποθέτησαν έναν συνά
δελφο πού ήρθε χθές άπό τήν ’Αθήνα, νοιώθω κάποια ένοχή γιαυτό, τόν 
μετακίνησαν άπό τήν πρωτεύουσα γιά τά πολιτικά του φρονήματα, δέν 
ηταν άναγκαία καί ή πρόσθετη περιπέτεια ώς τά Δολιανά, μπορούσα νά 
πάω εγώ έκεΐ. — ’Εσύ έχεις δουλειά έδώ, φώναξε άγριεμένος ό Βασίλης, άς 
ταλαιπωρηθεί καί λίγο ό πρωτευουσιάνος, έπειτα ποιος τοϋ είπε νά είναι 
βενιζελικός, πρόσθεσε μέ τόνο είρωνίας στή φωνή του. —Φτάνει τά πολι
τικά, είπε ό Δημήτρης, μάς οδηγούν άπό τό κακό στό χειρότερο, πέρυσι ό 
Δραγούμης, φέτος ό Καβαφάκης, δέν έχει τελειωμό τό έγκλημα πού ξεκινάει 
απο τ°  φανατισμό καί τό πάθος. Έμαθα, καθώς έρχόμουν, πώς έπιασαν 
και φυλάκισαν καί τόν Πανίδη τοϋ «Κήρυκα», τόν κατηγορούν γιά έξύβριση 
τοϋ πξ>οσώπου τοϋ βασιλιά... —Μά πότε έγινε αύτό: άπόρεσε ό Πέτρος, 
ε'ι'ω διαβάζω καθημερινά τόν «Κήρυκα», φωνάζει, γράφει ότι θέλει, κάνει

-
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μεγάλο σιαματά, φανατίζει, βρισιά δμως έναντίον τοϋ βασιλιά δέν είδα... 
— Βγήκε παράρτημα, είπε ό Δημήτρης, άγόρασα ένα, γράφει εδώ τήν αιτία. 
’Ή ταν παράρτημα τής Ηπείρου. Ή  ε'ισαγγελική άρχή διετύπωνε κατηγορία 
κατά τοϋ Πανίδη διά τήν δημοσίευσιν άνύπαρκτου τηλεγραφήματος, σύμ
φωνα μέ τό όποιον ό βασιλεύς έκάλεσε, δήθεν, τόν κ. Π. Δαγκλήν είς τά 
άνάκτορα, μετά τήν παραίτησιν τής κυβερνήσεως Γούναρη. άλλά ό κ. Δα
γκλής δέν έδέχθη τήν πρόσκλησιν. Ή  δημοσίευση τοϋ τηλεγραφήματος γιά 
νά προβληθεί ή δήθεν άρνηση τοΰ Δαγκλή στήν πρόσκληση τοΰ βασιλιά, 
θεωρήθηκε άπό τόν εισαγγελέα ώς εξύβριση τοΰ Κωνσταντίνου. Γιά τό λόγο 
αύτό προφυλακίστηκε. —Μά τ ’ είναι αύτά; φώναξε ό Βασίλης, τό πλαστό  
τηλεγράφημα τοϋ Πανίδη βαρύνει περισσότερο ή τά λαϊκά δικαστήρια τοϋ 
Χατζή, πού ανοίγουν τό δρόμο γιά τή δικαιολογία κάθε έγκλήματος: 'Εδώ 
δέν έπρεπε νά έπέμβει ό εισαγγελέας; — Μή χειρότερα.., μουρμούρισε κι ό 
Πέτρος κι ή συζήτηση σταμάτησε αύτοΰ.

'ρ  ήν άλλη μέρα ό Πανίδης αποφυλακίστηκε, άφού κατέβαλε εγγύηση 500 
δρχ. Τό θέμα τοΰ κατασκευασμένου τηλεγραφήματος είχε καί συνέχεια, 

άπό τήν όποία άποκαλυπτόταν πώς ή πλαστότητα ξεκινούσε άπό μιά πραγ
ματικότητα άγνωστη στά Γιάννινα. Ό  Γούναρης, λοιπόν, είχε στείλει επιστο
λή στό Δαγκλή, στήν όποία τοΰ εξηγούσε πώς αύτός, ώς υπεύθυνος σύμ
βουλος τοΰ Στέμματος, ύπέδειξε στό βασιλιά ποιούς πολιτικούς παράγοντες 
έπρεπε νά καλέσει γιά ν ’ άκούσει τίς απόψεις τους σχετικά μέ τήν πολιτική 
κρίση πού δημιουργήθηκε καί έξηγοΰσε γιά ποιούς λόγους δέν υπέδειξε νά 
προσκληθεί ό Δαγκλής. Οί βενιζελικοί βουλευτές συνέρχονταν σέ άλλεπάλ- 
ληλες συσκέψεις γιά νά μπορέσουν νά δώσουν μιά ερμηνεία στήν επιστολή 
τοΰ Γούναρη. Σ ’ αύτά στηρίχθηκε ό Κήρυξ, γιά νά δικαιολογήσει τή δημο
σίευση τού κατασκευασμένου τηλεγραφήματος καί νά διαμαρτυρηθει γιά τή 
σύλληψη τού Πανίδη. Ά πό τήν άλλη πλευρά ό Χατζής, άντιπαρέτασσε τόν 
άφελή ισχυρισμό: Γιατί νά καλέσει τό Δαγκλή ό βασιλιάς; 'Ηξερε τί θά 
τοϋ πρότεινε: Νά παραιτηθήτε -θά τοΰ έλεγε- Μ εγαλειότατε καί νά καλέσητε 
τόν Βενιζέλον ώς πρωθυπουργόν! Τί τόν χρειαζόταν, λοιπόν , τόν Δαγκλή:

Κι όμως! Μέσα στίς υποθετικές ερωταποκρίσεις πού μέ ειρωνεία πα
ρέθετε ό Χατζής, ϊσως βρισκόταν ή σωτηρία τής Ελλάδας...

Νέα άναταραχή δημιουργήθηκε στά Γιάννινα άπό δημοσίευμα τοΰ Κή
ρυκα, στό όποιο άναφερόταν ότι είχαν στείλει είς τιμίους καί άγαθούς πο- 
λίτας  απειλητικές επιστολές. Ή ταν σωστή ή είδηση ή άποτελοΰσε δημοσιο
γραφικό κατασκεύασμα; Ή  Ή πειρος  τό άμφισβητοΰσε κι έβλεπε συνάρτηση 
μέ τή σύλληψη καί φυλάκιση τού Πανίδη, ή όποία άποτελοΰσε άπόφαση 
τής δικαιοσύνης, τήν προκάλεσε ή άρθρογραφία τής βενιζελικής έφημερίδας. 
Οί ψεύτικες, κατά τήν Ήπειρο, ειδήσεις τοΰ Κήρυκα  γιά απειλητικές επι
στολές κλπ., έδωσαν άφορμή στό Χατζή νά κατηγορήσει τούς βασιλικούς 
τών Γιαννίνων γιά κακοηθέστατη ροπή πρός φανταστική ψευδολογία, συ
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κοφαντία καί κακολογία. Τήν αντιδικία όξυνε περισσότερο ή δημοσίευση 
στή Μεταρρύθμιση τών ’Αθηνών, άνταπόκρισης άπό τά Γιάννινα, σύμφωνα 
μέ τήν όποια ό άρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Συνοδινός άποδοκιμάστηκε ώς 
φιλελεύθερος. Άλλη άνταπόκριση. στήν ίδια εφημερίδα μιλούσε γιά κατα
τρομοκράτηση τών Γιαννιωτών άπό μπράβους τούς οποίους είχε φέρει μαζί 
του ό στρατηγός I. Παπαφλέσσας. Ά τιμος άνταπόκρισις, άπαντούσε ό Χα
τζής. 'Ο κάθε βενιζελικός στά Γιάννινα λέγει, υβρίζει, συκοφαντεί καί γρά
φει δ,τι θέλει άνενόχλητος κι έχει φτάσει σέ τέτοιο σημείο ή κατάσταση 
πού διερωτάται κανείς άν ζοϋμε σέ κράτος η σέ κεραμειόαριό... Μά είναι 
δυνατό -πρόσθετε- νά γράφονται τέτοια πράγματα: Ά ν  ήθελε ό στρατηγός 
Παπαφλέσσας νά τρομοκρατήσει τούς Γιαννιώτες βενιζελικούς ήταν ανάγκη 
νά φέρει ξένους μπράβους; Έχει, ώς διοικητής τοϋ Ε Σ. Στρατού υπό τίς 
διαταγές του χιλιάδες στρατιώτες, μπορούσε νά τούς χρησιμοποιήσει, τί 
χρειαζόταν τούς ξένους μπράβους; "Ολα αυτά, κατέληγε, είναι άπαράδεκτα, 
γιαυτό περιμένουμε άπό τή δικαστική εξουσία νά ερευνήσει χωρίς άναβολή 
τό θέμα καί νά πληροφορηθεϊ άπό τήν εισαγγελία Αθηνών ποιός έστειλε 
τίς άνταποκρίσεις στή «Μεταρρύθμιση». Κι όταν άποκαλυφθεί ό υπεύθυνος 
νά δικαστεί άμέσως «εν πλήθοντι άκροατηρίω» καί νά έρωτηθεΐ μέ βάση 
ποιά στοιχεία καί γεγονότα στοιχειοθέτησε τήν κατηγορία, γιά μπράβους, 
κατατρομοκράτηση πολιτώ ν κλπ. Είναι βέβαιο δτι θά καταδικαστεί, άφοϋ 
δλα τά δημοσιεύματα, είναι φανταστικά, θά παρακαλούσαμε όμως τό δι
καστήριο, αντί άλλης ποινής, νά επιτρέψει στό άκροατήριο νά τόν φτύσει 
γιά τήν κακοήθειά του. Ή  πρόταση τοΰ Χατζή γιά τό είδος τής ποινής 
έδωσε άφορμή στόν εισαγγελέα Μακρή, νά υποστηρίξει μέ απόψεις τεκμη
ριωμένες σέ διεθνή βιβλιογραφία, ότι τέτοιες ποινές ήταν άδύνατο νά επι
βάλλουν τά δικαστήρια. ’Έτσι άρχισε μιά ένδιαφέρουσα συζήτηση άνάμεσα 
στό Χατζή καί τόν εισαγγελέα, μέσω τής Ηπείρου, γιά τή Δικαιοσύνη γε
νικότερα.

Ό  Κήρυξ, στό μεταξύ, προσπαθούσε νά έκμεταλλευτεΐ πολιτικά στό 
έπακρο τή σύλληψη τοΰ διευθυντή του. Έγραψε, λοιπόν, ότι ό πρωθυπουρ
γός καί ό υπουργός τής Δικαιοσύνης ήσθάνθησαν άλγεινήν έκπληξιν, όταν 
πληροφορήθηκαν τή δίωξη τοΰ Κήρυκος. Ά λλ’ άν ό Χατζής μέ ειρωνεία 
αντιμετώπισε τήν είδηση τής βενιζελικής εφημερίδας, ό Γενικός διοικητής 
Κ. Χαλκοκονδύλης, υποχρεώθηκε σ’ επίσημη διάψευση, μέ τήν ιδιότητά του 
ως εκπροσώπου τής κυβέρνησης στήν Ή πειρο. Μάλιστα πρόσθετε πώς: 
αλγεινήν έκπληξιν ασφαλώς θά διησθάνετο ό κ. Γούναρης, άν παρόμοια 
άθλια δημοσιεύματα, θίγοντα τό ιερόν πρόσωπον τοϋ Άνακτος, έμειναν 
ακαταδίωκτα.

: |  οιες ήταν οί διαστάσεις τοΰ Διχασμοΰ καί πώς άντιδροΰσαν στά 
εξελισσόμενα εσωτερικά καί εξωτερικά γεγονότα, οί οπαδοί τών δυό 

παρατάξεων, φαίνεται παραστατικά σέ μιά άνταπόκριση άπό τή Μπάγια -
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πηγή πληροφοριών πρέπει νά ήταν ό έκεϊ άστυνομικός σταθμός- πού μιλάει 
γιά τΙς άντιδράσεις τών βενιζελικών τού χωριού μου τής Βίτσας, δταν έγινε 
γνωστό πώς ή κυβέρνηση Γούναρη είχε καταψηφιστεί στή βουλή. Τήν πα
ραθέτω, δπως άκριβώς δημοσιεύτηκε μέ τίτλο «Δάσκαλος... μάλαμα!!», 
(Ή πειρος, 9-3-1922).

Τήν 26ην π.μ. (Φεβρουάριου) ό έλληνοδιδάσκαλος Βίτσης Γρηγόριος
Στάρρας....ευθύς ώς έμαθεν τήν δυσμενή ψήφον τής έθνοσυνελεύσεως πρός
τήν κυβέρνησιν τοϋ κ. Δ. Γούναρη, μετέβη εις τό έν Βίτση παντοπωλεΐον 
τοϋ Βασιλείου Παπαγεωργίου (Γούσια) καί Βασ. Παπάζογλου καί ήρχισεν 
άδιακόπως νά κερνά τούς έν αύτώ παρευρισκομένους όμοφρονοϋντας μέ 
αυτόν βενιζελικούς: 1) Μάνθον Ζωΐδην. λοχίαν επ ' άδείςι, 2) Αρίστιππον  
Άναγνωστάκην, 3) Β. Παπαγεωργίου, 4) Β. Παπάζογλου. 5) Κων. Παπάζο
γλου, 6) Λημ. Σακελλαρίου, 7) Πολυχρόνην Σακελλαρίου, 8) Σπϋρον Βουλ- 
τζάτην καί 9) Σταύρον Βουλτζάτην  (οί δυό τελευταίοι θείοι μου, άδελφοί 
τής μητέρας μου) καί άφοϋ άπαντες ήλθον είς ευθυμίαν, έκάλεσαν καί τούς 
έκ Βίτσης όργανοπαίκτας 1) Λημ. Γκανάν, 2) Παν. Γκανάν, 3) Τωάν. Γκανάν, 
καί 4) Ίωάν. Γκόντον (πεθερό τοΰ Τάσιου Χαλκιά) καί άνεστάτωσαν τήν 
πλατείαν τοϋ χωρίου Κάτω Βίτσης, μέχρι τής 2 μεταμεσονύκτιον, ρίπτοντες 
κατά διαλείμματα πυροβολισμούς διά πιστολίων καί όπλου γκρά, κρούοντες 
καί τόν κώδωνα τής έκκλησίας καί ζητωκραυγάζοντες υπέρ τοϋ Βενιζέλου, 
υπό τήν αρχηγίαν πάντοτε τοϋ ρηθέντος ελληνοδιδασκάλου καί συμπυρο- 
βολοϋντος έκ τών παραθύρων τής οικίας του καί τοϋ όμόφρονος τοϋ δ ι
δασκάλου ίατροϋ κ. Άριστ. Δάνου. (Τό σπίτι τοΰ Δάνου ήταν στήν Ά νω  
Βίτσα, άπό έκεϊ πυροβολούσε. Ό  γιατρός ήταν ξάδερφος τού χειρούργου 
Δημοσθ. Δάνου, φανατικού βασιλικού). Μέ έπιστολή του δμως ό γιατρός 
Άρ. Δάνος πρός τήν Ή πειρο  διαμαρτυρήθηκε γιά τήν είδηση πού τόν έφερε 
νά πυροβολεί καί ζητοΰσε τό δνομα τοΰ άνταποκριτή γιά νά τοΰ υποβάλει 
μήνυση. Ό  Χατζής άπάντησε πώς ή άνταπόκριση συμφωνοΰσε μέ τήν έπί- 
σημη έκθεση, τήν όποία ό γιατρός μπορούσε νά διαβάσει.

Στίς 6 Φεβρουάριου μιά έπιστολή τής άπογόνου τοΰ νεομάρτυρα άγιου Γεωργίου 
δημοσιευμένη στήν Ή πειρο  προξένησε συγκίνηση στούς Γιαννιώτες καί συρροή 
προσκυνητών στό σπίτι τοϋ άγιου. Ή  Ελένη Γ. Νεομάρτυρος. έτσι υπέγραφε, άνέφερε 
στήν έπιστολή της. πώς στίς 5 Μαρτίου, ήρθε στό σπίτι τοΰ αγίου μέ τή μητέρα της. 
ή δωδεκάχρονη Άνδρονίκη Παπαλεξίου. άπό τό Βιτσικό. τελείως παράλυτη άπό τά 
πόδια. Τή νύχτα τό κορίτσι ξύπνησε, φώναξε τή μητέρα της καί μέ χαρά τής είπε πώς 
μπορούσε νά περπατάει. Τό πρωΐ εντελώς θεραπευμένη, άνεβοκατέβαινε τίς σκάλες 
τοϋ σπιτιοϋ τοϋ άγιου καί έφυγε γιά τό χωριό της βαδίζουσα ή μάλλον τρέχουσα. 
Θαύμα τό χαρακτήρισαν ot έφημερίδες. Ενα άπό τά πολλά θαύματα τοϋ άγίου, οί 
Γιαννιώτες πήγαιναν όμαδικά ν' άνάψουν τό κερί τους.- Ή άνακοίνωση πού είχε σταλεί 
στήν Ή πειρο άπό τό Σύλλογο Ζαγορισίων άποδείχτηκε. άπό τή διαμαρτυρία τοΰ 
άντιπροέδρου τοϋ συλλόγου γιατρού Β. Μιχαηλίδη καί τοΰ γενικού γραμματέα Γ. Κων- 
σταντινίδη. δικηγόρου, δτι δέν είχε έκδοθεϊ άπ' αύτόν. Βέβαια, έγραφαν οί δυό στή 
διάψευση, έπρεπε νά έκφραστοΰν τά αισθήματα ευγνωμοσύνης πρός τό Γενικό διοικητή, 
γιά τό ένδιαφέρον του γιά τή διάνοιξη τοϋ δρόμου πρός τή Δοβρά. γιαυτό καί δυό
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μέλη τοΰ διοικητικού συμβουλίου τού συλλόγου μετείχαν στήν επιτροπή πού τόν 
έπισκέφθηκε. ή είδηση δμως πού δημοσιεύτηκε δέν είχε έκδοθεϊ άπό τό σύλλογο. Φαί
νεται. άπό τίς διευκρινίσεις τής Ηπείρου τήν είδηση είχε στείλει ό πολιτευτής Φίλ. 
Παπαρρούσης. χρησιμοποιώντας τό δνομα τοΰ συλλόγου.- Στούς Βασ. Γΐυρσινέλλα. 
δήμαρχο καί Φιλ. Σαγκούνη. καθηγητή τής Ζωσιμαίας. άπονεμήθηκε δ σταυρός τοΰ 
τάγματος Γεωργίου τοΰ A ' Ό  γυμνασιάρχης τοϋ A ' γυμνασίου Παπακώστας στις 2 
Μαρτίου, δεντροφύτευσε μέ τούς μαθητές του τό χώρο τοΰ τουρκικοΰ νεκροταφείου 
(Λιάμ τζαμί).- Τό κρέας στήν άγορά σπάνιζε. Οί κτηνοτρόφοι ελεγαν πώς κάποια 
άρρώστεια. πού προκάλεσε στά ζώα τό δυνατό κρύο καί τά χιόνια, άποδεκάτισε τά 
κοπάδια. Ή  άστυνομία άπαγόρευσε τίς εξαγωγές.- 'Οδηγήθηκαν στό αυτόφωρο οί Π. 
Κοτσάνος καί Δημ. Βακόλας. σανδαλοποιοί. διότι συνελήφθησαν άόοντες μεγαλοφώνως 
τήν 11.30 μ.μ. εις τήν όδόν Γκύ Σαντεπλαίρ (σημερινή Χατζή Πελλερέν. άπέναντι άπό 
τή Ζωσιμαία Παιδ. Ακαδημία). Καταδικάστηκαν σέ 3 ημερών κράτηση ό καθένας.- 
Στήν Πατρίδα τών ’Αθηνών δημοσιεύτηκε ή είδηση δτι οί γιατροί είχαν κόψει τό πόδι 
τοΰ Γιαννιώτη τραυματία Γεωργ. Κουντουρατζή. Ή είδηση δέν είναι σωστή, σημείωνε 
ή Ήπειρος. ’Από τό τραΰμα είχε προκληθεΐ μόνον απώλεια τών δυνάμεων τοΰ 
άριστεροϋ ποδιού, γιαυτό καί ό τραυματίας βάδιζε μέ στήριγμα (πατερίτσα).- Ό  Κήρυξ 
διατύπωνε έπικρίσεις κατά τών βενιζελικών βουλευτών τοΰ νομού, γιατί θεωρούσαν 
τό άξίωμά των ώς προσοδοφόρον επάγγελμα καί νοσταλγούσαν τά καφενεία τής πλα
τείας.

no τήν έκπαιδευτική ζωή τών Γιαννίνων (1923). Μαθητές τής Ζωσιμαίας Σχολής μέ 
τον γυμνασιάρχη Παπακώστα. Διακρίνονται: Νίνα Σκόρδα, Ε λένη Βαδαλούκα, Καλλίτσα 
(γένος Λάππα), Κλεονίκη Άλιέω ς, άνεψιά τοϋ Γούλα - Λάππα, Σωτήρ. Δεβέκος, Να

ό έων Θεμελής, Στέφανος Χρηστίδης, Ά λέκ. Γούλα - Λάππα, Γεώργιος Μπαλάσκας 
μετεπειτα άεροπόρος, Γιόσης ό μετέπειτα γυμνασιάρχης, Ιωάννης Νούσιας, Άλέξ. 

κο φ α ς ,  Μιχαήλ Γλίναβος, Γρηγόριος Τζουμάκας (ό μετέπειτα γυμνασιάρχης), 
ουπας (μετέπειτα οδοντίατρος), Άποστολίδης, Ρώσσης κ.ά.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ

Ή  άνοιξη βρήκε τήν Ελλάδα σέ μιά κατάσταση πού δέν προοιώνιζε τίποτα 
καλό. Ό  στρατός της βρισκόταν στά βάθη τής Μικράς ’Ασίας, χύνοντας τό 
αίμα του γιά νά έπιβάλλει τίς θελήσεις τών νικητών (Entente) στήν ήττημένη 
Τουρκία, τίς δύο Τουρκίες πές, μιά τήν επίσημη τής Κωνσταντινούπολης μέ 
τήν άνίσχυρη κυβέρνησή της, καί τήν άλλη τοΰ Κεμάλ. Καί ενώ ή Ελλάδα 
έπρεπε νά παίζει τόν πρώτο ρόλο στις άποφάσεις γιά τήν εξασφάλιση τής 
ειρήνης στή Μέση ’Ανατολή, είχε περιέλθει σέ κατάσταση άπόγνωσης, μέ τήν 
πολιτική τών Μεγάλων, πού άπέρριπταν δλα τά αίτήματά της, τήν έβαζαν 
στό περιθώριο κι άποφάσιζαν έρήμην της. Μάταια ό Γούναρης έπί μήνες 
εκλιπαρούσε τή βοήθειά τους, μόνο υποσχέσεις τοΰ έδιναν, δέν άνοιξαν τό 
πουγγί τους νά βοηθήσουν ό Κεμάλ ήταν τό άγαπημένο παιδί τους, σ’ αύτόν 
ή Γαλλία καί ή ’Ιταλία έστελναν άπλόχερα τή βοήθειά τους, τούς έμπόδιζε, 
έλεγαν, ή παρουσία τοΰ Κωνσταντίνου στήν ’Αθήνα νά συντρέξουν τούς 
"Ελληνες, κάποτε μαζί έχυναν τό αίμα τους, ένώ ό Κεμάλ τούς λιάνιζε στά 
Δαρδανέλια. Υποκριτές, Φαρισαίοι. Τά ίδια θάκαναν κι άν ήταν ό Βενιζέλος 
κυβερνήτης, μόνο πού θά ήταν ήπιότερη ή ήττα, πάντως ή παραίτηση τοΰ 
Κωνσταντίνου κάτι θά έσωζε. Ό χ ι πολλά, γιατί τά συμφέροντα δέν έχουν 
εύαισθησίες, δέ γνωρίζουν φιλίες, είναι ψυχρά κι άνάλγητα. Καί τά συμφέ
ροντα τών τέως συμμάχων ήταν αύτή τή φορά, μέ τήν Τουρκία. Έ τσι παρα- 
τεινόταν ή άγωνία ένός λαοΰ, ή καταστροφή πλησίαζε, ή άντίστροφη μέτρηση 
είχε άρχίσει...

...Εις αγωνίαν δικαιολογημένην εύρίσκεται ή κοινή γνώμη -έγραφε τό πρώ
το δεκαπενθήμερο τοΰ Μαρτίου η_ ’Ήπειρος -εν σχέσει μέ τήν έξέλιξιν τοϋ 
έθνικοϋ μας ζητήματος. Ώ ς έδώ σωστά, άμέσως δμως μπαίνει στή μέση ή 
κομματική άποψη. Συνεχίζει: Καί δπως συμβαίνει συνήθως εις τοιαύτας στιγ- 
μάς, ειδήσεις καί πληροφορίαι παντός είδους καί πόσης (ρύσεως καί προε- 
λεύσεως διασταυροϋνται μέ άποκλειστικόν σκοπόν νά θολώσουν τήν κρίσιν, 
νά επιτείνουν τήν άγωνία τοϋ κόσμου καί Ισως νά διαταράξουν τήν χρύχραι- 
μον διαχείρησιν τοϋ ζητήματος ύπό τών ύπευθύνως κυβερνώντων. Πολλοί 
έχουν συμφέρον πρός τοϋτο. ’Εξωτερικοί οί περισσότεροι, εσωτερικοί άλλ ’ 
όχι όλιγότερον επικίνδυνοι, οί όλιγότεροι. Οί τελευταίοι δημοσιεύουν ά φ ’ 
ένός διά τών οργάνων των δλας τάς κεμαλικής προελεύσεως ειδήσεις, παρι- 
στώντες πότε μέν τήν Ελλάδα διηρημένην, τόν Μικρασιατικόν κόσμον έτοι
μον ν ’ άντιδράστι κατά τών μή διατυπωθεισών άκόμη άποφάσεων τών Συμ
μάχων, ά φ ’ έτέρου δέ μεταδίδουν νέαν δήθεν κυβερνητικήν κρίσιν. ’Επιδιώ
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κουν 0[ βενιζελικοί νά παρεμποδίσουν μίαν άνεκτήν λύσιν τοϋ Μικρασιατι
κού ζητήματος διά νά παρουσιάσουν τό μετανοεμβριανόν καθεστώς ώς 
άνίκανον καί μόνον συμφοράς έπιφέρον εις τήν πατρίδα.

Κι δμως! Ό λα  δσα κυκλοφορούσαν -κι αποδίδονταν σέ προπαγανδιστικές 
ενέργειες τών βενιζελικών- ήταν κατά βάση άληθινά. Οί «σύμμαχοι» πρότειναν 
ανακωχή γιά νά υποβάλουν τίς προτάσεις ειρήνευσης, ή Ελλάδα τή δέχτηκε, 
οί προτάσεις δμως ήταν τέτοιες πού δχι μόνο άνέτρεπαν πλήρως τή Συνθήκη 
τών Σεβρών, έδιωχναν τήν Ελλάδα άπό τή Μικρά Άσία, τή Σμύρνη καί τήν 
’Ανατολική Θράκη, άλλά δημιουργούσαν κινδύνους γιά χειρότερες εξελίξεις. 
Δέν τηλεγραφούσε, χωρίς λόγο, ό Βενιζέλος άπό τό εξωτερικό, ν’ άγωνιστοΰμε 
γιά νά περισώσουμε τουλάχιστο τά κέρδη άπό τή Συνθήκη τοϋ Βουκουρεστί- 
ου... Τό μέγιστο εθνικό θέμα τής Μικρασίας είχε φτάσει στό πιό κρίσιμο ση
μείο του. Στήν κατακλείδα τοΰ άρθρου τοΰ Χατζή άντιλαμβάνεται κανείς 
πώς κάτι δέν πάει καλά στις εκτιμήσεις του- ό άγώνας τής Ελλάδας είναι 
τεράστιος, χρειάζεται τή βοήθεια όλων, όλοι είμαστε "Ελληνες -τόνιζε- καί 
πρέπει νά έργαστοϋμε γιά τήν Ελλάδα. Κατά τήν ϋπερτάτην αυτήν στιγμήν 
ας θελήσωμεν νά ένωθώμεν πάντες. ύποβοηθοϋντες τό εργον τής Θείας Προ- 
νοίας, πού πάντοτε διέσωζε τόν Ελληνισμόν. Γιά νά εκδηλωθεί όμως ή Θεία 
Πρόνοια χρειάζονταν ένότητα, άποφασιστικότητα, κοινότητα σκοπών, 
διπλωματικές ικανότητες, οικονομικά μέσα, όλα αυτά τά είχε κάμει συντρίμια 
ό Διχασμός,πώς νά βοηθήσει ή Θεία Πρόνοια;

Τήν άνακωχή πού πρότειναν οί «σύμμαχοι», τή δέχτηκε ή Ελλάδα, ό 
Κεμάλ ύπερφίαλος, έχοντας συναίσθηση τής δύναμής του καί τής εύνοϊκής 
τροπής πού είχαν πάρει γιαυτόν τά πράγματα, άπαξιοΰσε ν ’ άπαντήσεί' στήν 
ελληνική βουλή ξεσποΰσε θύελλα γιά τούς όρους τής συνθήκης ειρήνης πού 
ετοίμαζαν καί διαδιδόταν ότι θά τούς άποδεχόταν ό Γούναρης. ’Ακόμα κι 
άντιβενιζελικοί βουλευτές τοΰ επιτέθηκαν, οί Φιλελεύθεροι ήταν όξύτατοι 
στις κρίσεις τους, ό Άν. Μπακάλμπασης δέ δίστασε νά τονίσει ότι: ύπεράνω 
τοϋ θρόνου, άκόμη καί τής δυναστείας, είναι ή Πατρίς.

Τή λύση τοΰ όξύτατου οικονομικού προβλήματος, άφοΰ δάνειο κανένας 
δέ χορηγούσε στήν Ελλάδα, έδωσε κατά πρωτότυπο, άλλά οδυνηρό γιά τό 
λαό τρόπο, ό υπουργός Π. Πρωτοπαπαδάκης. Μέ τό νομοσχέδιο περί έσω- 
τερικοΰ δανεισμού 1500 έκατομμυρίων δραχμών, πού κατέθεσε στή βουλή, 
όλα τά χαρτονομίσματα κόβονταν στή μέση, έχαναν δηλαδή τή μισή άξία 
τους, θά τήν έπαιρνε τό κράτος. Ό  κάτοχος κρατούσε τό κομμάτι μέ τήν ει
κόνα τοΰ Γεωργίου Σταύρου, μ’ αύτό θά γίνονταν οί συναλλαγές, γιά τό 
αλλο μισό θά έκδίδονταν ομολογίες, χορηγούμενες σ’ όσους παρουσίαζαν 
^Ης τράπεζες τά μισά τών χαρτονομισμάτων μέ τό στέμμα. Οί επιτήδειοι 

ρχισαν κι δλας νά κερδοσκοπούν. "Ελεγαν στούς κατόχους τους πώς τά 
κ°μματια μέ τό στέμμα θά χάσουν τήν άξία καί τά έπαιρναν σ’ εξευτελιστικές 
ιμες. Στήν άθηναϊκή άγορά τά άποκόμματα είχαν υπερτιμηθεί, γ ι’ αύτό ή 
ενική διοίκηση, μέ ανακοίνωσή της, συνιστοΰσε στόν κόσμο νά μήν τά πω- 
υν> τί άξία τών όμολογιών πού άντιπροσώπευαν, άνέβαινε καθημερινά.
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Ή  κατάσταση εμφανιζόταν απελπιστική, άλλά ό μικροκομματισμός δέν 
έλεγε νά σταματήσει. Ό  Χατζής είχε πει τή γνώμη του γιά τό ποιοι έφταιγαν. 
Ήρθε τώρα καί ή σειρά τοϋ Κήρυκα νά πει τόν δικό του λόγο, πού δημι
ούργησε νέες άνησυχίες στό κοινό. Στις άρχές τοΰ τρίτου δεκαημέρου τοϋ 
Μαρτίου) δημοσίευσε σέ θέση κύριου άρθρου ένα κείμενο μέ τούς 
άνατριχιαστικούς τίτλους: Τετέλεσται! Ή  κηδεία τής Ελλάδος. Νεκροθάφτης 
ό Γούναρης. Τό έγκλημα τής 1ης Νοεμβρίου. Ά πό τό φόβο, σίγουρα, 
δικαστικών διώξεων τήν άλλη μέρα δημοσίευε τή διευκρίνιση: Έκ τυπογρα
φικής αβλεψίας παρελείφθη χθές ή λεπτομέρεια δτι τό χθεσινόν αρθρον ανήκει 
είς τήν έφημερίδα «Θρίαμβος» Πατρών τής 18ης τρέχοντος. Προσθέτομεν 
τοϋτο διά ν ’ άπαλλαγώμεν τής μομφής τής κλεψιτυπίας καί διά νά μή έκληφθή 
ώς έκ μέρους μας υίοθέτησις άπαισιοδόξων αισθημάτων, άτινα δέν μάς κα
τέχουν ποσώς. Μιλοΰσε άκόμα γιά σεβασμό τών κρισιμότατων στιγμών πού 
περνούσε ή χώρα καί γιά τήν άποτίναξη κάθε έθνοκτόνου λιποψυχίας. Ά ν  
τά τελευταία αποτελούσαν συνείδηση τών έκδοτών τοΰ Κήρυκα δέ θά άνα- 
δημοσίευαν τό γεμάτο ήττοπάθεια κι απαισιοδοξία άρθρο τοΰ Θριάμβου. Δέν 
ήταν, συνεπώς, ειλικρινείς κι έδωσαν τό δικαίωμα στό Χατζή νά έπιτεθεΐ βί
αια. Αύτά πού γράφουν -σημείωνε- είναι ένας δζων καί έμπαθής βενιζελισμός 
τοϋ χειρίστου είδους, μέ δλους τούς πονηρούς ελιγμούς μιάς φιδογλώσσου 
ίερεμιάδος, ζητούσης διαρκώς ένα: Ό χι νά κινήση τήν προσοχήν πρός τά 
ζητήματα, άλλά νά δαγκάση τό δημόσιον αίσθημα μέχρι θανατηφόρου 
άποχρώσεως, διά νά σερβίρηται είς τό τέλος όλίγον νεκροταφεΐον, δπου θά
πτεται ή Ελλάς, όλίγον νεκροθάφτης Γούναρης καί τό έγκλημα τής 1ης Νο
εμβρίου. Δέν πρέπει ν ’ άπορεΐ κανένας πώς, ύστερα άπό λίγους μήνες, φθά- 
σαμε στή δίκη καί τήν εκτέλεση τών έξ...

ΟΙ σκληροί δροι τών «συμμαχικών» προτάσεων γιά τήν ειρήνη καί ή ιταμή 
προκλητικότητα τού Κεμάλ, υποχρέωσαν καί τήν ελληνική κυβέρνηση νά 
σκληρύνει τή στάση της, ένισχυμένη καί άπό τά έσοδα πού έξασφάλισε ό 
Πρωτοπαπαδάκης μέ τή διχοτόμηση τού χαρτονομίσματος. Ό  Παπούλας πού 
είχε κληθεί στήν ’Αθήνα, πήρε έντολή νά ξαναγυρίσει στή Σμύρνη καί έκει 
δήλωνε πώς γιά κανένα λόγο ή Ελλάδα δέ θάφηνε άπροστάτευτους τούς Μι- 
κρασιάτες. Ό  Γούναρης άρχισε πάλι τά ταξίδια του στό έξωτερικό, σέ μιά 
τελευταία προσπάθεια νά επιτύχει εύνοϊκότερους όρους στό θέμα τής συν
θήκης ειρήνης. Σέ συνάντησή του μέ τόν Άγγλο πρωθυπουργό Λόύδ Τζώρτζ 
δήλωνε πώς ή Ελλάδα ήταν Ικανή νά έξακολουθήσει τόν πόλεμο μέ τόν Κε
μάλ, ώς τό φθινόπωρο, μέχρις ότου έπιβάλει τούς όρους της. Σίγουρα δέν 
είχε συνειδητοποιήσει τήν κρισιμότητα τής κατάστασης, δπως αύτή είχε δια
μορφωθεί μετά τήν άποτυχία τής εξάρθρωσης καί διάλυσης τού Κεμαλικοΰ 
στρατοϋ, τήν προϊούσα αύξηση τής δύναμης τού έχθροΰ (οί ’Ιταλοί, γιά νά 
τόν διευκολύνουν, άπέσυραν τίς μέρες έκεϊνες τά στρατεύματά τους άπό τήν 
κοιλάδα τοΰ Μαιάνδρου γιά νά τήν καταλάβει ό Κεμάλ). Οΰτε καί τήν έκταση 
τής κάμψης τοΰ ήθικοΰ τού ελληνικού στρατοϋ είχε άντιληφθεϊ ό Γούναρης, 
ή προπαγάνδα κι ό Διχασμός είχαν έξαπλωθεϊ καί στό μέτωπο, ήταν τά κυ-
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ριότερα αίτια τής διάβρωσης. Καί πώς νά μήν είναι, δταν ό άντιβενιζελικός 
τύπος, άντιδροΰσε έντονα σέ κάποια σχέδια τής κυβέρνησης γιά επαναφορά 
στό στράτευμα τών άπόστρατων άξιωματικών τής Εθνικής Άμύνης; Ή  
'Ήπειρος έσπευσε νά χαρακτηρίσει ώς άνακριβή τή σχετική είδηση πού δη- 
μοσίέυσε ό Κήρυξ, προσθέτοντας δτι ή επαναφορά τών Άμννιτών  στίς τάξεις 
τού στρατοΰ θ’ άποτελοΰσε πραξικόπημα, γιατί θά άνέτρεπε έκ θεμελίων τήν 
πειθαρχίαν... Ό ,τι στήν πραγματικότητα θ ’ άνατρεπόταν ήταν ή επετηρίδα 
τών άξιωματικών, κι αύτό οί ύπηρετοΰντες άντιβενιζελικοί δέν τό ήθελαν. 
Προτιμούσαν νά μένουν έξω άπό τό στράτευμα χιλιάδες έμπειροπόλεμοι 
άξιωματικοί, άρκει νά μήν έχαναν τή σειρά προαγωγής τους, άδιαφορώντας 
γιά τήν έπιτεινόμενη διαίρεση μεταξύ τών στρατευμένων, πού βέβαια δέν ήταν 
μόνο άντιβενιζελικοί.

Νέα παράπονα άπό τό μέτωπο: Ό  λοχίας Σωτήριος Μπατίλας, έγραφε πώς ή κοι
νωνία τών Γιαννίνων έδειξε μεγάλην άστοργίαν καί σχεδόν τίποτε δέν έστειλε στά πο- 
λεμοϋντα παιδιά τής Ηπειρωτικής IX  μεραρχίας. Γιατί συμβαίνει αύτό: Μήπως ή 
'Ηπειρωτική μεραρχία δέν έκανε τό καθήκον της πρός τήν πατρίδα: Γιά ν ’ αποδείξει 
τή συμβολή της στόν άγώνα, άπαριθμεί δλες τίς μάχες καί τίς νίκες της. Σχολιάζοντας 
τήν έπιστολή ή Ή πειρος παρατηρούσε δτι κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν, έστειλαν μάλιστα 
κι άνώνυμα γράμματα, δταν σέ προηγούμενα γράμματα στρατιωτών διατυπώνονταν 
τά ίδια παράπονα. Τί είχαν νά ποΰν τώρα;..- Ό  Γ. Καγιας. δικηγόρος, άπό τά δυναμικά 
στελέχη τών Φιλελευθέρων, ενώ πριν άπό τίς έκλογές είχε πληθωρική παρουσία στά 
βενιζελικά έντυπα, σταμάτησε, μετά άπ’ αυτές, τήν έπώνυμη άρθρογραφία του. Ίσως 
ήταν χολωμένος, γιατί δέν είχε συμπεριληφθεΐ στό βενιζελικό ψηφοδέλτιο κι έμεινε 
έξω άπό τή βουλή.- Πέντε θανατηφόρα κρούσματα μηνιγγίτιδας, σέ κορίτσια, σημειώ
θηκαν τό δεύτερο δεκαήμερο τοϋ Μαρτίου στά Γιάννινα, κι αυτό άνησύχησε τούς κα
τοίκους.- Μέ άστυνομική διάταξη απαγορεύτηκαν απολύτως τα. τυχηρά παιγνίδια: πούφ, 
πασσέτα, μπακαράς, μάους, λεκινέ, τριανταένα, κύβοι καί τά παρόμοια. Μερικά άπ’ 
αύτά δέν παίζονται σήμερα.- Στίς 24 Μαρτίου άγριο έγκλημα έγινε στήν όδό Ίατρίδου. 
Λήστεψαν κι έσφαξαν μιά γριά 70 έτών. Δυό δεκανείς συνελήφθησαν ώς ύποπτοι. Τό 
έγκλημα έκανε αίσθηση, γιατί ή γιαννιώτικη κοινωνία δέν ήταν συνηθισμένη σέ τέτοια.- 
Μηνύθηκε ό Π. Χρήστου, ιδιοκτήτης αυτοκινήτου, γιατί δέν είχε πινακίδα μέ άριθμό, 
δπως απαιτούσε ό νόμος, άλλά καί γιατί στή θέση τοΰ όδηγοΰ κάθονταν πέντε άτομα. 
Φαίνεται πώς δέν υπήρχε αδιαχώρητο σ' αύτό τό αυτοκίνητο.- Ή 25η Μαρτίου πέρασε 
με τούς συνηθισμένους εορτασμούς, χωρίς Ιδιαίτερες έξάρσεις. "Ολα είχαν ύποστεϊ κα
θίζηση, δέν υπήρχαν κίνητρα έμπνευσης. “Ενα μικρό άρθράκι δημοσίευσε κι ό Χατζής 
στην Ήπειρο, προσπαθώντας νά δώσει λίγη ζεστασιά στήν παγωνιά τών ήμερών: Οί 
σημερινοί "Ελληνες -κατέληγε- άτενίζουσι πρός τά ενθυμήματα καί τά κλέη, δσα 
ενθυμίζει ή 25η Μαρτίου καί αισθάνονται όλοι έαυτούς έτοιμους καί άξιους νά φανώσιν 
άντάξιοι εκείνων, οί όποιοι ώς ένα άστρον φωτεινόν εις τόν ούρανόν τών αιώνων καί 
της ιστορίας έθεμελίωσαν πρό αίώνος μίαν ημερομηνίαν: 25 Μαρτίου. Λόγια, πού δέν 
ευρισκαν δυστυχώς άνταπόκριση. ’Απόδειξη πώς, σέ λίγες μέρες, δημοσιευόταν στίς 
έφημερίδες νέα προκήρυξη, τοΰ έπίλαρχου Ν. Κουλούρη αύτή τή φορά. άρχηγοΰ τών 
καταδιωκτικών άποσπασμάτων. άπευθυνόμενη πρός τούς λιποτάκτες καί άνυπότα- 
κτους, πού τούς καλοΰσε νά προσέλθουν στίς μονάδες τους. θά  παράσχω πολλάς 
ευκολίας -υποσχόταν- εις τούς αύθορμήτως παρουσιαζομένους, άλλά θά είμαι άμεί- 
λικτος διά τούς συλλαμβανομένους καί τούς τυχόν υποθάλποντας τούτους. Οί λιπο
τάκτες κι άνυπότακτοι υπολογίζονταν τώρα σέ πολλές εκατοντάδες.- Ή  Γλωσσική
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εταιρεία τοϋ ιστορικού λεξίχοϋ τής ελληνικής γλώσσης βράβευσε μελέτη σχετική μέ τίς 
Ηπειρωτικές διαλέκτους τοϋ Γιαννιώτη γιατροϋ Β. Ρέκκα. Σώζεται κάπου ή μελέτη 
αύτή:- Τά πρώτα σημάδια τής άκμής τής ληστοκρατείας. άρχισαν νά έμφανίζονται στήν 
’"Ηπειρο. Κάποιος, λοιπόν, ό Β. Τασούλας. άπό τά Πεστά, εμφανίστηκε στά Γιάννινα 
μέ τό όνομα τοϋ ληστή Θύμιου Ρέτζιου. έμπνεύσας πανικόν είς άρκετούς πολίτας. 
Φυσικά ή άστυνομία τόν συνέλαβε. Τό άστρο τών Ρετζαίων άρχισε νά άνατέλλει...

y  τά μέσα τής Μεγάλης εβδομάδας (τελευταίες μέρες τοΰ Μαρτίου-άρχές 
’Απριλίου) γύρισε στά Γιάννινα, ύστερα άπό μακρά άπουσία, ό μητρο

πολίτης Σπυρίδων. Ή  άπουσία του οφειλόταν κυρίως στό δτι μετείχε στήν 
επιτροπή αγώνα, άς πούμε, γιά τή ρύθμιση τοΰ πατριαρχικοΰ θέματος, άφοΰ 
ή εκλογή τοΰ Μ. Μεταξάκη κρινόταν ώς άντικανονική. Ό  Κήρυξ, μετά τήν 
επάνοδο τοΰ Σπυρίδωνα, έπανέφερε στό προσκήνιο παλιότερο ισχυρισμό 
του, δτι ό μητροπολίτης είχε ταχθεί ύπέρ τής άναγνώρισης τοΰ Μεταξάκη, 
κάτι πού άμφισβητοΰσε έντονα ό Χατζής, σίγουρα γνώριζε περισσότερα 
άπό τόν Κήρυκα, ώς στενός φίλος τοΰ δεσπότη. Ό  Σπυρίδων χοροστάτησε, 
άπό τή Μεγάλη Πέμπτη καί ύστερα, σ’ δλες τίς άκολουθίες' μ’ εύλαβική 
κατάνυξη, μέ προσευχές κι έλπίδες νά γυρίσουν γρήγορα καί γερά στά σπί
τια τά παιδιά καί οί άντρες, τίς παρακολουθούσαν δλοι οί Γιαννιώτες. Ή  
περιφορά καί ή συνάντηση τών επιταφίων στήν πλατεία Κωνσταντίνου τοΰ 
Έλευθερωτοΰ, άποτέλεσε, δπως πάντοτε, τήν κορυφαία εκδήλωση τών 
θρησκευτικών τελετών τής Μεγάλης εβδομάδας, καλλίτερος κρίθηκε ό επιτά
φιος τοΰ ’Αρχιμανδρειοΰ.

Τό Πάσχα,; στις 3 ’Απριλίου γιορτάστηκε μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα άνάμι- 
κτη άπό συναισθήματα άπογοήτευσης καί έλπίδων. Τά πρώτα προέρχονταν 
άπό τή συνειδητοποίηση τής κρισιμότητας τών στιγμών, τά δεύτερα άπό 
τήν έμφυτη τάση καί ενδόμυχη διάθεση τών άνθρώπων νά έλπίζουν, άκόμα 
καί σέ στιγμές πού δλα φαίνονται πώς είναι χαμένα. Δυστυχώς, τή φορά 
αύτή, οί έλπίδες δέν είχαν άντίκρυσμα. Ή  καταστροφή ερχόταν μέ γιγά- 
ντιους βηματισμούς, ξεκινούσε άπό τά βάθη τής Μικράς ’Ασίας, κάπου εκεί 
κοντά άπό τήν «Κόκκινη μηλιά», έκεΐ πού άπό αιώνες εύχονταν καί πα- 
ρακαλοΰσαν οί προγονοί μας νά φτάσουν, έκει καί στήν Ά γιά  Σόφιά, τό 
Μέγα Μοναστήρι, μέ τήν άτέλειωτη λειτουργία, τίποτα δέν πετύχαμε, 
άγγίξαμε τό όνειρο, δμως αύτό έμεινε άπιαστο...

Χιλιάδες κόσμος παρακολούθησε τήν Πρώτη ’Ανάσταση τά μεσάνυχτα 
στή Μητρόπολη, δπου χοροστάτησε ό Σπυρίδων, καθώς καί τή Δεύτερη 
’Ανάσταση, τό πρωΐ τής Κυριακής, κατά παράδοση, γινόταν καί ή περιφορά 
τής εικόνας τής ’Ανάστασης γύρω άπό τήν εκκλησία τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου. 
Κατάμεστος ό ναός, ό περίβολος, τό μητροπολιτικό μέγαρο, μέ τήν ευρύτατη 
περιοχή του, κι δλοι οί γύρω δρόμοι. Ό  Σπυρίδων μίλησε στό πλήθος κι 
άναπτέρωσε τίς έλπίδες του. Ό  λόγος του ήταν άπό τούς καλλίτερους πού 
είχε έκφωνήσει: αυθόρμητος έμπνευσις πάθους, αισθήματος καί πίστεως. 
Μετά τό τέλος τής τελετής δέχτηκε τόν κόσμο στό μητροπολιτικό μέγαρο
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καί μοίρασε χιλιάδες πασχαλινά αυγά μέ εύχάς καί ευλογίας καί κάπου 
κάπου καί κανέναν εϋθυμον καί χαρούμενον λόγον. Κάποιος -πειραχτήρι- 
παρατήρησε πώς τά μεγαλύτερα καί καλύτερα αύγά τά έδωσε σέ πολλούς 
κορυφαίους βενιζελικούς... Στούς λόχους καί τούς στρατώνες, σημαιοστο
λισμένους καί μέ τίς εικόνες τών βασιλιάδων, στρώθηκαν πελώρια τραπέζια 
μέ οβελίες, κόκκινα αύγά καί γλυκό κρασί τής Ζίτσας. ’Αντηχούσαν παντού 
τά: Χριστός Άνέστη. ό Γυιός τοϋ Άετοϋ, καί τό όνομα τοΰ Βασιλιά-Κου- 
μπάρου... Ή ταν oi τελευταίοι μήνες τής βασιλείας τοΰ Κωνσταντίνου...

Μέ τήν επάνοδο τού Σπυρίδωνα άποφασίστηκε άπό τίς οικογένειες τής 
Χριστίνας καί τοΰ Σπύρου, νά γίνει ό γάμος τό συντομότερο. "Ολα είχαν 
κανονιστεί, τά προικιά της ή Χριστίνα τάχε έτοιμα άπό καιρό, τό δεσπότη 
περίμεναν νά εύλογήσει τό μυστήριο, δέν ύπήρχαν άλλα εμπόδια γιά άνα- 
βολή. Ό  Πέτρος, μέ τόν πατέρα τοΰ Σπύρου, ύστερα άπό τήν Κυριακή τοΰ 
Θωμά, πήγαν μιά μέρα στή Μητρόπολη, νά παρακαλέσουν τό μητροπολίτη 
νά στεφανώσει ό Ιδιος τά παιδιά τους, είχε έκφράσει άλλωστε τέτοια επιθυ
μία άπό καιρό. Ό  Σπυρίδων τούς δέχτηκε μέ χαρά, συμφώνησαν ό γάμος 
νά γίνει τήν Κυριακή πριν τήν ’Ανάληψη, ώς τότε θά είχαν κανονιστεί κι 
όσες λεπτομέρειες είχαν μείνει. Ή  έπίσκεψη στή Μητρόπολη δέν τελείωσε 
μέ τόν καθορισμό τής ήμερομηνίας τοΰ γάμου. Ό  Σπυρίδων έλειπε καιρό 
άπό τά Γιάννινα καί ήθελε νά μάθει τί έγινε στήν πόλη κατά τό διάστημα 
τής άπουσίας του, άπ’ δλους τούς επισκέπτες τό ζητούσε, καθένας πρόσθετε 
καί τίς δικές του λεπτομέρειες, έτσι σύνθετε πλήρη τήν εικόνα τής ζωής, 
δταν αυτός έλειπε. Πολλά, βέβαια, άπό έκεΐνα πού άκουε, δέν άνταποκρί- 
νονταν στήν πραγματικότητα, ήταν φήμες, διαδόσεις, κουτσομπολιά, δμως 
κι άπ’ αύτά ό Σπυρίδων άντλοΰσε κάποιες άλήθειες, καπνός δέ βγαίνει άν 
δέν υπάρχει φωτιά. Ύστερα ή συζήτηση ήρθε γιά τό πατριαρχικό, ό Σπυ
ρίδων διαπίστωσε δτι δέν πολυενδιέφερε τούς Γιαννιώτες τό θέμα, κι άς 
προσπαθούσαν νά δημιουργήσουν τεχνητό κλίμα φανατισμού ή ’Ήπειρος. 
μέ τούς άφορισμούς της εναντίον τού Μεταξάκη, κι ό Κήρυξ. μέ τήν ύποστή- 
ριξή του. Ό  Σπυρίδων άκουγε τούς συνομιλητές του συλλογισμένος, δέν 
τοΰ άρεσε καί τοΰ Ιδιου ή οξύτητα πού είχε δημιουργηθει, έπέμεινε βέβαια 
πως ή έκλογή ήτανΑντικανονική. άφοΰ ή Ιερά Σύνοδος τού Πατριαρχείου 
ηταν άντίθετη, έπρεπε νά βρεθεί σύντομα μιά λύση, γιατί ή ύπόθεση είχε 
έμπλακεΐ στις κομματικές διαμάχες' ή ζημιά ήταν τεράστια γιά τό Γένος 
και γιά τήν έξέλιξη τών έθνικών μας πραγμάτων. —Πώς βλέπετε τήν κα- 
τασταση. σεβασμιότατε; ρώτησε ό Πέτρος, άπό ώρα ή έρώτηση τοΰ έκαιγε 
τα Χείλη, υπάρχουν έλπίδες νά βρεθεί μιά λύση πού νά συμφέρει τήν Έλλά- 
&*>■ Ο Σπυρίδων κοίταξε καί τούς δυό άμίλητος, ύστερα χαμήλωσε τά μάτια, 
έφερε τό χέρι στά γένια του, είχαν άρχίσει ν ’ άσπρίζουν άπό τίς εύθύνες, 
καποια στιγμή τά τράβηξε, σά νάθελε νά τά ξερριζώσει. —Δέν πάνε καλά 
α πράγματα, είπε τέλος μέ χαμηλή φωνή, οί κίνδυνοι πού μάς περιζώνουν 

είναι μεγάλοι, φταίμε όλοι μας, περνάμε τίς πιό κρίσιμες μέρες τής νεότερης
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ιστορίας μας. βαδίζουμε άπό τό κακό στό χειρότερο, όχι, τά μηνύματα δέν 
είναι καλά γιά μάς. ή συμφορά πλανιέται πάνω μας... Οί άλλοι πάγωσαν. 
Άφοΰ ό Σπυρίδων, άπό τούς πιστούς φίλους τοΰ βασιλιά, ήταν σέ θέση 
νά γνωρίζει τήν πραγματική κατάσταση, τά παρουσίασε δλα μαύρα κι 
άραχνα. θά πει πώς ό τόπος είχε φτάσει στό χείλος τοΰ γκρεμού. -—Καί 
πώς θά σταματήσει ή κατρακύλα, δεσπότη μου. ρώτησε ό πατέρας τοΰ Σπύ- 
ρου, όλοι μας έχουμε τήν αίσθηση πώς βουλιάζουμε, όσοι έρχονται άπό 
τήν ’Αθήνα τά ίδια λένε. δέν υπάρχει τρόπος ν ’ άντιδράσουμε. νά σταθούμε 
όρθιοι, νά πάρουμε μιά άπόφαση, σωστική γιά τόν τόπο, έκλεισαν όλες οί 
διέξοδοι, είμαστε καταδικασμένοι νά καταστραφούμε:.. Τά μάτια τοΰ Σπυ
ρίδωνα είχαν στηλωθεΐ πάνω τους μέ μιά έκφραση άπελπισίας' κατάπληκτοι 
οί δυό έπισκέπτες είδαν σέ λίγο δάκρυα νά κυλοΰν καί νά τρέχουν νά κρυ- 
φτοΰν στά γένια, τό χέρι τοΰ δεσπότη δέν έπαυε νά τ ’ άνακατεύει, σημάδι 
άμηχανίας κι άδυναμίας νά δώσει πειστικές άπαντήσεις στούς συνομιλητές 
του. Ά πό τή συγκίνηση δέ μποροΰσε ούτε νά μιλήσει, τούς κοίταζε μόνο 
καί δάκρυζε. Ό  Πέτρος κατάλαβε τή δύσκολη θέση πού βρισκόταν ό Σπυ
ρίδων, σηκώθηκε όρθιος, πάμε, είπε στό συμπέθερό του, ό δεσπότης θέλει 
νά ξεκουραστεί. Σηκώθηκαν νά τοΰ φιλήσουν τό χέρι, καθήστε, τούς πρό
σταζε σέ αύστηρό τόνο ό Σπυρίδων, δέν θέλω νά φύγετε άπό δώ μέ τήν 
έντύπωση πού κουβεντιάσετε μ ’ ένα δεσπότη άβουλο ή πού διστάζει νά πει 
τή γνώμη του. "Ολη μου ή ζωή είναι άγώνας, τό ξέρετε, δέ δείλιασα ποτέ. 
όταν ήταν ν ’ άντιμετωπίσω τόν άντίπαλο, τώρα όμως φοβάμαι, δέν είναι 
δική μου ή ευθύνη νά λύσω τό πρόβλημα, άν μοϋ άνέθεταν πρωτοβουλίες, 
θά ήξερα πώς νά ενεργήσω' τί μπορώ νά κάνω τώρα, πού κανένας δέ θέλει 
ν ’ άκούσει ότι πρέπει νά χαμηλώσουν οί τόνοι, νά σταματήσουν οί προ
κλήσεις, νά γίνει μιά σοβαρή προσπάθεια γιά ένότητα τοϋ έλληνισμοϋ, άν 
δέ μονιάσουμε θά μάς λιανίσει ό Κεμάλ, νά τό θυμηθείτε... — Γιατί δέν γί
νεται μιά τέτοια προσπάθεια; ρώτησε άγανακτισμένος ό Πέτρος. —Γιατί 
όλα αυτά άπαιτούν θυσίες καί καμιά πλευρά δέν έχει διάθεση νά τίς κάμει, 
φοβάται τούς άδιάλλακτους. αυτοί μέ τίποτα δέν συμβιβάζονται... Μιά καλή 
αρχή -πρόσθεσε ό Σπυρίδων- θάταν ή έπαναφορά τών άπότακτών άξιωματ- 
ικών, άν όλοι αυτοί πού περιφέρονται σήμερα στήν Κωνσταντινούπολη, 
τήν Αλεξάνδρεια κι άλλες πόλεις τοϋ εξωτερικού, άνεργοι, μέ μόνο σκοπό 
ζωής πώς νά ρίξουν τήν κυβέρνηση, άν έντάσσονταν στό στρατό τοϋ με
τώπου, τό ήθικό τών μαχόμενων θ ’ άνέβαινε, άπό τούς άπότακτους, πολλοί 
είχαν πολεμήσει έκεϊ πρ ιν  δυό χρόνια, συνδέθηκαν μέ τούς στρατιώτες, 
τούς άγαποϋσαν καί τούς σέβονταν, άν τούς έβλεπαν πάλι ανάμεσά τους, 
θά καταλάβαιναν πώς κάτι άλλαξε, πώς οί Έ λληνες συμφιλιώθηκαν, ό 
Κεμάλ θά ήταν λιγότερο επίφοβος... ’Από μιά τέτοια άπόφαση θάβγαινε 
ένας στρατός καινούριος, ενωμένος, μέ ικανούς ηγήτορες, κάποιοι άπό τήν 
κυβέρνηση έκαναν σωστές σκέψεις, τούς πολεμούν όμως, οί αδιάλλακτοι, 
δέν πιστεύω στό τέλος νά γίνει τίποτε. Άκόμα καί ό Χατζής ξεσπάθωσε
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έναντίον αύής τής ίδέας, νομίζει πώς θά έρθει ό χαμός άν ψηφίσει ή Βουλή 
μιά τέτοια άπόφαση. τή σωτηρία θά φέρει όχι τήν καταστροφή... Οί άλλοι 
ακουγαν τό δεσπότη νά μιλάει και συνειδητοποιούσαν εντονότερα τήν 
κρισιμότητα τών στιγμών. Γιά λίγο κανένας τους δέν είπε τίποτε. — 'Άιντε, 
βοέ. άς ξεχάσουμε τώρα τή θλίψη. Πάσχα είναι δέν ταιριάζει ή άπόγνωση. 
ό άναστημένος Χριστός μπορεί νά φωτίσει στό τέλος όλους νά κάνουν τό 
καθήκον τους. Εσείς φροντίστε νά στεριώσετε τήν εύτυχία τών παιδιών 
σας. έχει ό Θεός. Τήν Κυριακή θά κάνουμε τό γάμο στή Μητρόπολη... Συ- 
γκινημένοι καί οί δυό φίλησαν τό χέρι τού δεσπότη κι ήταν έτοιμοι νά φύ
γουν. Ό  Σπυρίδων σηκώθηκε όρθιος καί σταμάτησε τόν Πέτρο. —Μή ξεχνάς 
-τοΰ είπε- πώς έδωσα μιά υπόσχεση στούς Γιαννιώτες κι έσύ προσφέρθηκες 
νά βοηθήσεις. Νά φτιάσω σχολεία γιά τά παιδιά τους. Δέν είμαι άπό έκεί- 
νους πού ξεχνούν τίς υποσχέσεις τους. Μόνο πού ό πόλεμος, οί δύσκολες 
μέρες πού ακολούθησαν, τριάμιση χρόνια μακρυά άπό τά Γιάννινα, τώρα 
ή Μικρασία. έφεραν πίσω σχεδιασμούς, όνειρα... Νά ξέρεις, όμως. πώς ό 
Σπυρίδων κρατάει τό λόγο του. Α ύτές τίς μέρες αρχίζω μιά νέα προσπάθεια, 
σέ θέλω πάλι κοντά μου... —Ποτέ δέν σ ' άπαρνήθηκα, δεσπότη μου. άπάν- 
τησε ό Πέτρος, κι όταν έλειπες δίπλα σου βρισκόμουν... —Νά είστε καλά 
κι έσεϊς καί οί οίκογένειές σας. Ή  πόλη σάς χρειάζεται. 'Έχετε τήν ευλογία 
μου... Φίλησαν γιά δεύτερη φορά τό χέρι του δεσπότη κι έφυγαν.

Τήν άλλη μέρα ή πρώτη σελίδα τής Ηπείρου, καταδίκαζε μέ άρθρο συ
νεργάτη της, ό,τι ό Σπυρίδων θεωρούσε ώς τό πρώτο βήμα γιά τή συμφι
λίωση τοΰ ελληνικού λαοΰ: τήν επαναφορά τών άπότακτων βενιζελικών 
άξιωματικών. Προσέξατε Κύριοι, ϊνα μή σκληρώς μετανοήσητε. άναφερό- 
ταν στήν επικεφαλίδα. Ό σ α  γράφονταν απευθύνονταν πρός τόν ύπουργό 
τών Στρατιωτικών καί τούς βουλευτές, μέ άναφορές στό παρελθόν -γιά 
τεκμηρίωση-, άποτρεπτικές τής πραγματοποίησης τών σκέψεων εκείνων πού 
ετοιμάζονταν νά καταθέσουν σχετικό νομοσχέδιο στή βουλή. Τό άρθρο κα
τέληγε: Θέλετε 'Εκείνον νά ύπογράψη διάταγμα έπαναφοράς είς τόν στρατόν 
εκείνων, οΐτινες έγραφον έκ τοϋ τουρκικού γραφείου τοϋ τύπου τής Κων
σταντινουπόλεως. τήν άνοικτήν πρός τόν Κωνσταντίνον έπιστολήν: Φεύγεις, 
προδότη, προ τοϋ Κεμάλ: Ή ταν, δμως, δυνατό μέ τέτοια νοοτροπία, νά 
δημιουργηθεΐ κλίμα συμφιλίωσης; "Ολα είχαν χαθεί, τίποτε δέν έσωζε τήν 
Ελλάδα, ό Διχασμός θά ολοκλήρωνε τό έργο του, οί τριγμοί πού σημειώ

νονταν στό μέτωπο άρχισαν νά γίνονται αισθητοί καί στήν κυρίως Ελλάδα, 
έφταναν καί στά Γιάννινα, δσοι ήταν ευαίσθητοι δέκτες τούς συλλάμβαναν, 
τους ηταν δμως άδύνατο νά άντ ιατρέψουν τό ροΰ τής ιστορίας, νά 
εξουδετερώσουν τή θέληση τής μοίρας, αύτή πού οί Ιδιοι οί "Ελληνες σχέ
διασαν καί έστησαν γιά τό μέλλον τους...
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λόκληρο σχεδόν τόν ’Απρίλιο, κι ενώ οί προοπτικές γιά τόν τερματισμό 
^  τοΰ πολέμου στή Μικρά ’Ασία. γίνονταν κάθε μέρα καί περισσότερο 

σκοτεινές, τή γιαννιώτικη κοινωνία, τή διοίκηση, τή δικαιοσύνη καί τό 
στρατό άπασχολοΰσε τό θέμα τής προφυλάκισης, μέ άπόφαση τών δικα
στικών άρχών, τοΰ αντισυνταγματάρχη Παπατριανταφύλλου, πρώην φρου
ράρχου, συνοδευόμενη μέ βαριές κατηγορίες. Επανέρχονταν, έτσι. στό προ
σκήνιο. όσα είχαν συμβεΐ στά Γιάννινα, πριν ένα χρόνο σχεδόν, τότε πού 
είχε άνακοινωθεΐ ή σύλληψη δεκάδων μουσουλμάνων μέ τήν κατηγορία τής 
συμμετοχής σέ συνωμοσία, σέ βάρος τής άσφάλειας καί τής άκεραιότητας 
τής χώρας. Ό πω ς άπέδειξαν οί άνακρίσεις, οί κατηγορίες δέν άνταποκρί- 
νονταν στήν πραγματικότητα, είχαν κατασκευαστεί, γιαυτό, ύστερα άπό 
κράτιση δεκάδων ήμερών, οί κατηγορούμενοι άφέθηκαν έλεύθεροι. Ή  υπό
θεση συγκλόνισε τότε τήν κοινωνία τής πόλης, άλλά ταυτόχρονα τή χώρισε 
σέ δυό στρατόπεδα, ένας άκόμα διχασμός. Πολλοί πίστεψαν στήν άλήθεια 
τών κατηγοριών καί καταφέρονταν μέ σφοδρότητα έναντίον τών συνω
μοτών. Ά λλοι είχαν άντίθετη γνώμη καί διακήρυσσαν, μέσω τοϋ τύπου, 
ότι έπρόκειτο γιά σκηνοθετημένη υπόθεση, τήν όποια οργάνωσαν ορισμένοι 
άπό ιδιοτέλεια. Μέ τούς τελευταίους συντάχτηκε κι ό βενιζελικός τύπος, 
κι έτσι τό θέμα άπό έθνικό^ατάντησε νά γίνει άντικείμενο διαμάχης άνάμε
σα στις δυό παρατάξεις.

Ό  Χατζής πήρε τό μέρος εκείνων πού πίστευαν στή συνωμοσία κι αυτοί 
ήταν κυρίως οί στρατιωτικοί. Τίς άνακοινώσεις μάλιστα, γιά τήν άνακά- 
λυψη τής συνωμοσίας, είχε κάνει τότε ό υποστράτηγος Α. Μπαΐρας, απόδει
ξη ότι είχε πεισθει κι ό ίδιος.

Τήν ίδια στάση κράτησε ό Χατζής καί τόν ’Απρίλιο τοΰ 1922, όταν ή 
υπόθεση ξανάρθε στήν έπικαιρότητα, μέ τήν έκδοση δικαστικού βουλεύμα
τος, πού διέτασσε τήν προφυλάκιση τοΰ αντισυνταγματάρχη Παπατριαντα- 
φύλλου, αυτός θεωρήθηκε ό κύριος υπεύθυνος τής παράνομης κράτησης 
δεκάδων πολιτών. Σέ σειρά άρθρων ή Ή πειρος  έπλεκε τό έγκώμιο τοΰ 
άντισυνταγματάρχη, υπογράμμιζε ότι έπραξε μ’ έντιμότητα τό καθήκον του, 
καί καταφέρονταν έναντίον ορισμένων δικαστικών καί ιδιαιτέρως κατά τοΰ 
άνακριτή Ζερβού, τόν θεωρούσε υπεύθυνο γιά τήν προφυλάκιση καί ζητοΰσε 
τήν απομάκρυνσή του άπό τά Γιάννινα. Τή στάση τοΰ άνακριτή ό Χατζής 
τή χαρακτήριζε άνήθικη, στηριζόμενος στόν τρόπο πού είχε έκδοθει τό βού
λευμα προφυλάκισης. Ό  Ζερβός, ένώ είχε διαφωνήσει μέ τόν εισαγγελέα, 
κρίνοντας ότι ό Παπατριανταφύλλου δέν έπρεπε νά προφυλακιστεί, στή 
συνεδρίαση τοΰ Συμβουλίου Πλημμελειοδικών πήρε θέση, άναιρώντας τόν 
εαυτό του, υπέρ τής προφυλάκισης. Κατά τό Χατζή ήταν μιά συνειδητή 
επιλογή τοΰ άνακριτή, κατά βάθος έπιθυμοΰσε τή δίωξη τοΰ άντισυνταγμα- 
τάρχη. Άλλαξε θέση, γιατί ένας άπό τούς δικαστές μειοψήφισε, κι άν έπέ- 
μεινε κι ό ίδιος στήν πρώτη γνώμη του, ό Παπατριανταφύλλου δέ θά προ
φυλακιζόταν.



Ο ηθικοπλαστικός σύλλογος «Αναγέννησις» Ιω- 
αννίνων σέ έκδρσμή στόν Ά γ ιο  Γεώργιο Δουρού- 
της τό 1922. Μεταξύ άλλων: Δημ. Γιούνης, 
Π. Εμμανουήλ, Μιχ. Λάππας, Π. Οίκονομίδης, Σω- 
τήρ. Ζοϋμπος (κάσκα), Γεώργ. Μιχαηλίδης, Κων. 
Τισσανάκης, Γρ. Τζομάκας, Ν. Παπάς κά.

Μέ τήν ενθάρρυνση τών αξιωματικών, οί όποιοι ήταν άντίθετοι μέ τήν 
προφυλάκιση τοϋ συναδέλφου τους. έκαναν μάλιστα παραστάσεις διαμαρ
τυρίας στόν υποστράτηγο I. Παπαφλέσσα (άπό μερικούς ή κίνηση χαρα- 
κτηοίστηκε (be πραξικόπημα), κι έδωσαν συνέντευξη στά γραφεία τής Η πεί

ρου. ό Χατζής παρασύρθη- 
κι σέ κριτική πού έθιγε 
ολόκληρο τό δικαστικό σώ
μα. τό όποιο καί έκδήλωσε. 
με πολλούς τρόπους τήν 
αντίθεσή του. Έγραψε π.χ. 
Ό άνησυνταγματάρχης Πα- 
πατριανταφύλλον έπραξε έν- 
τίμως τό καθήκον του. Οί 
δέ Φαρισαίοι, οί διϋλίζο- 
ντες κώνωπας. θέλουν νά 
κορέσουν πάθη των προ

σωπικά, είτε νά ευχαριστή
σουν κύκλους προσφιλείς 
καί παρέας ποκεριστών ίδι- 
κάς των. Ά λλά  είναι πολύ  
μικρά τοιαϋτα άναστήματα 

διά τοιαύτας χειρονομίας, ήμπορεΐ νά κόβουν τά χαρτιά επιδέξια, στολήν 
όμως καί άνάστημα εντίμου Έλληνος άξιωματικοϋ είναι άνίκανοι νά θίξουν.

Ή  άρθρογραφία τής Η πείρου  έπέτεινε τήν άναταραχή καί τή δυσαρέ
σκεια τών δικαστικών κύκλων, άλλά καί τήν άντίδραση τών άξιωματικών. 
Ό  Χατζής έπέμεινε ότι ή άγανάκτηση δέ στρέφεται κατά τών δικαστών, τής 
Δικαιοσύνης καί τής ίδιας της άπόφασης προφυλάκισης, άλλά προσωπικά 
εναντίον τοΰ άνακριτή Ζερβοΰ. Σέ σχόλιό του ύπογράμμιζε, ότι ό έλεγχος 
ένός δικαστή δέν άποτελοΰσε έλεγχο τοΰ θεσμοΰ τού δικαστικού σώματος. 
Κακίστη έννοια άλληλεγγύης αύτή, ή όποία μάλλον δίδει τήν έννοιαν ίσνα- 
φιοϋ. πειραζομένου εις τά συμφέροντά του... Έ νας δικαστής -πρόσθετε- 
<5έν ήμπορεΐ νά είναι άνεξέλεγκτος καί άλογοδότητος εις τάς ένεργείας του 
καί δέν μπορεί νά άρλουμπίζει καί νά αύθαιρετή. όπως θέλει καί όταν 
θέλη, καί νά μήν έχη τό δικαίωμα κανείς νά πατσαβουριάση τάς ένεργείας 
του αύτάς ώς παρανόμους, άπρεπεΐς, άσυνειδήτους καί άσυμβιβάστους πρός 
την έννοιαν τής Δικαιοσύνης. Οί υπαινιγμοί τοΰ Χατζή, περί ξένων 
επιρροών έπί τών δικαστικών υποχρέωσε τή Γενική διοίκηση ν’ άνακοινώσει 
οτι ήταν άνυπόστατοι. Ό  Χατζής άπαντοΰσε: Ά ν  ή Γενική διοίκηση μέ τή 
φράση της «ξένες έπιρροές» εννοεί τίς προξενικές, έχει άπόλυτο δίκιο. 
Αλλη άνακοίνωση, τοΰ προέδρου Πρωτοδικών Δ. Θανοπούλου, εξέφραζε 

!η διαμαρτυρία τοΰ δικαστικού σώματος γιά τήν άποκάλυψη τοΰ Χατζή, 
οτι ενας δικαστής μειοψήφισε στήν άπόφαση τής προφυλάκισης. Ή  παρά
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βαση τής εχεμύθειας γιά τίς -ψηφοφορίες τών δικαστών συνεπάγεται ποινι
κές εύθύνες, τονιζόταν στήν άνακοίνωση, γιαυτό ζητούσε άπό τό Χατζή ν ’ 
άναφέρει τό όνομα εκείνου πού μετέδωσε τήν πληροφορία. Στήν άπάντησή 
του ό Χατζής καταφερόταν, μέ έμμεσο τρόπο, έναντίον τοΰ προέδρου 
Πρωτοδικών, πριν διαμαρτυρηθεΐ γιά τή γνωστοποίηση τής μειοψηφίας, 
έλεγε, έπρεπε νά έρευνήσει κάτι άλλο, σοβαρότερο: Ό τ ι δηλαδή, ένώ τό 
συμβούλιο Πλημμελειοδικών συνεδρίαζε άκόμα καί τό βούλευμα τής προ- 
φυλάκισης δέν είχε άνακοινωθει πουθενά, στά τυπογραφεία τοΰ Κήρυκος 
είχε στοιχειοθετηθεΐ ή είδηση τοΰ περιεχομένου τής δικαστικής άπόφασης 
καί τής προφυλάκισης. Μέ ποιό τρόπο είχε φτάσει ή είδηση στόν Κήρυκα 
πριν ολοκληρωθεί ή συνεδρίαση; ρωτούσε ό Χατζής καί ζητοΰσε νά γίνουν 
άνακρίσεις.

Ή  έμπλοκή τόσων παραγόντων στήν υπόθεση καί ή άναμενόμενη άφιξη 
τοΰ εισαγγελέα Έφετών Τσέλου άπό τήν Κέρκυρα γιά πληρέστερη έρευνα, 
έκαναν σαφέστερα τά περιγράμματα τών άντιμαχόμενων στρατοπέδων. Οί 
στρατιωτικοί, ή 'Ήπειρος καί τό άντιβενιζελικό κράτος -μέ κάποιες άποστά- 
σεις- υπεράσπιζαν μέ πείσμα τήν άθωότητα τοΰ τέως φρουράρχου κι όλους 
τούς άξιωματικούς, στό πρόσωπό του. Οί Φιλελεύθεροι, μέσω τοΰ Κήρυκος, 
μεγάλο μέρος τών δικηγόρων τής πόλης κι ολόκληρο τό δικαστικό σώμα 
είχε άντίθετη άποψη καί μέ άλλεπάλληλες άνακοινώσεις ύποστήριζε τίς 
αποφάσεις τών συμβουλίων, άναφέρονταν σέ σκευωρία, καί όχι σέ συνω
μοσία, έναντίον δσων είχαν συλληφθεΐ τόν προηγούμενο χρόνο. Μιά 
άνακοίνωση τοΰ άντεισαγγελέα Γεωργ. Κόννη, σέ άπάντηση τών γραφόμε
νων άπό τήν 'Ήπειρο, αποκάλυπτε τό Ιστορικό τής σκευωρίας. Έναντίον 
τοΰ άντισυνταγματάρχη Παπατριανταφύλλου -σημειωνόταν- είχε άπαγγελ- 
θεΐ κατηγορία γιά παράνομη κατακράτηση δεκάδων πολιτών, περισσότερο 
άπό 40 μέρες, κατηγορούμενων γιά δήθεν συνωμοσία, ένώ τό συμβούλιο 
Πλημμελειοδικών άποφάσισε νά μήν άπαγγελθεΐ κατηγορία έναντίον τους. 
Κατά τήν έξέλιξη τής άνάκρισης δέν άποδείχθηκε μόνο ή άθωότητα τών 
συλληφθέντων, άλλά καί τό δτι ή δήθεν συνωμοσία ήταν σκευωρία σπείρας 
έκμεταλλευτών, μέ σκοπό τόν έκβιασμό. Οί έκβιαστές -είχαν παρουσιαστεί 
καί ώς μάρτυρες κατά τήν πορεία τών άνακρίσεων- δικάστηκαν καί κατα
δικάστηκαν. Ό  κατηγορούμενος Παπατριανταφύλλου, πού πρωτοστάτησε 
στήν υπόθεση, άφοϋ άπολογήθηκε στόν άνακριτή, προφυλακίσθηκε, αύτός 
καί δλοι οί συγκατηγορούμενοί του, μέ βάση τό βούλευμα τοΰ συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών, άραντος σχετικήν διαφωνίαν επί τοϋ σημείου τούτου 
(τής προφυλάκισης) είσαγγελέως καί άνακριτοϋ. Ό  κατηγορούμενος ύπέ- 
βαλε αίτηση άπόλυσης μ’ έγγύηση, ή όποία άπορρίφθηκε μέ βούλευμα συμ
βουλίου, άποτελούμενου άπό άλλους δικαστές, άπό εκείνους πού είχαν 
άποφασίσει τήν προφυλάκιση.

Τήν άνακοίνωση τοΰ άντιεισαγγελέα δέν άφησε άναπάντητη ό Χατζής. 
Δέν πρόσθεσε τίποτε τό νέο -ίσχυρίσθηκε- στά ήδη γνωστά, είχαν δημοσιευθεί
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στό παρελθόν. Τότε, συνέχιζε, ό κόσμος ψιθύριζε δ η  οί μπέηδες αποφάσισαν 
νά φάνε δλη τήν περιουσία τους στούς δικηγόρους ή όπου άλλοΰ (άλλος 
υπαινιγμός), γιά νά γλυτώσουν. Ό  άνακριτής Ζερβός, πού χρειάστηκε δέκα 
μήνες γιά νά σχηματίσει γνώμη, κατέληξε στήν άπόφαση δτι δέν έπρεπε νά - 
προφυλακιστεί ό Παπατριανταφύλλου κι αύτό τό έγνωστοποίησε μέ έγγραφό 
του στό διοικητή τής VIII μεραρχίας. Μέ τή γνώμη αύτή. πού σήμαινε καί 
άνάλογη ψήφο. μπήκε στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών ό άνακριτής. Τί νέο 
στοιχείο άποκαλύφθηκε γιά ν ’ άλλάξει άποψη καί νά διαφωνήσει μέ τόν 
εαυτό του; Ά ν  έπέμεινε, ό Παπατριανταφύλλου δέν θά προφυλακιζόταν. Τό 
συμπέρασμα έβγαινε ffovo του: Ή ταν δλα σκηνοθετημένα.

Έπρεπε ό Χατζής, υστέρα άπό όσα έγραψε, άμεσα ή έμμεσα, έναντίον 
τών δικαστών νά περιμένει καί τίς συνέπειες τής τολμηρής άρθρογραφίας 
του. Δέν άργησαν νά έκδηλωθοΰν. Ό  άνακριτής Κουρούπης τόν κάλεσε ν’ 
άπολογηθεΐ, ώς κατηγορούμενος, γιά τά άρθρα πού είχε δημοσιεύσει. Φαί
νεται πώς τά στοιχεία γιά τά άρθρα αύτά τά είχαν δώσει στό Χατζή οί 
άξιωματικοί, πού έπέμειναν καί ν ’ άναλάβουν οί ίδιοι τίς ευθύνες. Ό  Χα
τζής, δήλωνε πώς μόνον ό ίδιος ήταν υπεύθυνος, οί άξιωματικοί όμως (135 
τοΰ στρατοΰ καί 9 τής χωροφυλακής) άρνήθηκαν. Πάντως, ό Χατζής πα
ρουσιάστηκε στόν άνακριτή καί υπέβαλε ένσταση έξαίρεσης έναντίον όλων 
τών δικαστικών τών Γιαννίνων ώς άλληλεγγύων κηρυχθέντων, κατόπιν τών 
δημοσιευθέντων, καί συνεπώς άντιδίκων του. Τίς προθέσεις τών άξιωματι- 
κών νά έπιμένουν ν’ άναλάβουν αύτοί τίς ευθύνες τών δημοσιευμάτων, 
υποχρεώθηκε νά διαψεύσει ή VIII Μεραρχία. Ό  Χατζής δέ σχολίασε τήν 
άνακοίνωσή της, σημείωσε μόνο: Καλά τά λέει — τελεία καί παύλα.

Ούτε αύτό έγινε. Μέ άλλο δημοσίευμά της ή Ή πειρος άποκάλυπτε πώς, 
σύμφωνα μέ τά λεχθέντα άπό συνταγματάρχη, διοικητή τής προκάλυψης, τήν 
εποχή πού έγιναν οί συλλήψεις τών μουσουλμάνων, προετοιμαζόταν, άπό 
τούς ’Αλβανούς, έπίθεση κατά τών ελληνικών προφυλακών, ή όποια μαται
ώθηκε έξαιτίας τής κινητοποίησης τής VIII μεραρχίας στά Γιάννινα. Ποιά δό
ση άλήθειας υπήρχε σ’ όλα αύτά, δέν έγινε γνωστό. Ύστερα άπό δέκα μέρες, 
την πρωτομαγιά, ό Χατζής, άγριεμένος, ξεσπάθωσε έναντίον τών δικαστικών. 
Τόν παρέπεμψαν σέ δίκη μέ βάση τό νόμο 755/1917, τό βενιζελικό νόμο περί 
αδικημάτων κατά τής άσφαλείας τής χώρας, πού έφαρμόστηκε καί στήν 
Ηπειρο άπό τίς 17-9-1917, όταν έγινε ή ένοποίηση τοΰ Κράτους. Μ ’ αύτό 

τό νόμο, κραύγαζε, εκτός έαυτοΰ ό Χατζής, συρθήκαμε στήν έξορία ό Σπυ
ρίδων, εγώ καί δεκάδες άντιβενιζελικοί, μ ’ αύτόν θά μέ δικάσουν; Μέ τόν 
ν_ 755 - εισαγγελείς άσυνείδητοι καί δικασταί δεκαρόμισθοι καί άνε- 
ενθεροι, εύκολομεταχείριστοι, οίωνδήποτε καιρών καί καθεστώτων ύπηρέ- 

ται, διά τού άτιμου καί φρικαλέου εις τήν έκτέλεσίν του αύτοϋ νόμου, υπέ
γραψαν άπελάσςις καί καταδίκας, έστέρησαν οίκογενείας τών προστατών των, 
ανηλικα τέκνα τοΰ άρτου των, γέροντας γονείς τών υιών των, άδελφάς καί 
συζύγους τών άνδρών καί άδελφών των. ’Ήταν απαράδεκτο γιά τό Χατζή
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νά διωχθεϊ μέ τόν ίδιο νόμο, πού τόν καταδίωξε τό βενιζελικό καθεστώς, τή 
στιγμή πού ή Εισαγγελία άρνήθηκε νά εφαρμόσει τό νόμο σέ βάρος τοΰ Κή
ρυκος, γιά άρθρογραφία του έναντίον τοΰ καθεστώτος, παρά τή σχετική 
διαταγή τοΰ Ε'Σ.  Στρατοϋ.

Τό Πάσχα τά καφενεία τής πόλης κήρυξαν άπεργία, ζητώντας αύξηση τής τιμής τοϋ 
καφέ σέ 40 λεπτά. Κράτησε 4 μέρες καί λύθηκε ύστερα άπό καθορισμό τής τιμής σέ 35

λεπτά, στά καφενεία α ' κατη
γορίας. Στό μεταξύ οί διευ
θυντές τών καφενείων τής 
πλατείας: 'Αβέρωφ καί Πα
νελλήνιον κρατήθηκαν, ώς 
πρωτεργάτες, σέ μιά τρώγλη 
καί μηνύθηκαν γιά αισχρο
κέρδεια. Ά ς  σημειωθεί δτι 
στήν κεντρική πλατεία λει
τουργούσαν τήν έποχή έκείνη 
τά εξής καφενεία: α ' κατηγο
ρίας: 1) 'Αβέρωφ. 2) Βρεττά- 
νια (τό μόνο πού σώζεται), 
3) Πανελλήνιον. 4) Α ϊ Λάϊφ, 
5 )Παράδεισος.- β '  κατηγο
ρίας: 1) Κωλέττης. 2) "Ομό
νοια. 3) Κέντρον. ’Αλλα κα
φενεία α ' κατηγορίας στά 
Γιάννινα ήταν τά: 1) ’Ολύ
μπια (’Ανεξαρτησίας), 2) Πάν- 
θεον (’Ανεξαρτησίας), 3) Για- 
λί καφενέ (’Ανεξαρτησίας), 4) 
δλα τά εξοχικά τοΰ Κουρα- 
μπά, Βελισσαρίου, ’Αμπελο
κήπων, Μώλου καί ’Ακραίου 
(Λεΰκες).- Στό στρατηγείο ή 
δίκη τοΰ άντισυνταγματάρχη 
Ν. Παΐζη, πρώην διοικητή τοΰ 
VIII στρατολογικού γραφείου, 

Ή Ναταλία Γ. Καζαντζή αρμενίζει στή λίμνη... κατηγορούμενου γιά ύπεξαίρε-
ση. δωροδοκία κ.ά.. συγκέ

ντρωσε πολύ κόσμο. Οί ικανότητες τών δικηγόρων Γ. Μουλαϊμίδη καί Γ. Καγιά έπεισαν 
τό δικαστήριο καί τόν άθώωσε.- Ό  καθηγητής τών θρησκευτικών Νικ. Βαζάκας έδωσε στή 
Ζωσιμαία σχολή διάλεξη (28-4-22). όργανωμένη άπό τό Λύκειο Έλληνίδων μέ θέμα: Ή  
γυνή έν τή Παλαιφ Διαθήκη.- Στήν περιοχή Λυκοστόμου ένας στρατιώτης άπήγαγε καί 
παρεβίασεν κορίτσι πού άγαποΰσε.- Ή πρωτομαγιά γιορτάστηκε, μέ έκδρομές, όβελίες 
καί γλέντια στήν ύπαιθρο. Τά προάστεια τής πόλης, οί εξοχικοί περίπατοι καί τά καφενεία 
γέμισαν κόσμο. Πολλοί πήγαν καί μακρύτερα. δπως στή Σαντοβίτσα. τό Λυκόστομο, τό 
Μικρό καί Μεγάλο Μπισδούνι, τό Αύγό, τό Μπιζάνι καί οί πιό τολμηροί πού διέθεταν 
κι αυτοκίνητα έφτασαν ώς τή Ζίτσα καί τή Βελτσίστα. δπου άπήλαυσαν τό γλυκύτατο 
Ζιτσιώτικο κρασί. Οί μαθητές τών οικοτροφείων καί όρφανοτροφείων έκαναν τήν εκδρομή 
τους, συνοδευόμενοι άπό τούς καθηγητές καί δασκάλους τους.
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Η άφιξη τοϋ πρίγκηπα Άνδρέα στά Γιάννινα (19-4-1922) γιά νά άναλάβει 
τή διοίκηση τοϋ Ε ' Σ .  Στρατοΰ άποτέλεσε κοσμικό γεγονός γιά τήν 

πόλη. έσπασε τή μονοτονία τών τελευταίων εβδομάδων πού είχε δημιουρ
γήσει ή άποκλειστική. σχεδόν, άπασχόληση τών εφημερίδων, συμπολίτευσης 
κι άντιπολίτευσης, μέ τήν υπόθεση τοΰ συνταγματάρχη Παπατριανταφύλ- 
λου. Γιά τήν προσέλευση κόσμου, κατά τήν υποδοχή, καταβλήθηκεν άπό 
τούς οργανωτές μεγάλες προσπάθειες. Οί κάτοικοι τών χωριών, γύρω άπό 
τό δημόσιο δρόμο Ίωαννίνων-Πρέβεζας, συμπαγείς άγροτικές μάζες, κατέ
βηκαν γιά τήν υποδοχή μέ τίς σημαίες τους, οί περισσότεροι συγκεντρώ
θηκαν στό Έμίν άγά, στό Κουκλέσι καί στό Τέρροβο, δπου έκφωνήθηκαν 
οί πρώτοι λόγοι άπό τόν πρόεδρο τοΰ Α αϊκοϋ Πολιτικοϋ Συλλόγου  Κ. 
Σούρλα καί τόν εκπρόσωπο τής Ίσραηλιτικής κοινότητας, τής οποίας ή 
συμμετοχή ήταν έντονα αισθητή. Ή  έπίσημη υποδοχή έγινε έξω άπό τόν 
Άη-Γιάννη τής Μπουνίλας, τό πριγκηπικό ζεύγος προσφώνησε ό δήμαρχος 
Βασ. Πυρσινέλλας. Επακολούθησε δοξολογία στή Μητρόπολη, προσφώνη
ση άπό τό Σπυρίδωνα, δεξιώσεις, δ,τι συνοδεύουν τίς πριγκηπικές έπισκέ- 
ψεις. Τήν άλλη μέρα, ό Άνδρέας, ώς διοικητής τοΰ Ε ' Σ. Στρατοΰ, έξέδωκε 
διάγγελμα, στό όποιο τόνιζε πώς άν καί δέν έλαβε μέρος τό Ε ' Σώμα στό 
Μικρασιατικό άγώνα, πρόσφερε δμως πολλά, συνέβαλε σημαντικά στίς ν ί
κες τοΰ στρατοΰ. Άπαιτοΰσε ά π ’ δλους αυστηρή πειθαρχία καί ήταν απο
φασισμένος νά μήν άνεχθεΐ τήν όποιαδήποτε έκδήλωση πολιτικών φρονη
μάτων έκ μέρους άξιωματικών καί στρατιωτών. ’Ίσως έκανε, έτσι, υπαινιγμό 
γιά τή δραστηριοποίηση τών άξιωματικών -πραξικόπημα τό χαρακτήρισε ή 
άντιπολίτευση- στό θέμα Παπατριανταφύλλου. ’Από τήν άλλη μέρα οί έφη
μερίδες καθιέρωσαν στήλη μέ τόν τίτλο: Επίσημη κίνησις, δπου δημοσιεύ
ονταν δλες οί δραστηριότητες καί καθημερινές ασχολίες τών πριγκήπων. 
Τά γεύματα, οί χοροί καί πρό παντός τά τέϊα τά όποια έδιναν ή τιμούσαν 
μέ τήν παρουσία τους, γίνονταν γνωστά στό κοινό μέ λεπτομερείς περι
γραφές. Γιά τούς βασιλικούς, ή άφιξη καί ή ανάληψη διοικητικών ευθυνών 
άπό τόν Άνδρέα, άποτελοΰσε μέγα γεγονός, εύνοια τοΰ βασιλιά καί τής 
κυβέρνησης πρός τήν "Ήπειρο' οί βενιζελικοί είχαν έντελώς άντίθετη γνώμη, 
δέν τολμοΰσαν δμως νά τήν έκδηλώσουν φανερά, φοβόνταν τίς δικαστικές 
εμπλοκές. Ξεσποΰσαν, λοιπόν, τό μένος τους έναντίον τής Η πείρου  καί 
τής κυβέρνησης, βασικός στόχος τους ήταν ό Γούναρης, αύτός είχε σταθεί 
εμπόδιο στόν Βενιζέλο.

Ο κατήφορος στό μεταξύ συνεχιζόταν. Αλλεπάλληλες κυβερνητικές κρί- 
σεις στήν Αθήνα, άπό εσωκομματική άντιπολίτευση τών συνεργαζόμενων 
κομμάτων. Καταψηφίστηκε δ Γούναρης, σχημάτισε κυβέρνηση ό Στράτος, 
έπεσε κι αύτός καί ή κρίση λύθηκε μέ σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. 
Από τήν πλευρά του ό Κεμά^> γινόταν κάθε μέρα καί πιό προκλητικός 
απέναντι στήν Ελλάδα, ένίσχυε τίς δυνάμεις του, άψηφοΰσε τήν κοινή γνώ-

τής Ευρώπης, χωρίς δισταγμούς έξόντωνε, μέ διώξεις, πυρπολήσεις
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σπ ιτιών καί σφαγές, τούς Ποντιακούς πληθυσμούς, ή Ελλάδα περιοριζόταν 
νά μοιράζει διαμαρτυρίες στίς πρεσβείες στήν ’Αθήνα, ποιος νά τήν συμ- 
πονέσει; Οί ’Αρβανίτες άκολουθώντας τό παράδειγμα τοΰ Κεμάλ, οργίαζαν 
στή Βόρειο ’Ήπειρο. Μέ άφορμή άνακίνησης τοΰ Βορειοηπειρωτικοϋ έκ 
μέρους τών βενιζελικών ό Γούναρης) μέ δηλώσεις του, έρριχνε σ’ αυτούς 
τίς εύθύνες γιά τή δυσμενή τροπή τοΰ ζητήματος καί πρόσθετε: Ή  Ελλάδα  
όχι μόνο δέν παραδέχεται τίς αποφάσεις τής Φλωρεντίας γιά τή χάραξη 
τών συνόρων μέ τήν Αλβανία, άλλά διεκδικεΐ ολόκληρη τήν Άλβανοκρα- 
τούμενη Βόρειο Ήπειρο. Ποτέ ή Ελλάδα δέν θ' άναγνωρίσει τήν αλβανική 
κυριαρχία στήν περιοχή αύτή, ούτε θά επικυρώσει συνθήκη, μέ δυσμενή 
λύση γιά τό «Βορειοηπειρωτικό». Τά ένθουσιώδη λόγια δέν είχαν άντίκρυ- 
σμα στήν πραγματικότητα. Τό θέμα είχε έμπλακεΐ στά συμφέροντα τών Με
γάλων.

Κι έκεϊ πού φαινόταν δτι ή υπόθεση Παπατριανταφύλλου είχε πάψει ν’ 
άπασχολεΐ τόν τύπο καί τή γιαννιώτικη κοινωνία, μιά άνταπόκριση δημο
σιευμένη στό ’Ελεύθερον Βήμα μέ τήν υπογραφή Ήπειρώτης, τήν άναζω- 
πύρησε. Ή  άνταπόκριση, εξυμνούσε τόν άνακριτή Ζερβό διά τήν έξοχον 
καί πατριωτικωτάτην καί έλληνοπρεπεστάτην είς Ιωάννινα παράστασίν 
του. Έφτανε ό ύμνος, δημοσιευμένος σέ βενιζελική έφημερίδα, γιά νά χα
ρακτηρίσει ό Χατζής τήν υπόθεση Παπατριανταφύλλου, ώς δημιούργημα 
τών βενιζελικών μηχανορραφιών. Α ύτός πού έστειλε τήν άνταπόκριση -ση- 
μείωνε- όέν είναι Ήπειρώτης. Θά είναι μέλος ή κατά παραγγελίαν συνή
γορος παρεών, πού έχουν τόσην σχέσιν μέ τήν Ή πειρον, ά φ ’ ότου ήλθον 
εδώ, ώστε ή όλη των διαγωγή νά είναι ϋβρις πρός τά αισθήματα τής Ίω- 
αννιτικής κοινωνίας. Ή  κατακλείδα τοΰ σχολίου περιείχε σαφείς ύπαινι- 
γμούς γιά τήν ήθική στάση ορισμένων δικαστών καί κυριότατα τοΰ Ζερβού: 
Μπερλίνα στήν πλατεία μέ τά κοριτσάκια -έγραφε- ήμπορεΐ νά παίζη ό 
κάθε παλίμπαις ραμολιμέντος, ή μπλαζέ διεφθαρμένος. Ά νδρες όμως. καί 
μάλιστα δημόσιοι υπάλληλοι, τοιαϋτα τινά διαπράττοντες, ενώπιον τής πα- 
ρακολουθούσης κοινωνίας, ...δέν έχουν κανένα τόπον είς μίαν κοινωνίαν, 
οϋτε δύνανται νά έχωσιν καμμίαν άξίωσιν σεβασμού. Τό σχόλιο δμως κα
τέληγε καί σέ μιά άπειλή. Αέν θέλουμε νά πούμε περισσότερα - άλλ ’ άν άναγ- 
κασθούμε νά τό κάνουμε, τότε οϋτε τά όποιαδήποτε άνακοινωθέντα οϋτε 
οί «κατά συνταγήν» διαψεύσεις, θά ώφελήσουν κανένα.

Μία δίκη στό Έφετεΐο Κερκύρας, σχετική μέ τήν ύπόθεση Παπατρια- 
νταφύλλου, έδωσε τήν εύκαιρία νέας επίθεσης τοΰ Χατζή κατά τών δικα
στών πού είχαν αποφασίσει τήν προφυλάκιση τοΰ άντισυνταγματάρχη. Δι
κάζονταν τό μέρος τής υπόθεσης της άλβανικής «συνωμοσίας» πού συνδε
όταν μέ τήν Ηγουμενίτσα. Είχαν συλληφθει καί έκεϊ ’Αλβανοί κι δσοι συ- 
νήργησαν στή σύλληψή τους, παρεπέμφθηκαν σέ δίκη μέ τήν κατηγορία τής 
σκευωρίας καί τοΰ έκβιασμοΰ, δπως είχε γίνει στά Γιάννινα. Στό Έφετεΐο 
δλοι άθωώθηκαν. Ή  άθώωση αύτή  -σημείωνε ό Χατζής- εκτός τών άλλων,
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δικαιώνει καί όσους από τούς δικαστές τών Ίωαννίνων είχαν τήν άντίληχρη 
ότι δέν έπρεπε νά άποφασισθοϋν οί προφυλακίσεις άξιωματικών, ένώ 
άφήνει έκθετους μερικούς άλλους πού δημιούργησαν τόν θόρυβο τής σκευω
ρίας άπό τήν άρχή, μέ επιμονή παράδοξη.

/'Λ γάμος τής Χριστίνας καί τοΰ Σπύρου, πού είχε άποφασισθεΐ νά γίνει 
τήν τελευταία Κυριακή τών εορτών τοΰ Πάσχα, μετατέθηκε γιά τόν 

Ιούνιο, ό Σπυρίδων έπρεπε νά φύγει καί πάλι γιά τήν ’Αθήνα. Ό  Πέτρος 
πήγε στή Μητρόπολη νά συναντήσει μέ τό δεσπότη, οί άπασχολήσεις του 
ήταν πολλές, ή άναβολή κρίθηκε άναγκαία. —Νά χαίρεσαι, πού είμαι πν ιγ
μένος στή δουλειά, τοΰ είπε ό Σπυρίδων. Παρά τίς δύσκολες συνθήκες πού

περνάμε, θ ’ άρχίσουμε νά 
χτίζουμε σχολεία, πρώτα δη
μοτικά. Θυμάσαι, τά σχέδια 
πού κάναμε έδώ καί έξη χρό
νια; Θά γίνουν πραγματικό
τητα. —Πώς μπορώ νά ξεχά- 
σω, δεσπότη μου, τά σχολεία 
ήταν καί δικός μου καύμός, 
είμαι πάντα στή διάθεσή σου 
σ ’ ό,τι μέ χρειασθεΐτε. ’Απο
ρώ όμως, πώς καταφέρατε 
νά εξασφαλίσετε χρήματα, 
μέ τήν οικονομική κρίση πού  
περνάμε. Ό  Πρωτοπαδάκης 
έκοψε στά δυό τά χαρτονο
μίσματα, όλες οί πηγές στέ

ρεψαν, Έσεΐς βρήκατε κεφαλάρι, ποϋ τό άνακαλύψατε; Ό  Σπυρίδων χαμο
γέλασε, μ’ εκείνο τό χαμόγελο πού άνοιγε στά χείλη του, δταν ένοιωθε πλήρη 
ικανοποίηση. —Δέν πήγα σέ κανένα υπουργό, ήξερα πώς αύτοί θά μοϋ έδιναν 
υποσχέσεις, χωρίς έλπίδες πραγματοποίησης. Σκέφτηκα νά πλησιάσω, άν 
μπορούσα, τό κλειδί πού άνοίγει όλες τίς πόρτες, τό Παλάτι, πιό συγκεκριμέ
να τή βασίλισσα Σοφία. Ό  λόγος της, πρέπει νά ξέρεις, είναι σεβαστός πα
ντού, δέν τολμούν νά τής προβάλλουν άντίρρηση. κάνουν τ ’ άδύνατα δυνατά 
για νά τήν εύχαριστήσουν. Μέ δέχτηκε. Τής περιέγραψα τήν άθλια κατάσταση 
οτην όποία βρίσκονται τά δημοτικά σχολεία μας, μέ τή λαμπρή παράδοση 
^ης Παιδείας, είναι ντροπή γιά τό κράτος τής είπα, νά μή φροντίζει ν ’ άπο- 
χτησει ή πόλη μας διδακτήρια άντάξια τής προσφοράς της στά γράμματα.

άκουσε μέ προσοχή, συγκινήθηκε. Ά πό έκεΐ καί πέρα όλα ήταν εύκολα. 
Πήρε στό τηλέφωνο τόν υπουργό Παιδείας, τόν παρακάλεσε, τόν διέταξε πές, 
να στείλει ένα καλό άρχιτέκτονα νά μελετήσει τό θέμα, πήρε καί τόν Πρω
τοπαπαδάκη, έξασφάλισε σημαντικές πιστώσεις, μέ τά χρήματα πού θά δια

Άπό τή δίκη τών έξη.. Α π ό  δεξιά: Γ. Χατζηανέστης, 
Π. Πρωροπαπαδάκης, Ν. Θεοτόκης, Ν. Στράτος, 
=εν. Στρατηγός, Ν. Μπαλτατζής καί Μ. Γούδας. 
Απουσιάζει 6 Δ. Γούναρης λόγω τής άσθενείας του.
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θέσουμε κι έμείς άπό τά «Ελέη» θά χτίσουμε λαμπρά σχολεία. Αργήσαμε, 
Πέτρο, πιστεύω δμως πώς αύτή τή φορά γρήγορα θά βάλουμε θεμέλια. —Διά
βασα στήν "«Ηπειρο», είπε ό Πέτρος, πώς ήρθε κιόλας στά Γιάννινα, σταλ
μένος άπό τό υπουργείο Παιδείας, ό διευθυντής τοϋ άρχιτεκτονικοϋ του τμή
ματος, ό Γ. ΣΙούλης, έκανε μάλιστα καί τήν επιλογή τών οικοπέδων, δπου 
θά χτιστούν τά σχολεία. Ή  «"Ηπειρος» δημοσίευσε καί δηλώσεις του, τίς 
διαβάσατε σεβασμιώτατε; —Ναί, είπε τά Iδια μ ’ εκείνα πού άνέπτυξα στή 
βασίλισσα. "Οτι, δηλαδή, τά σημερινά διδακτήρια τής δημοτικής εκπαίδευσης 
τών Γιαννίνων είναι εντελώς άκατάλληλα, άνθυγιεινά καί άνεπαρκή, πρέπει 
νά χτιστούν καινούργια. — Έ χετε προγραμματίσει πού θά άνεγερθοϋν; — Ή  
μελέτη τοϋ Σιούλη είναι πλήρης, Πέτρο. Μέ τή βοήθεια τού θεοϋ θά βάλουμε 
πρώτα θεμέλια γιά τήν «Καπλάνειο σχολή», θά φιλοξενήσει καί τούς μαθητές 
τοϋ 3ου «Έλισσαβετείου» δημοτικού σχολείου, ύστερα θά θεμελιώσουμε τή 
νέα «Βαλάνειο σχολής, δπου θά φοιτοϋν καί οί μαθητές τού 2ου «Έλισσα
βετείου» καί τέλος τήν «Παυλίδειο» πού θά περιλάβει καί τήν περιοχή τής 
«Μαρουτσείου». — Μά αύτό θά είναι θαύμα, φώναξε μέ ένθουσιασμό ό Πέτρος. 
—Περίμενε, δέν τ ’ ακόυσες δλα, πρόσθεσε ό Σπυρίδων. Θά βάλουμε τά 
δυνατά μας ν ’ άποπερατώσουμε καί τό ημιτελές διδακτήριο τοϋ Βελισσαρίου. 
γιά νά έγκαταστήσουμε εκεί τό Διδασκαλείο. Πρέπει νά ξέρεις δτι σέ κάθε 
νέο διδακτήριο θά εγκατασταθούν δύο εξατάξια σχολεία, τό ένα άρρένων, 
τό άλλο θηλέων, θά υπάρχουν ειδικά διαμερίσματα γιά δημοτικά λουτρά, 
ειδικές έγκαταστάσεις γυμναστικής, θά είναι πρότυπα. Συνεννοήθηκα άκόμα 
καί μέ τόν επιθεωρητή τών Δημοτικών σχολείων Ξυδιά καί ιδρύσαμε στό 
’Ορφανοτροφείο τού «Γεωργίου Σταύρου» διτάξιο σχολείο, ταλαιπωρούνταν 
τά όρφανά νά φοιτούν σέ άλλα σχολεία, τοποθετήσαμε διευθυντή έναν άπό 
τούς καλλίτερους δασκάλους τής πόλης, τόν Κωνσταντίνο Σφάγγο, θά έχει 
καί μιά δασκάλα βοηθό, δλα θά πάνε καλά... Ή  συγκίνηση τοϋ Πέτρου ήταν 
φανερή. Σηκώθηκε, πήρε τό χέρι τοΰ δεσπότη καί τό φίλησε. — Θά σάς ευλογεί 
ή πόλη, σεβασμιώτατε, γιά δσα κάνετε γιαυτή. Μοϋ φαίνονται δλα σάν όνει
ρο, μή μέ παρεξηγήσετε άν σάς ρωτήσω καί πάλι. Θά βρεθοϋν δλα τό χρήματα 
πού χρειάζονται γιά νά γίνουν τά σχολεία μας; — Μήν είσαι άπιστος Θωμάς, 
Πέτρο. Σίγουρα δέ θά μάς τά δώσουν δλα έξαρχής, έγώ δ,τι καί νά γίνει θά 
θεμελιώσω τήν «Καπλάνειο». Θά συντρέξουν καί τά «Ελέη», αύριο θά συ- 
γκαλέσω τό κοινοτικό σώμα καί θά ζητήσω τή διάθεση σοβαρού κονδυλίου 
γιά τά σχολεία. Θά τό έγκρίνουν, όπως δέ θ ’ αρνηθοϋν καί τή δαπάνη γιά 
άμεση άνέγερση Γηροκομείου. Είναι ντροπή νά μένουν στό έρείπιο πού δια
θέτουμε σήμερα οί ηλικιωμένοι, έρημοι κι άνήμποροι συμπατριώτες μας. 
"Οταν γίνει ή αρχή γιά έργα σάν αύτά πού σχεδιάζουμε, θά βρεθεί τρόπος 
νά τελειώσουν. "Ολοι θά βοηθήσουν, καί τό Κράτος, καί τά «Ελέη» καί οί 
πολίτες, μήν ξεχνάς, εξάλλου, πώς ποτέ ή Ήπειρος, σέ καμμιά εποχή, δέν 
έμεινε χωρίς τούς ευεργέτες της... — Ό  θεός νά σάς έχει καλά, σεβασμιώτατε, 
νά σχεδιάζετε καί νά δημιουργείτε, τί άλλο νά πώ; — 'Ας σταματήσουμε έδώ,
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άποκρίθηκε ό Σπυρίδων, μίλησε μου τώρα γιά τήν οίκογένειά σου, γιά τή 
Χριστίνα, τό καλό κορίτσι, άρχίζει μιά νέα ζωή, είναι ευχαριστημένη μέ τήν 
άπόφαση: Είναι ικανοποιημένες καί οί δυό οικογένειες άπό τό συνοικέσιο; 
Τά μάτια τοΰ Πέτρου ελαμψαν άντικαθρέφτιζαν τήν ευτυχία πού τόν πλημ- 
μύριζε. —Δέν είναι γάμος άπό συνοικέσιο, απάντησε, ή Χριστίνα μόνη της 
έκανε τήν επιλογή, καλλίτερη δέ μπορούσε νά γίνει. Ό  Σπϋρος είναι λαμπρό 
παιδί, θά γίνει έξαίρετος επιστήμονας, τοϋ μένει ή υποχρέωση τοϋ στρατιω
τικού . είχε πάρει άναβολή γιά τίς σπουδές του, τό Σεπτέμβριο στρατεύεται. 
’Αποφασίσαμε νά γίνει τώρα ό γάμος, δέν τόν άναβάλλαμε μέχρις ότου τε
λειώσει τό στρατιωτικό, πολλά θά μπορούσαν νά γίνουν στό μεταξύ... — Ή  
άπόφασή σας είναι ορθή, τήν επικροτώ, μέ χαρά μου θά εύλογήσω αύτό τό 
γάμο, όταν γυρίσω άπό τήν 'Αθήνα, θά κάνουμε τή στέψη στή Μητρόπολη. 
— Έγώ θά ήθελα στό Άρχιμαντρειό, τήν εκκλησία τής οίκογενείας μας, είπε 
ό Πέτρος, συμφωνεί κι ό συμπέθερος, άλλ ’ άν ή σεβάσμιό της σας προτιμάει 
τή Μητρόπολη, δέν έχουμε άντίρρηση... — θά  δοϋμε, θά δοϋμε τόν πρόφτασε 
ό Σπυρίδων καί σηκώθηκε όρθιος. Ό  Πέτρος φίλησε πάλι τό χέρι του κι 
έφυγε.

Ά πό τή Μητρόπολη άνηφόρισε γιά τήν όδό Σουλίου, ήθελε νά δει τό 
Χατζή, πολύν καιρό είχαν ν’ άνταμώσουν. Δέν ήταν έκει. "Ενας τυπογράφος 
τόν πληροφόρησε πώς είχε πάει στή νομαρχία, κάποια δυσκολία βρήκε ό 
διαχειριστής στήν πληρωμή μιάς νομαρχιακής άνακοίνωσης, χρειαζόταν ή 
παρουσία του έκεϊ γιά νά δοθεί έντολή καταβολής τής άποζημίωσης. Δέν 
άργησε νά γυρίσει. Ό τα ν  είδε τόν Πέτρο, άφησε νά εκδηλωθεί πληθωρικά 
ή άγάπη του γιαυτόν. Τόν έσφιξε στήν άγκαλιά του καί δέν έλεγε νά τόν 
άφήσει. —Μέ ξέχασες παλιόφιλε, είπε τέλος, καί τόν τράβηξε στό γραφείο 
του. Παράγγειλε καφέδες στόν τυπογράφο, τό καφενείο ήταν άπέναντί, κι 
ύστερα κοίταζαν ό ένας τόν άλλο, μή ξέροντας άπό ποΰ ν ’ άρχίσουν. 
Πρώτος μίλησε ό Πέτρος. —Είσαι πολύ θυμωμένος, κύρ Γιώργη, τόν τε
λευταίο καιρό, καί λυπημένος, πρόσθεσε, σέ διαβάζω άπληστα κάθε πρωΐ, 
επισημαίνω τά περισσότερα άπό εκείνα πού σέ κάνουν ν ’ άγαναχτεΐς, είναι 
δμως καί κάποια άλλα πού  δέν τά καταλαβαίνω, θά μοϋ τά έξηγήσεις εσύ. 
Πριν μοϋ πεις οτιδήποτε άλλο, θέλω νά μοϋ απαντήσεις σέ μιά έρώτηση 
πού καίει τά χείλη μου μήνες τώρα: Έ χω  τή διαίσθηση πώς τά πράγματα  
δέν πάνε καλά στό μέτωπο. Είναι άλήθεια αύτό; Ό  Χατζής έδειχνε σά νά 
μην ήθελε νά δώσει άπάντηση. Τό πρόσωπό του είχε σύσπαστε!, άντανα- 
κλοΰσε τήν τρικυμία τοΰ εσωτερικού του κόσμου, πουθενά ν ’ άνοίξει τό 
στόμα του. Κρατούσε στά χέρια του τό μολύβι καί σχεδίαζε σ’ ένα φύλλο 
χαρτιοΰ γραμμές, γράμματα, άριθμούς, δλα άνάκατα, τίποτε δέν ξεχώριζες. 
Οταν τέλος μίλησε, ή φωνή έβγαινε άπό τά βάθη τής καρδιάς του μουντή, 

Ρραχνή, έκφραση έσχατης άπελπισίας. —Τίποτα δέν πάει καλά, Πέτρο, ψι- 
υρΐ·σε, τίποτα, έπανέλαβε, όλα είναι έτοιμα νά καταρρεύσουν καί στό μέ

τωπο κι έδώ στήν Ελλάδα... — Μά στήν εφημερίδα σου δέν γράφεις τέτοια.
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κύρ Γιώργη. πώς τά βλέπεις τώρα δλα μαύρα: —Γράφω, απάντησε αυτός, 
είναι εκείνα πού λές πώς δέν καταλαβαίνεις, τά περισσότερα τά δίνω υπαι
νικτικά, δέ μπορώ νά μιλήσω καθαρότερα, ένας κόσμος θά κατέρρεε άμέσως 
μ έ  πάταγο, σεισμός θά σημειωνόταν, μεγάλης έκτασης καταστροφές, δέ συμ
φέρει τόν τόπο, ή κατάσταση θά γινόταν περισσότερο επικίνδυνη. Ύ στερα  
διατηρώ καί κάποιες μικρές έλπίδες μήπως βάλουν μυαλό καί μονιάσουν 
αύτοί πού μάς κυβερνούν, οί δικοί μου, ένωμένοι θά βροϋν κάποια λύση. 
μπορεί νά μήν είναι ή ιδανική γιά τήν Ελλάδα, δέ θά χαρακτηριζόταν όμως 
άτιμωτική... — Κύρ Γιώργη μέ φοβίζεις, τόν διέκοψε άνήσυχος ό Πέτρος. 
κι οϋτε καταλαβαίνω τί θέλεις νά πεις. Είμαι άπλός άνθρωπος, δέ μπορώ 
νά μπω στούς δημοσιογραφικούς δαιδάλους πού μέ οδηγείς, μίλησέ μου 
καθαρά, θέλω όλη τήν άλήθεια, όχι τή μισή... — Έ χεις δίκιο, άπάντησε ό 
Χατζής σέ νοιώθω άπέναντί μου σάν έξομολόγο, θά τά πώ. δέν ξέρω άπό 
ποϋ ν ’ άρχίσω... — Ά πό  τό μέτωπο πρώτα, αύτό ρυθμίζει τή ζωή μας σή
μερα... —Σωστά, συνέχισε ό Χατζής, γιά νά σώσει τό μέτωπο έκοψε ό Πρω
τοπαπαδάκης τά χαρτονομίσματα στή μέση, ήταν μιά μεγάλη καί δύσκολη 
άπόφαση. οί βενιζελικοί δέ θέλησαν νά τήν καταλάβουν, άν δέν τό έκανε 
τό μέτωπο θά είχε καταρρεύσει άπό τότε. Στά ταμεία δέν υπήρχε δραχμή, 
δάνειο δέν μάς έδιναν, μάς κοροΐδευαν ένα ολόκληρο χρόνο γιά νά μάς 
άρνηθοϋν στό τέλος, πώς νά συνεχιζόταν ή παραμονή μας στή Μικρά Άσία, 
χωρίς χρήματα; Τό έσωτερικό δάνειο έλυσε τό οικονομικό πρόβλημα, η 
πρωτοβουλία τοϋ Πρωτοπαδάκη, έπρεπε νά ένώσει τούς άντιβενιζελικούς, 
άντίθετα τούς έκανε ν ’ άλληλοτρώγονται σάν τά σκυλιά. Ό  Στράτος σήκωσε 
κεφάλι ήθελε νά γίνει πρωθυπουργός, σχημάτισε κυβέρνηση, πήγε στή Βουλή, 
καταψηφίστηκε. Πολιτική άναταραχή, χωρίς λόγο, πού κράτησε βδομάδες, 
ήταν φυσικό νά έχει τόν άντίκτυπό της καί στό μέτωπο... — Στό μέτωπο, 
τί γίνεται στό μέτωπο; έπέμεινε ό Πέτρος. —Τίποτα δέ γίνεται.. Μιά αδρά
νεια παρατηρείται, είναι καί οί καιρικές συνθήκες πού έμποδίζουν τίς επι
χειρήσεις, έπιχειρήσεις όμως άμυντικές Πέτρο, ό Κεμάλ έχει πάρει τήν πρω
τοβουλία, μάς έπιτίθεται, δπου καί δταν θέλει, μέ τακτικό στρατό ή τσέτες, 
μέ νέο οπλισμό, άς είναι καλά οί «σύμμαχοι», έμεΐς άμυνόμαστε. Μιά έπιθε- 
τική κίνηση κάναμε γιά νά καταλάβουμε τήν κοιλάδα τοϋ Μαιάνδρου, πού  
τήν άφησαν οί Ιταλοί, αύτή ήταν όλη κι όλη. Στά άλλα σημεία άμυνα. Κι 
ό Κεμάλ άπέναντί μας νά μή λογαριάζει κανέναν, οϋτε μεγάλους, οϋτε μ ι
κρούς, θά φύγουν οί Έ λληνες άπό τή Μικρασία καί τή Θράκη, λέει, κι 
ύστερα θά καθήσω στό τραπέζι νά συζητήσω γιά ειρήνη. Τά μαθαίνουν οί 
δικοί μας στό μέτωπο σπάει τό ήθικό τους. Έ ρχονται ύστερα οί βενιζελικοί 
καί μέ τίς άξιώσεις τους νά γυρίσουν δλοι οί «Άμυνϊτες», προκαλοϋν νέα 
σύγχιση στούς άξιωματικούς, έρχονται καί οί κομμουνιστές μέ τήν προπα
γάνδα τους «τί ζητάμε έμεΐς εδώ; πίσω στήν πατρίδα», τί ήθικό νάχει ύστερα 
ό στρατός μας; Φοβάμαι πώς μέ τό πρώτο ισχυρό χτύπημα τού Κεμάλ θά 
λυγίσει, καί τότε άλλοίμονο μας... Οί τελευταίες λέξεις τοΰ Χατζή έβγαιναν
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άπό τό στόμα του μέ πολύ κόπο. Ή  απόχρωση της φωνής του, λυγμός στήν 
πραγματικότητα, σκόρπιζε άπελπισία. έγινε φανερό πιά στό συνομιλητή του 
πώς τό άδιέξοδο ήταν πλήρες. Γιά άρκετή ώρα καί οί δυό έμειναν σιωπηλοί, 
έπειτα τί νάλεγαν; Ό  Πέτρος είχε τήν αίσθηση πώς άκουμποϋσε σ’ ένα πα
νύψηλο τοίχο, ήταν έτοιμος νά καταρρεύσει καί νά τόν συντρίψει, άκουε 
τώρα φανερά τούς τριγμούς καί τίς διεργασίες πού γίνονταν στό έσωτερικό 
του. στήν Ιδια θέση βρίσκεται καί ή Ελλάδα, συλλογίστηκε, κανένας δέ θά 
βρεθεί νά τή σώσει: Κάποια στιγμή έξωτερίκευσε τίς σκέψεις του. κι ό Βε
νιζέλος: είπε φωναχτά, δέ μπορεί νά βοηθήσει ό Βενιζέλος σ ’ αυτές τίς 
κρίσιμες στιγμές: Ό  Χατζής έδειχνε σά νά ξαφνιάστηκε. — Ό  Βενιζέλος: 
ρώτησε ζωηρά, ύστερα ή φωνή του χαμήλωσε πάλι, ό Βενιζέλος. έπανέλαβε 
μπορεί, άλλά δέ θέλει... —Δέ θέλει; είπε ξαφνιασμένος ό Πέτρος, τοϋ τό 

'ζήτησαν οί κυβερνήτες μας κι άρνήθηκε: — Ό χι δέν τό ζήτησαν, μεγάλο  
λάθος τους, 'έχουν κι αυτοί τό ίδιο πείσμα μ ’ εκείνον, νομίζουν άκόμα, 
πώς θά τά βγάλουν πέρα μόνοι τους, έπειτα υποψιάζονται τόν άντίπαλό  
τους. Έ τσ ι τό χάσμα, άντί νά γεφυρωθεί. μεγαλώνει. Ό  Βενιζέλος κάθε 
πρωΐ πού ξυπνάει στό εξωτερικό δίνει κι άπό μιά συνέντευξη, όλα τά δη
μοσιογραφικά του όργανα, στήν 'Αθήνα καί τήν επαρχία, κι ό δικός μας 
ό «Κήρυξ» φυσικά, τή δημοσιεύουν μέ μεγάλους φανταχτερούς τίτλους, 
«τάδε έφη ό Μεσσίας», καί βέβαια δσα λέγει δέν είναι άλλο άπό κατηγορίες 
γιά προδοσία τοϋ Γούναρη. γιά άνικανότητα, γιά φαυλοκρατία, γιά διωγ
μούς, άκόμα καί γιά τά φυσικά φαινόμενα, την εύθύνη τήν έχει ή κυβέρνηση. 
Πώς μπορεί νά γίνει συνεννόηση μέ τίς προϋποθέσεις αυτές: — Μήπως στις 
καταγγελίες τοϋ Βενιζέλου, ύπάρχουν κι άλήθειες πού οί κυβερνήτες δέ θέ
λουν νά τίς βλέπουν; —Ύπάρχουν, καί πολλές. Μόνο πού ό βενιζελισμός 
έχει διαβρώσει τή σκέψη καί τήν έκφραση τών οπαδών του, σέ σημείο πού  
νά μή γίνονται πιστευτά καί τά σωστά πού έπισημαίνουν, περισσεύει ή κα- 
κοήθεια στούς λόγους καί τά δημοσιεύματά τους. Δέ βλέπεις τήν πολεμική 
πού έκαναν έναντίον μου οί διευθυντές τοϋ «Κήρυκος»: — Τά διαβάζω καί 
καταλαβαίνω τόν εκνευρισμό σου, γιατί τό κάνουν; — Μά άκριβώς γιατί 
θέλουν νά χάσω τήν ψυχραιμία μου καί νά κατεβώ στό έπίπεδό τους. Κι 
ομολογώ πώς πολλές φορές γίνομαι χειρότερος άπ ' αύτούς. Δέν τό θέλω, 
αλλά θίγουν τήν τιμή καί τήν άξιοπρέπειά μου. Γράφοντας γιά τά όσα τρά
βηξαν οί άντιβενιζελικοί μέ τό νόμο 755 τού Βενιζέλου -μ ’ αύτόν πάνε νά 
με στείλουν στό δικαστήριο γιά τήν άρθρογραφία γύρω άπό τήν υπόθεση 
Παπατριανταφύλλου- ό «Κήρυξ» άπαντάει: Γιατί παραπονεισαι κ. Χατζή. 
V τότε κυβέρνηση σοϋ έδωσε καλή άποζημίωση κατά τό διάστημα τής 
εξορίας σου. Καταλαβαίνεις τήν ύβρη καί τήν πρόκληση γιά όσους δεινο- 
παθήσαμε τότε, έξ αιτίας αύτοϋ τοϋ νόμου: Αύριο θά τά δημοσιεύσω στήν 
« Ηπειρο» άναλυτικότερα, θά δικαιολογήσεις τήν άγανάχτησή μου... Ό  Πέ- 
τρος σηκώθηκε, έβλεπε πώς ή συζήτηση γιά τό θέμα έκνεύριζε τό συνομιλητή 
τ°υ, σέ καταλαβαίνω κύρ-Γιώργη, είπε, κατέβασε δμως τούς τόνους, χαμη



—  170 —

λώστε όλοι τή φωνή σας, μήπως καί βρεθεί τρόπος νά μονιάσουν οί Έ λλη 
νες σ ’ ένα ήρεμο κλίμα. Πρώτα έρχεται ή 'Ελλάδα, ύστερα εμείς καί τά πά
θη μας... — Έ χεις δίκιο, έχεις δίκιο, έπαναλάβαινε ό Χατζής, μοϋ φαίνεται 
όμως πώς είναι άργά, τό κακό ξεκίνησε, δέ γυρίζει πίσω. θά φτάσει ώς τό 
τέλος...

Τήν άλλη μέρα ό Πέτρος διάβαζε στήν Ήπειρο: Τόν Σεπτέμβριον τοϋ 
1917, οί άνθρωποι τοϋ «Κήρυκος» -«Βημάτων» καί «Βελών» τότε- άν δέν 
ήσαν μεθυσμένοι άπό άγρίαν άνθρωποφαγίαν. ώστε νά γράφουν «Μηνήσεις! 
Μηνύσεις! διώξατέ τους έκ τής Η πείρου τούς προδότας! καί νά ζητούν 
τήν έξόντωσιν όλων τών άντιβενζελικών- «βο υλγάρων», όπως έγραφον. θά 
έγνώριζον ότι άμέσως έδημοσιεύθη ό νόμος 755 καί έκλήθησαν άπό τόν 
Νικηφοράκην (διευθυνττΓτής άστυνομίας τότε) πολλοί έκ τών σημαινόντων 
άντιβενιζελικών νά λάβουν γνώσιν τοϋ περιεχομένου του. μετά τής συστά- 
σεως ότι υπάγονται, ώς ύποπτοι, είς αύτόν. Γιά όρισμένους -συνέχιζε ή 
Ήπειρος- δόθηκαν συστάσεις στήν Εισαγγελία νά γνωματεύσει γιά τίς 
άπελάσεις τους καί έγιναν έρευνες στά σπίτια καί τά γραφεία τους γιά τήν 
άνεύρεση τών άρχείων τοϋ «Πολιτικού συλλόγου». Ό  εισαγγελέας -άντιβενι- 
ζελικών φρονημάτων φαίνεται- δέν υπέγραφε τίς άπελάσεις καί συνέχιζε 
τίς άνακρίσεις μέ μάρτυρες βενιζελικούς. Στίς 28 Σεπτεμβρίου, πάντως, 
διατάσσονταν ό Σπυρίδων (πολιορκημένος στή Μητρόπολη άπό 15 Κρητι
κούς χωροφύλακες) κι ό Χατζής νά έγκαταλείψουν τά Γιάννινα. Ό  νόμος 
755 χορηγούσε στούς άπελευνόμενους 5 δρχ. ήμερήσιο έπίδομα. Ό  Γ. διοι
κητής Α. Στεργιάδης, επειδή ό Χατζής είχε δεκαμελή οικογένεια δρισε την 
αποζημίωση σέ 10 δρχ., μιά δραχμή τό άτομο, τό ίδιο έγινε καί γιά μερικούς 
άλλους πού απελάθηκαν άργότερα. Ά φ οϋ ό «Κήρυξ» έχει τή γνώμη ότι 
ήταν ικανοποιητικές οί άποζημιώσεις αυτές, νά τοϋ δώσουμε έμείς -πρότεινε 
ό Χατζής- τίς άποζημιώσεις πού πήραμε καί νά ταξιδέψει στούς τόπους 
πού μάς έξόρισαν, στό Αργοστόλι π .χ , όπου γιά 15 μέρες δέν έτρωγε κα
νείς ψωμί κι όταν φάνηκαν μερικά καρβέλια πουλιόνταν πρός 9 δρχ. τήν 
οκά. Έτσι, όλη ή γενναιοδωρία τοϋ Στεργιάδη πήγαινε γιά ένα καρβέλι 
ψωμί γιά νά συντηρηθεί δεκαμελής οικογένεια, βοήθεια δηλαδή πού δίνεται 
στούς καταδικασμένους σέ θάνατο φυλακισμένους. Άλλά ή άντιδικία τής 
Η πείρου  καί τού Κήρυκα δέν είχε τελειωμό, ούτε στά έθνικά, ούτε στά 
τοπικά ζητήματα.

Ό  Γ. διοικητής Κ. Χαλκοκονδύλης μετατέθηκε στή Γ. διοίκηση τής Δυτικής Μακε
δονίας. θά τόν άντικαθιστοϋσε ό Χατζΐσκος. Στίς 23 αναχώρησε άπό τά Γιάννινα. Ό  
Χατζής έπλεξε τό εγκώμιό του. Στίς 21 Μάΐου έδωσε τήν τελευταία αποχαιρετιστήριο 
έσπερίδα.- Οί έφημερίδες διαμαρτύρονταν γιατί τά αυτοκίνητα πού έρχονταν ή έφευγαν 
γιά τήν Πρέβεζα, φόρτωναν καί ξεφόρτωναν στήν κεντρική πλατεία σά νά ήταν γκαράζ. 
’Επεσήμανε. άκόμα. τόν κίνδυνο πού προερχόταν άπό τήν υπερφόρτωση τών αύτοκι- 
νήτων καί τήν παραλαβή επιβατών πολύ περισσότερων άπό τόν επιτρεπόμενο άριθμό. 
Βάζουν -έλεγαν- καί παρασωφέρ 2-3 έπιβάτες κι ό όδηγός στριμώχνεται σέ σημείο πού 
είναι άνίκανος δχι νά διευθύνει αύτοκίνητο. άλλ' ούτε τά χέρια του νά κουνήσει.- Στίς
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12 Μάΐου ό Ν. Γεωργίτσης εδωσε στή Ζωσιμαία σχολή διάλεξη μέ θέμα: Οί σκοποί 
τοϋ σωματείου «’Αδελφή τοϋ στρατιώτου».- ’Αξιέπαινος τιμιότης: Ό  τίμιος χωροφύ
λακας Κ.Λ. βρήκε 551 δρχ. στήν όδό Άβέρωφ καί τάς παρέδωσε στή Μοιραρχία.- Σήμα 
κινδύνου έφτανε στά Γιάννινα άπό πολλά χωριά: Έπιζωοτία ευλογιάς καί άνθρακα 
θέριζε τά ποίμνια.- Τά δυό γυμνάσια τής πόλης άποφάσισαν νά πραγματοποιήσουν 
έκδρομή στή Δωδώνη. Οί μαθητές, μαζί μέ τούς καθηγητές τους. πήγαν στόν 
άρχαιολογικό χώρο στις 10 Μαΐου, διανυκτέρευσαν έκεΐ καί γύρισαν τήν άλλη μέρα. 
πεζοπορώντας φυσικά.- ’Εκλεκτοί αρραβώνες: Μέ δλως ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν πλη- 
ροφορούμεθα δτι τήν Κυριακήν 8 Μαΐου ό κάλλιστος καί φιλοπρόοδος νέος κ. Σπυ
ρίδων Βαζαλούκας καί ή διά πολλώ ν προτερημάτων κεκοσμημένη δεσποινίς Μαρία 
Μανδηλά. έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου. Εις τό εύάρμοστον ζεϋγος εύχόμεθα 
ταχεΐαν τήν στέψιν.- Ό  καθολικός ιερέας Δ. Σάλβο, άρχισε τίς καθημερινές παραδόσεις 
του τής Ιταλικής γλώσσας, άντί 10 δρχ. τό μήνα.- Γιά τήν ανάρρωση άπό βαρειά 
άρρώστεια τής συζύγου τοΰ διαδόχου πριγκήπισσας Ελισάβετ, έγιναν δεήσεις σ' όλες 
τίς έκκλησίες τής πόλης καί τών έπαρχιών.- Στό λοχαγό Γιάννο Χρηστοβασίλη 
άπονεμήθηκε τό άριστείο άνδρείας.- Ό  γιατρός Άντών. Γεωργόπουλος υποσχόταν μέ 
άνακοίνωσή του τή θεραπεία τής σύφιλης μέ τέλεια αποστείρωση τοΰ αίματος καί 
χρήση τοΰ φαρμάκου ΝΕΟ 606.- Κατά τίς άρχαιρεσίες τοΰ συλλόγου Βορειοηπειρωτών 
Ίωαννίνων Γεώργιος Ζωγράφος, εκλέχτηκαν: ’Αλ. Μέξης. πρόεδρος. Γρ. Κιτσάτης. 
άντιπρόεδρος. Κων. Λούτσης γενικός γραμματέας. Β. Ράμος. ταμίας καί σύμβουλοι 
οί: Γ. Λάππας, Χαρ. Δονάτος. Π. Χαρίτων. Ε. Νότσικας καί Π. Σπυρίδης.- Ό  Σπυρίδων, 
πού βρισκόταν πάλι στήν ’Αθήνα εγινε δεκτός άπό τό βασιλιά στις 17 Μαΐου.- Κοινή 
διαπίστωση ήταν πώς κάθε φορά πού έπιανε πυρκαϊά ένα σπίτι ή μαγαζί, οί πυρο
σβέστες χρησιμοποιούσαν τό μόνο άποτελεσματικό δπλο πού διέθεταν γιά νά 
έμποδίσουν τήν έπέκτασή της: γκρέμιζαν τά γύρω σπίτια ή μαγαζιά. Ό λ α  αύτά γίνονταν, 
γιατί έλειπε μιά άντλία. Ό  Δήμος δέ μπορούσε νά τήν προμηθευτεί, άν καί ήθελε, τά 
πυροσβεστικά μηχανήματα είχαν υπαχθεί στή μηχανική υπηρεσία τοϋ στρατοΰ. Έπρεπε 
νά έπέμβει ό διοικητής τοΰ Ε ’ Σ. Στρατοΰ πρίγκηπας Άνδρέας. γιά νά δώσει λύση στό 
ζήτημα.- Ά ρχισε ή θερινή περίοδος τών παραστάσεων τοΰ κινηματογράφου "Εδισσον, 
στό πίσω μέρος τοΰ καφενείου Άβέρωφ.- Στις 21 Μαΐου παίζονταν τά έπεισόδια 10. 
11 καί 12, μέ ελληνικούς τίτλους τοΰ θαυμαστού άριστουργήματος: Τά έκατομμύρια 
τής άπεντάρου δεσποινίδος, καθώς καί νεότατη κωμωδία.- Ή  δοξολογία γιά τή γιορτή 
τοϋ Κωνσταντίνου, έγινε τήν Κυριακή 22 Μαΐου. Ή ταν ό τελευταίος γιορτασμός τών 
όνομαστηρίων του. Τό άρθρο τοΰ Χατζή μέ τίτλο: Ζήθι καί ευδαιμονεί βασιλεϋ. γραμ
μένο μέ τό γνωστό ΰφος του, άποτελοϋσε τήν ύστατη εκδήλωση θαυμασμού γιά τό 
είδωλό του.- Ή  μαθητική εβραϊκή νεολαία έδωσε (29 Μαΐου) στόν περίβολο τοΰ Ίσραη- 
λιτικοΰ άρρεναγωγείου (κοντά στήν όδό Μάξ Νορδάου) ευεργετική παράσταση γιά τή 
στολή τών άπόρων μαθητών. Παίχτηκε τό τρίπρακτο έργο (στά ελληνικά) τοϋ διευθυντή 
τής ίσραηλιτικής σχολής Μ. Άρανιά: Ή  συγχώρησις τής Μάννας καί. στά γαλλικά, ή 
κωμωδία τοΰ Μολλιέρου: Les tourberies de Scabin.- Άρχισε, στά τέλη Μαΐου. ή κατά
ταξη στις μονάδες τών Γιαννίνων τών έφέδρων τών νέων κλάσεων.

αί ενώ, γιά τή συμπλήρωση τών κενών στό Μικρασιατικό μέτωπο, προ- 
σκαλοϋνταν γιά κατάταξη δσες ήλικίες δέν είχαν κληθεί, άρχισε επανε

ξέταση τών χαρακτηρισθέντων βοηθητικών (τά ίδια έγιναν καί τό 1941 μέ 
την απειλή τής γερμανικής εισβολής) καί, δειλά-δειλά, ή έπαναφορά στήν 
ένεργό υπηρεσία 40 άξιωματικών Αμννιτών, ήταν φανερό πώς ό Κεμάλ



— 172 —

ετοιμαζόταν γιά τή μεγάλη του επίθεση. Στό μέτωπο κυκλοφόρησαν προ
κηρύξεις καί διαγγέλματα τούρκων σωματαρχών στά όποια δίνονταν δια
βεβαιώσεις ότι οί "Ελληνες θ ’ άναγκάζονταν νά φύγουν άπό τή Μικρά 
Άσία, άν καταφερόταν έναντίον τους ισχυρό κι αποφασιστικό πλήγμα. Οί 
κυβερνητικές έφημερίδες τά ειρωνεύονταν όλα αύτά. κι όμως οί ύπολο- 
γισμοί τού Κεμάλ ήταν περισσότερο άξιόπιστοι άπό τίς δικές τους κρίσεις, 
Μέ ένα χτύπημα στό Ά φιόν Καρά-Χισάρ, τόν Αύγουστο τοΰ 1922, τό μέ
τωπο κατέρρευσε. Στό μεταξύ οί σφαγές καί ή έρήμωση τοΰ Πόντου συνε
χίζονταν, οί Εύρωπαϊοι τίς καταδίκαζαν, όπως κάνουν σήμερα μέ τούς 
Κούρδους, συγκρότησαν μάλιστα κι άνακριτικές έπιτροπές γιά νά καταλο
γίσουν ευθύνες, ξεγελούσαν τούς λαούς τους, οί Τοΰρκοι συνέχισαν τό ...έκ- 
πολιτιστικό έργο τους κι έμεις περιοριζόμαστε νά κάνουμε μνημόσυνα τών 
θυμάτων. Οί άνυπότακτοι καί οί λιποτάκτες πληθύνονταν στήν "Ηπειρο 
έφταναν τίς έκατοντάδες, προτιμούσαν τόν κίνδυνο άπό τήν προοπτική νά 
σταλοΰν στή Μ. Άσία, πολλοί συλλαμβάνονταν καί δικάζονταν, άστεΐες 
καταδίκες, δέν ξεπερνοϋσαν τά δυόμιση χρόνια, ή διάλυση τού στρατού 
είχε άρχίσει άπό τό εσωτερικό. Ό  άρχιστράτηγος Παπούλας ζήτησε ν’ άπο- 
στρατευθει, μάλλον τόν υποχρέωσαν, τόν άντικατέστησαν μέ τόν Χατζηα- 
νέστη, τόν άρχιστράτηγο τής καταστροφής. Ά πό τήν έπιθεώρηση πού έκανε 
στό Μικρασιατικό μέτωπο έμεινε ικανοποιημένος. Δέν είχε άντιληφθεΐ τή 
διάβρωση πού είχε συντελεστεΐ, τό οικοδόμημα κατέρρεε, οί τριγμοί 
άκούονταν ήχηροί, δέν άφηναν άμφιβολίες...

’Εκτός άπό τήν κατάσταση στό Μικρασιατικό μέτωπο καί τήν άπειλή 
τοΰ Κεμάλ, άνησυχία στούς Γιαννιώτες κι όλους τούς Ήπειρώτες δημιουρ
γούσαν οί συνεχιζόμενοι διωγμοί τών Βορειοηπειρωτών άπό τούς Αλβα
νούς. Πολλές έκτοπίσεις έγιναν στό Λεσκοβίκι, ή οικογένεια Κήτα δεινο- 
πάθησε περισσότερο άπ’ όλους, είχε πρωταγωνιστήσει στόν Αύτονομιακό 
άγώνα, κι αύτό ήταν μεγάλο έγκλημα γιά τούς Αλβανούς. Τόν Κήτα Γε- 
ωργάκη-Σουλιώτη πού ήταν καί άόμματος τόν έξόρισαν τό 1919 στήν Κο- 
ρυτσά. Ό  άλβανός έπαρχος τοΰ ύποσχέθηκε νά μήν ένοχλήσει τήν οικογέ
νεια του, άν έπειθε τό γυιό του Γάκη, Κήτα Γεωργάκη (πατέρα τοΰ γιατροΰ 
κ. Δημήτρη Κήτα), πού είχε καταφύγει στήν Κόνιτσα καί οργάνωσε ένοπλη 
ομάδα, νά γυρίσει στήν Αλβανία καί νά παραδοθεΐ. Ό  πατέρας άρνήθηκε 
καί έκτοπίστηκε. Συλλαλητήρια έναντίον τών Αλβανών οργανώθηκαν σέ 
πολλά ’Ηπειρωτικά κέντρα, μέ πρώτη τήν Κόνιτσα. Ή  άντίδραση τών Βο
ρειοηπειρωτών στις εκτοπίσεις, καθώς καί τά συλλαλητήρια στήν ελεύθερη 
Ελλάδα, δίχασαν τούς άγάδες τοΰ Λεσκοβικιοΰ. Ά λλο ι ήθελαν τή συνέχιση 
τών διωγμών κι άλλοι τόν τερματισμό τους. Ή  τύχη τών Βορειοηπειρωτών 
ήταν άμεσα συναρτημένη μέ τά κέφια τών άγάδων καί τά σχέδια τής ’Ιταλίας.

Στά τεράστια προβλήματα πού δημιουργοΰνταν στήν πόλη καί τόν πε
ρίγυρό της, άπό τή συνεχιζόμενη αιμορραγία αίματος καί οικονομίας στό 
Μικρασιατικό μέτωπο, στις διώξεις καί τήν άλβανική τρομοκρατία, πού



δημιουργούσε καί νέα κύματα προσφύγων, προστέθηκαν καί οί άρρώστειες. 
Χτύπησαν άνθρώπους καί ζώα, καί ήρθαν κι άλλα κακά γιά νά συμπλη
ρώσουν τό σκηνικό, προμήνυμα τής μεγάλης καταστροφής πού πλησίαζε. 
Άπό τήν Ηπειρωτική ύπαιθρο στέλλονταν συνεχώς έκκλήσεις στήν πόλη

γιά αποστολή κτηνιάτρων -πού 
νά τούς βρούν:- τούς άποδε- 
κάτιζαν τά κοπάδια οί έπιδη- 
μίες εύλογιάς, άνθρακα, ψώ
ρας, μάλης, χτυπούσε τά μου
λάρια καί τά θανάτωνε. Ά λλα 
χωριά ζητούσαν άπεγνωσμένα 
βοήθεια γιά νά σώσουν τά 
σπαρτά τους άπό τά σμήνη τών 
άκρίδων, δπου έπεφταν δέν 
έμεινε τίποτε πράσινο. Ό λες 
οί πληγές τοΰ Φαραώ είχαν πέ
σει καί ρήμαζαν τήν "Ηπειρο, 
κι δλη τήν Ελλάδα, μέ τί μέσα 
νά καταπολεμηθούν;

Στά τέλη Μαΐου άγγιξε τήν 
Ή πειρο μεγαλύτερη άπειλή. 
Στήν Πρέβεζα σημειώθηκαν 
κρούσματα πανούκλας. Πώς εί
χε φτάσει έκεϊ, άγνωστο. "Ισως 
άρρωστος επιβάτης άπό τά κα
ράβια πού άγκυροβολούσαν 
στό λιμάνι, ή κάποιος ποντικός 

βγαλμένη στά Γιάννινα πριν άπό τό 1910. τών καραβιών νά τή μετέφερε.
Ηταν τότε ό μεγάλος άγωγιάτης (κερατζής). ο ί  άρχές, άπό τήν Πρέβεζα ώς
Εκανε δρομολόγια: Λεσκοβίκι - Κόνιτσα - Ζα- - Γ ιά ν ν ιν α  κ ιν η τ ο π ο ιή θ η κ α ν

ΥοΡΙ - Γ ιάννινα - Ά γ . Σαράντα - Πρεμετή καί ™  Ι^νν ινα , κινητοποιηθηκαν,
Λεσκοβίκι - Κορυτοο - ΜοσχόποΛη. ο λ ο  xc ti νέο. χρούορχχτοι ΟΉ^ει-

ώνονταν υπήρχε κίνδυνος νά 
εξαπλωθεί σ’ δλη τήν Ήπειρο. Στήν Πρέβεζα καταρτίστηκαν συνεργεία 
απομόνωσης, άπολύμανσης, εμβολιασμού τών κατοίκων καί έξόντωσης τών 
ποντικών τών υπόνομων. Έ ξω  άπό τά Γιάννινα, στόν Άη-Γιάννη τής 
Μπόυνίλας, οργανώθηκε πρόχειρος σταθμός εξέτασης τών έρχόμενων άπό 
την Πρέβεζα επιβατών, άπό γιατρούς καί άντρες τής άστυνομίας. Οί έξε- 
ταζόμενοι έφοδιάζονταν μέ άστυνομικά φύλλα καί ύποχρεώνονταν νά 
υποβληθοΰν σέ νέες έξετάσεις γιά 5-6 ήμερες συνεχώς. Στό Έμίν άγά καί 
εξω άπό τή Φιλιππιάδα έστησαν απολυμαντικούς κλιβάνους γιά νά προ
στατεύσουν καί τήν Ά ρτα, διακόπηκε προσωρινά κάθε συγκοινωνία μέ τήν 
Πρέβεζα. Σέ περίπτωση έμφάνισης κρούσματος καί στήν περιοχή Ίωαννί-
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νων, οί άσθενεΐς θ’ άπομονώνονταν στό μοναστήρι τής άγιας Μαρίνας, λίγο 
πιό πέρα άπό τόν αη-Γιάννη τής Μπουνίλας. Οί Γιαννιώτες είχαν τρομο
κρατηθεί. Τά μέτρα φαίνονταν δτι ήταν άνίκανα νά τούς προστατεύσουν. 
Διερμηνέας τών άνησυχιών τους ό Χατζής έγραψε στις 3 ’Ιουνίου τό άρθρο: 
Ή  μόνη σωτηρία. Παρόλα τά άξιέπαινα μέτρα -τόνιζε- πού πήραν οί άρχές 
στήν Πρέβεζα καί τά Γιάννινα, παρ’ όλες τίς ζώνες καί τούς εμβολιασμούς 
ό πανωλικός κίνδυνος μάς περιζώνει, άφεύκτως δέ θά μάς περιζώση ' άπει- 
λητικότερος καί εγγύτερος καί π α ρ ’ δλα τά μέτρα ταϋτα, θά άπειλήση, 
όπως ηπείλησε καί κατά τό 1830, τήν Ήπειρον, οπότε άνήλθεν έως τάς 
νψηλάς κορυφάς τών όρέων τοϋ Ζαγορίου καί συνοικισμούς ολοκλήρους 
άπεδεκάτισε, ώστε σήμερον άκόμη νά σώζωνται κοινοί άθρόοι τάφοι 
πολλών έρριμένων εκεί εις κοινούς λάκκους καί άποθανόντων άπό τήν 
λ ο ι μ ι κ ή ν ,  δπως διασώζει ή παράδοσις εις τά χωρία εκείνα. Μπροστά 
στόν κίνδυνο έξάπλωσης τής πανούκλας, ό Χατζής πρότεινε τήν λήψη άμε
σων, ριζικών μέτρων: Ή  ταχύτατο καί ταυτόχρονο εμβολιασμό όλων, ώστε 
νά καταστούν άπρόσβλητοι άπό τό μικρόβιο -είχε περάσει ήδη τό φράγμα 
τών άπολυμαντικών μέτρων καί χτύπησε καί στούς Φιλιάταις- ή διακοπή 
τής επικοινωνίας μέ τήν Πρέβεζα γιά 10-15 μέρες, κατά τρόπον δλως στε
γανόν. Νά μήν περάσει, δηλαδή, πρός τά Γιάννινα ούτε άνθρωπος, ούτε 
άντικείμενο, γιατί καί τά τελευταία ήταν φορείς μικροβίων, άφοϋ, μέσω 
αυτών, ταξίδευαν οί ψύλλοι πού μετέδιδαν τήν πανούκλα. Μόνον έτσι, θά 
σώζονταν τά Γιάννινα καί οί κάτοικοί του δέ θά ξανάβλεπαν τό θεάμα τοΰ 
χειμώνα τοΰ 1918 μέ τή γρίπη, τότε πού τό πένθιμο αυτοκίνητο στοίβαζε 
10-20 πεθαμένους καί μισοπεθαμένους καί τούς έρριχνε σέ κοινούς λάκκους 
τοΰ νεκροταφείου. Έπέμεινε στήν άμεση διακοπή τής συγκοινωνίας, εκτός 
άν υπήρχε ή δυνατότητα άμεσου εμβολιασμού. Οί άρχές έπρεπε νά συνεν- 
νοηθοΰν μέ τήν Επιμελητεία τοΰ στρατοΰ καί τίς άλλες άποθήκες γιά νά 
υπολογίσουν τί τρόφιμα ύπήρχαν καί γιά πόσες μέρες έφταναν κι άν ήταν 
άναγκαίο άς έλάττωναν τίς μερίδες, άπό τήν ολιγοφαγία, πρόσθετε, δέν πέ- 
θανε κανένας, άπό τήν πανούκλα χιλιάδες' πάντως, κατέληγε, δ,τι έχετε νά 
κάνετε, νά τό κάνετε γρήγορα, τά Γιάννινα καί ή Ή πειρος κινδυνεύουν. 
Δέν χρειάστηκε νά εφαρμοστούν τά μέτρα. Ή  άρρώστεια μέ τούς εμβολια
σμούς, τίς άπολυμάνσεις καί τήν άπομόνωση τών άσθενών καταπολεμήθηκε. 
Κανένα νέο κρούσμα δέ σημειώθηκε τό τελευταίο οκταήμερο. Κι εκεί πού, 
στις 17 ’Ιουνίου, ό άνταποκριτής τηλεγραφούσε άπό τήν Πρέβεζα ότι εις 
άπασαν τήν πόλιν βασιλεύει άκρα υγεία, στις 20 έπισημάνθηκε νέο κροΰσμα 
σέ άρτοποιό. ’Έτσι, άπό τίς 27, ό προαιρετικός εμβολιασμός μέ άντιπανωλικό 
ορρό, μετατράπηκε σέ ύποχρεωτικό, όλων τών κατοίκων τής πόλης.

Τ 1 ήν 1η ’Ιουνίου έπέστρεψε άπό τήν ’Αθήνα ό Σπυρίδων. Ό  Πέτρος Κω- 
στίδης τόν είδε τήν άλλη μέρα, ό δεσπότης θά εύλογοΰσε τούς γάμους 

τής Χριστίνας καί τοΰ Σπύρου, τήν Κυριακή 19 ’Ιουνίου, στό ’Αρχιμανδρειό,
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δπως έπιθυμοϋσε ό Πέτρος. Τά δυό σπίτια άρχισαν εντατικές προετοιμασίες, 
νά είναι σ’ δλα έτοιμα τή μέρα τοΰ γάμου. Στάλθηκαν καί οί προσκλήσεις. 
Ά πό τό σπίτι τοΰ Κωστίδη οί περισσότερες σέ Ζαγορίσιους στήν πόλη καί 
στά χωριά, έκεΐ ήταν οί ρίζες τής οικογένειας. Τό άρχοντικό τοϋ Παυλίδη 
συνδέονταν μέ τίς παλιές οικογένειες τών Γιαννίνων, οί άπόγονοί τους 
ήταν οί περισσότεροι καλεσμένοι τοΰ γαμπροΰ. Βέβαια δέν έλειψαν οί φίλοι 
καί οί γνωστοί τής γειτονιάς, τής συνοικίας, τής πόλης, άπ ’ δλες τίς τάξεις, 
ξεκινούσαν άπό χαμηλά κι έφταναν ώς τήν κορυφή τής κοινωνικής πυρα
μίδας, δλοι θ ’ άντιπροσωπεΰονταν στό γάμο. οί Γιαννιώτες καλοτύχιζαν 
τίς δυό οικογένειες.

Ό τα ν έφτασε ή μέρα, τά δυό σπίτια, στήν Καραβατιά καί στή συνοικία 
τοΰ Γεωργίου Σταύρου, πλημμύρισαν άπό κόσμο. Ό  κουμπάρος ήταν άπό 
τό σόϊ τοΰ γαμπροΰ, στήν ήλικία τοΰ Πέτρου, άτεκνος, ό καϋμός του ήταν 
τά παιδιά πού τοΰ έλειψαν τό Σπΰρο τόν άγαποΰσε σά νάταν γυιός του, 
ζήτησε ό ίδιος άπό τόν πατέρα του νά τόν στεφανώσει, αύτός δέχτηκε. Βέ
βαια τά έθιμα, τά Γιαννιώτικα καί τά Ζαγορίσια, δέν ήταν δυνατό νά λει
τουργήσουν, δπως παλιά, οί συνθήκες είχαν άλλάξει, πολλά είχαν προσαρ
μοστεί στις νέες καταστάσεις- έπειτα ήταν ό πόλεμος, οικογένειες θρηνούσαν 
νεκρούς, καί χρειαζόταν σεβασμός στούς άγώνες καί τό αίμα τών στρα- 
τευμένων, τά ξεφαντώματα μπορούσαν νά περιμένουν. Παρόλα αύτά, δ,τι 
συνδέονταν μέ τήν παράδοση στούς έσωτερικούς χώρους, στά σπίτια καί 
στις αύλές, ήταν άκόμα ζωντανό, άντεχε στό χρόνο, θ ’ άργοΰσε νά εξαφα
νιστεί άπό τό προσκήνιο.

Ό  Σπυρίδων τή μέρα τοΰ γάμου λειτούργησε στό Άρχιμανδρειό. Δέν 
ήθελε νά τόν περιμένουν. Ό  Πέτρος είχε βάλει δυό παιδιά τής γειτονιάς, 
νά ειδοποιήσουν τίς οικογένειες, πότε θά τελείωνε ή λειτουργία, γιά νά ξε
κινήσουν ό γαμπρός καί ή νύφη άπό τά σπίτια τους. μέ τή συνοδεία τών 
προσκαλεσμένων, καί τούς ήχους τών λαϊκών οργάνων, επιβίωνε άκόμα τό 
έθιμο καί στήν πόλη. Ό λα  έγιναν μέ τήν άκρίβεια χρονομέτρου. Τό 
Αρχιμανδρειό άδειασε άπό τό έκκλησίασμα. άλλά γέμισε σέ λίγο. άσφυκτικά 
αυτή τή φορά, άπό τούς καλεσμένους. Ή ταν τόσοι πολλοί πού δέν χώρεσαν 
δλοι στήν εύρύχωρη εκκλησία, άρκετοί έμειναν στήν αύλή, άνακατεμένοι 
με τούς περίεργους πού πάντοτε μένουν σέ τέτοιες περιπτώσεις. Ό  Σπΰρος 
με τούς γονείς του μπήκε άπό τήν κύρια είσοδο, ή Χριστίνα μέ τόν Πέτρο 
και τη Λευκή, άπό τήν πίσω πόρτα, αύτή χρησιμοποιούσαν οί Καραβατιανοί, 
οταν εκκλησιάζονταν, οί δυό συνοδείες άντάμωσαν στό κέντρο τής έκκλη- 
°ιας εκεί τούς περίμενε ό Σπυρίδων μέ τά χρυσοκέντητα άμφιά του, τόν 
πλαισίωναν, οί παπάδες τοΰ Άρχιμανδρειοΰ καί τοΰ 'Αγίου Νικολάου, ήταν
*ι ο πρωτοσύγγελος τής Μητρόπολης κι ό διάκος πού συνόδευε πάντα τό 
δεσπότη.

, ^ ταν τελείωσε τό μυστήριο, ό Σπυρίδων συνόδεψε τίς εύλογίες καί τίς 
εΐ,Χες του γιά τό νέο ζευγάρι μ ’ ένα μικρό λογίδριο, μέ συμβουλές καί πα



— 176 —

ραινέσεις γιά τή ζωή πού άρχιζαν οί νεόνυμφοι. Δέν κούρασε τόν κόσμο, 
ό Σπυρίδων ήξερε πόσο νά μιλάει, τί νά μιλάει καί πότε. Γιά νά εύχηθοΰν 
οί εκατοντάδες τών καλεσμένων, πέρασε πολλή ώρα. Κουράστηκαν τά δυό 
παιδιά, άπό τήν άλλη ή καρδιά τους γέμισε ικανοποίηση, καταλάβαιναν 
πώς οί εύχές δλων ήταν ειλικρινείς, αύτό βάραινε στή συνείδησή τους.

Ό  κόσμος είχε άδειάσει πιά τήν έκκλησία καί συγκεντρώθηκε στόν 
εύρύχωρο περίβολο τού Άρχιμανδρειού, άφήνοντας διάδρομο γιά νά πε
ράσουν οί νεόνυμφοι. Τά δυό παιδιά, καθώς δρασκέλισαν τό κατώφλι τής 
εισόδου γιά νά βγούν, σάστισαν μπροστά στήν κοσμοπλημμύρα, είδαν τή 
δίοδο ν ’ άνοίγεται μπροστά τους, τούς φάνηκε πώς ήταν ό δρόμος πού ο
δηγούσε στόν παράδεισο. —Είμαι ευτυχισμένη Σπύρο , ψιθύρισε ή Χριστίνα. 
— Κι έγώ καλή μου, άπάντησε γρήγορα αύτός, άμποτες δλη μας ή ζωή 
νάταν δπως ή σημερινή μέρα. Κάτω άπό τό καμπαναρειό τής έκκλησίας, 
τούς περίμεναν τά δυό ζύγια  τών οργάνων, θά τούς οδηγούσαν παίζοντας 
γαμήλια έμβατήρια καί χαρούμενους σκοπούς, στό σπίτι τοΰ Σπύρου, τώρα 
έγινε καί σπίτι τής Χριστίνας.

Τό γλέντι κράτησε ώς τό πρωΐ. Στό γαμήλιο γεύμα κάθησε κι ό δεσπότης, 
εύλόγησε τήν βρώσιν καί τήν πόσιν, στό τέλος εύχήθηκε καί πάλι ευτυ
χισμένη ζωή καί καλούς άπογόνους στό ζευγάρι κι άποχώρησε, δπως έπέ- 
βαλλε ή άρχιερατική εύπρέπεια. Τόν άκολούθησαν καί μερικοί άπό τούς 
έπίσημους, ήταν καλεσμένοι στό γάμο, δυό βουλευτές κι άνώτεροι ύπάλ- 
ληλοι, δσοι έμειναν, άπελευθερωμένοι άπό τήν έπισημότητα άφησαν τόν 
εαυτό τους νά έκδηλωθεΐ έλεύθερα. γλέντησαν μέ τήν ψυχή τους. Οί δυό 
συμπέθεροι εύχαριστήθηκαν πολύ μέ τό συγχαρητήριο τηλεγράφημα πού 
τούς έστειλε ό Δαγκλής, τόν είχαν καλέσει στό γάμο. Ισως έρχόταν, άν δέν 
είχε τόσες εύθύνες ώς πολιτικός. Ό  Δαγκλής έπρεπε νά δώσει στή βουλή 
μάχη γιά νά περισωθει τήν τελευταία στιγμή δ,τι ήταν άκόμα δυνατό.

Τό έπίσημο γλέντι γινόταν στό σπίτι τού γαμπρού, δμως ούτε τό σπίτι 
τού Πέτρου έμεινε κλειστό. Έκει ή γιαγιά Ελένη, μέ τή βοήθεια τής Χρυ
σάνθης καί συγγενών της, πού είχαν κατεβεΐ άπό τό χωριό, έστησε τά δικά 
της γαμήλια τραπέζια- κάθησαν πολλοί, καλεσμένοι κι άκάλεστοι, πλούσια 
τά εδέσματα, τό κρασί άφθονο, τά ποτήρια γέμιζαν κι άδειαζαν γρήγορα, 
οί εύχές δέν έλεγαν νά πάρουν τέλος. Στό σπίτι γύρισε τό άπόγευμα κι ό 
Βασίλης χρειάστηκε μεγάλη ψυχική άντοχή γιά νά σταθεί πλάϊ στήν άδερφή 
του, στίς μεγάλες στιγμές τής ζωής της, κάθησε καί στό τραπέζι στό σπίτι 
τού γαμπρού του, δέν άντεξε άλλο, είπε στόν Πέτρο πώς θάφευγε. —Γιατί 
παιδί μου: ρώτησε αύτός ξαφνιασμένος κι άνήσυχος, ή άδερφή σου παν
τρεύεται, σέ θέλει κοντά της, μήν τήν πληγώσεις μέ τή φυγή σου... —Δέ 
μπορώ, πατέρα, δέ μπορώ νά μείνω άλλο, πρέπει νά μέ καταλάβεις, μή λές 
σέ κανένα τίποτα, οϋτε στό Δημήτρη, θά φύγω μέ τρόπο, νά μή μέ πάρουν  
είδηση, θέλω νά πάω στό σπίτι μας... Κι έφυγε. Πίστευε πώς δέν τόν είδε 
κανείς, δέν ξέφυγε δμως άπό τό μάτι τής Κατερίνας, κάτι συνέβαινε μέ τό
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Βασίλη, σκέφτηκε, δέν ήταν δμως οί στιγμές κατάλληλες νά κάνει λόγο.
Ό  Βασίλης μέ κόπο έφτασε στό σπίτι. Δέν πήρε άμάξι, είχαν μαζευτεί 

άρκετά έξω άπό τό σπίτι τοΰ γαμπροΰ, γιά νά μή δώσει άφορμή σέ σχόλια. 
Ή  Ελένη ξαφνιάστηκε όταν τόν είδε: —Γιατί έφυγες άπό τό γάμο παιδί 
μου: Μήπως είσαι άρρωστος: — Καλά είμαι γιαγιά, μόνο σέ παρακαλώ μή 
λές σέ κανέναν τίποτα, οϋτε στή Χρυσάνθη, θά πάω στό δωμάτιο νά ξα
πλώσω. Δέν πείστηκε ή Ελένη στά λόγια του. Κάτι σοβαρό συνέβαινε γιά 
νά φύγει ό Βασίλης άπό τό σπίτι τοΰ γαμπροΰ. Βέβαια έδωσε τό λόγο της 
καί κράτησε τό στόμα της κλειστό. 'Όμως ή καρδιά της είχε άδειάσει, οί 
άλλοι κατάλαβαν, όταν γύρισε κοντά τους, ή διάθεσή της είχε άλλάξει, τή 
ρώτησαν τί συνέβαινε, δέν πήραν άπάντηση.

Ό  Βασίλης έπεσε στό κρεβάτι νοιώθοντας έσχατη απελπισία. Είχε έντονη 
τήν αίσθηση πώς σοβαρός κίνδυνος τόν άπειλοΰσε, δέ μπορούσε νά προσ
διορίσει τήν προέλευση. Οί φόβοι του στρέφονταν πρός τήν έπουλωμένη 
πληγή τοΰ ποδιοΰ, τίποτα όμως δέν έδειχνε πώς ό κίνδυνος προερχόταν 
άπ’ έκεΐ. Τότε; Χίλια δυό έβαλε στό νοΰ του, ή περιπλάνηση δέν τόν οδήγησε 
πουθενά. Ξαναγύριζε στό τραυματισμένο πόδι, τό χέρι του χάϊδευε τόν 
μηρό, όλα έδειχναν όμαλά, φυσιολογικά. ’Αναστέναξε λές κι ήθελε νά διώξει 
τό βάρος πού τοΰ πίεζε τό στήθος, δέν κατόρθωσε νά βρει τήν ήρεμία του. 
Τό πόδι... μουρμούρισε, φοβάμαι πώς ά π ’ έκεϊ θά ξανάρθει τό κακό. Ό χι, 
θεέ μου -παρακάλεσε- μή μέ υποβάλλεις σέ νέα δοκιμασία, αύτή τή φορά 
δέ θά τό άντέξω...

X  ήν πολιτική ζωή άντικατόπτριζαν στά Γιάννινα ή Ή πειρος τής άντιβε- 
νιζελικής παράταξης κι ό Κήρυξ τών Φιλελευθέρων. ’Επιφανειακά αύτό 

έδειχναν, στήν πραγματικότητα είχαν γίνει διαφοροποιήσεις, κυρίως στή 
στάση τής Η πείρου  άπέναντι στήν παράταξη πού εκπροσωπούσε. Πάντοτε 
ο Χάτζής, άξιόλογος καί πνευματικά καλλιεργημένος δημοσιογράφος, δέν 
ταυτιζόταν απόλυτα ιιέ τήν άντιβενιζελική ιδεολογία. Τόν χαρακτήριζε μιά 
τάση άνεξαρτησίας, πού γινόταν φανερή σέ πολλές περιπτώσεις. Παράδειγ
μα ή θέση του στό θέμα τής έπιλογής τών ύποψηφίων, γιά τό ψηφοδέλτιο 
τής παράταξής του. Τούς τελευταίους μήνες ή διαφοροποίησή του άπό τήν 
πολιτική τής κυβέρνησης ήταν έκδηλη. Οί άπόψεις του ταυτίζονταν -έχει 
ΐίδη σημειωθεί- μέ τήν άρθρογραφία τών δυό λαϊκών άντιβενιζελικών 
έντυπων τών ’Αθηνών, τής Λ αϊκής  καί τοΰ Στέμματος -όργανο τών Λαϊκώ ν  
Πολιτικών Συλλόγων τής Ελλάδας- καί ήταν έντονα έπικριτικές τών άρχη- 
γων τής άντιβενιζελικής παράταξης, τοΰ Γούναρη, τοΰ Στράτου, τοΰ Θεο- 
τοκη, τούς όποιους έμμεσα καί κάποτε άμεσα, κατηγορούσε ότι πρόδωσαν 
τη λαϊκή έντολή. τήν έκφρασμένη μέ τήν ψήφο τής 1ης Νοεμβρίου, κι οδη
γούσαν τή χώρα σέ δρόμους έπικίνδυνους. Βέβαια ποτέ δέν άφηνε άνα- 
παντητη τήν επιθετική άρθρογραφία τοΰ Κήρυκος, τήν ύβριστική κάποτε, 
°ταν θίγονταν πολιτικά πρόσωπα τής παράταξής του. Ό  Κήρυξ τόν τελευ



— 178 —

ταίο καιρό, λίγους μήνες πριν άπό τήν καταστροφή, χρησιμοποιούσε κάθε 
μέσο -δπως κι όλες οί βενιζελικές έφημερίδες- γιά νά πλήξει τόν άντίπαλο, 
δέ δίστασε σ’ ένα άρθρο του ν ’ άποκαλέσει τόν Γούναρη δραπέτην προκα- 
λοϋντα τήν διεθνή άποστροφήν καί άναλαβόντα νά κυβέρνηση τήν άτυχή 
Ελλάδα. Ό  Χατζής άγανάχτησε' παίρνοντας άφορμή καί άπό τά έρωτήματα 
τοϋ Κήρυκα. τά σχετικά μέ τό ποιές άντιβενιζελικές θέσεις έκπροσωποΰσε 
ή Ή πειρος ή τί είδους πολιτική ήθελε νά κάνει (άπόδειξη πώς οί βενιζελικοί 
έδειχναν ν ’ άποροΰν γιά τό τί έπιδίωκε ή Ή πειρος μέ τήν κριτική πού 
άσκοΰσε κατά καιρούς έναντίον τοΰ άντιβενιζελικοϋ κράτους) άπαντοϋσε: 
Ό  χαρακτηρισμός τοϋ «Κήρυκος» δτι ή έφημερίδα μας είναι Γουναρικό 
όργανο είναι εντελώς άβάσιμος. δέν άνταποκρίνεται σέ καμιά άλήθεια ή 
πραγματικότητα καί μέ τήν έπιμονή πού χρησιμοποιείται καταντάει χυδαίος. 
Μέ συμπάθεια θά άκούαμε νά μάς άποκαλεΐ ό «Κήρυξ» «βασιλόφρον» ή 
«καθεστωτικόν» όργανον ή δ.τι άλλο δχι δμως «Γουναρικόν». Ή  «Ή πει
ρος» -πρόσθετε ό Χατζής- ούδενός ύπήρξεν όργανον- εκτός τών ιδεο
λογικών καί φιλοβασιλικών αισθημάτων της, άτινα ϋπηρέτησεν καί υπη
ρετεί, μή άνήκουσα καί μή ύπηρετοϋσα κανένα άλλον- ...βασιλόφρων καί 
καθεστωτική, παθοϋσα καί αυτή ελάχιστα τινά, άπέναντί όσων έπαθον 
άλλοι, διά τόν βασιλισμόν των... δέν έχει οϋτε κανέν αίσθημα, οϋτε κανέν 
συμφέρον συνδεδεμένον μέ κανένα προσωπικώς έκ τών μερικών σαλατο- 
ποιούντων τήν σήμερον καί τάς έντολάς καί τά συμφέροντα αύτοϋ τοΰ 
καθεστώτος... Κατωτέρα έαυτής καί τής διανοητικότητός της θά ήτο νά 
συνδεθή μέ διαφόρους άσυναρτησίας, τάς όποιας έκπροσωποϋσι μερικά εν 
τή μετανοεμβριανή Έλλάδι πολιτικά πρόσωπα. Ά  ν δέ ό βενιζελισμός... δέν 
είχε άντικειμενικόν σκοπόν καί πάθος νά θίξη δ,τι ημείς λατρεύομεν ώς 
ιερόν καί άπαραβίαστον- διά νά ώθή καί ημάς έκ φυσικής άντιδράσεως 
ε ι ς  ε π ι φ υ λ α κ ή ν  δ ι α ρ κ ή  ά δ ι α λ λ α ξ ί α ς  -ή όποία δέν είναι καν 
τοϋ χαρακτήρος μας- βεβαίως μερικοί άπό τούς σημερινούς φακιριστάς ή 
άρχομανεϊς έπιτηδείους θά ήκουον έντεΰθεν άναβαλλόμενον καθημερινόν 
πολύ δριμύτερον τοϋ τών στηλών τοϋ «Κήρυκος».

Τό άρθρίδιο τοΰ Χατζή είναι κείμενο έξομολογητικό πού όδηγει σέ 
σημαντικές διαπιστώσεις: α) Είναι έμφανής ή προσπάθεια άποστασιοποίη- 
σής του άπό τά έργα καί τάς ήμέρας τών κυβερνώντων, κατά τή γνώμη 
του, είχαν προδώσει τή λαϊκή έντολή. Δέν τούς κατονομάζει τώρα. άργότερα 
δμως θ ’ άναφερθεϊ μέ σκληρούς χαρακτηρισμούς γιαυτούς' άνάμεσά τους 
περιλαμβάνονται καί τά άρχηγικά ονόματα τών Γούναρη, Στράτου, Θεοτόκη 
κ.ά. β) Προξενεί έντύπωση ό τρόπος μέ τόν όποιο επιτίθεται έναντίον τής 
βενιζελικής παράταξης, αύτός ό εύαίσθητος πνευματικός άνθρωπος, ύπάρ- 
χει δμως ή εξήγηση: Δέν μού ταιριάζει τό είδος τής δημοσιογραφίας πού 
άσκώ -λέει- ύποχρεώνομαι δμως νά τό κάνω γιατί μέ π ρ ο κ α λ ο ΰ ν  καί 
μοΰ είναι άδύνατο νά μή άντιδράσω, έστω καί μέ άδιάλλακτο τρόπο, 
γ) "Οπως άποδεικνύεται άπό τήν άρθρογραφία τής περιόδου αύτής (’Ιούνιος
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1922) οί άφοσιωμένοι στή βασιλική ιδέα έφημερίδες είχαν άπογοητευθεΐ 
άπό τήν ηγεσία τής άντιβενιζελικής παράταξης καί μόνο άπό τό βασιλιά 
περίμεναν άνάληψη πρωτοβουλιών γιά τή σωτηρία τοϋ τόπου. Πάντως ό 
Χατζής τόν χαρακτηρισμό τοΰ Γούναρη ώς δραπέτου άπό τόν Κήρυκα τόν 
θεώρησε προσβολή γιά δλη τήν άντιβενιζελική παράταξη κι άπευθυνόμενος 
πρός τόν εισαγγελέα έγραφε (3-6-1922): Είναι εντροπή πλέον κ. Είσαγγελεϋ! 
Δέν δύνασθε οϋτε σείς, οϋτε κανείς άλλος τών δικαστών νά εΐσθε έν τάξει 
εισαγγελείς ή δικασταί, ύπουργοϋ τής Δικαιοσύνης δντος τοϋ κ. Γούναρη 
(μέ τήν τελευταία κυβερνητική κρίση, πρωθυπουργός είχε άναλάβει ό Πρω
τοπαπαδάκης), δταν τοιαϋτά τι να, ή δλη μέχρι τοϋδε άδιαφορία καί άναι- 
σθησία τών περισσοτέρων έλλήνων δικαστών έπέτρεψε νά δημοσιεύονται 
περί τοϋ ίδιου ύπουργοϋ, δστις σάς τοποθετεί. Ή  κριτική τοΰ Χατζή δέν 
είχε συνέπειες. Προκάλεσε μόνο τήν άντίδραση κάποιου δικαστή, ό όποιος, 
μέ σειρά άρθρων του, πού δημοσιεύτηκαν στήν ”Ηπειρο μέ τήν υπογραφή 
Δικαστικός, άγωνίστηκε νά ύπερασπίσει τό κύρος τής Δικαιοσύνης, μέ σειρά 
παραδειγμάτων. Οί θέσεις τοΰ Δικαστικού (άντιβενιζελικής μάλλον τοπο
θέτησης, άλλ’ όχι σύμφωνου μέ ορισμένες άπόψεις τής Ηπείρου, ή όποία 
ζητούσε εκκαθάριση τών 2/3 τοΰ δικαστικού σώματος), δτι δσοι ύπέβαλλαν 
τέτοια αιτήματα, ήταν πράκτορες τού Βενιζέλου, άντικρούσθηκαν από τό 
Χατζή σέ σειρά άρθρων, μέ τήν παράθεση τών δικών του επιχειρημάτων. 
Κανείς δέν έπεισε τόν άλλο, καί οί δυό έπέμειναν στίς γνώμες τους. Ό  
Κήρυξ, πάντως, καί τώρα καί μετά τή Μικρασιατική καταστροφή, χαρα
κτήριζε τήν ’Ήπειρο ώς όργανο τοΰ Γουναρικοΰ κόμματος, στηριζομενος 
στά υμνητικά άρθρα πού είχε γράψει στό παρελθόν ό Χατζής γιά τό Γού
ναρη. Τίποτα δέν ερέθιζε τό Χατζή περισσότερο, δσο αύτή ή πρόκληση...

Σέ λίγες μέρες ό Χατζής μέ τό άρθρο του: Θέλομεν πνοήν ζωής πλέον, 
άσκησε τή δριμύτερη, ώς τώρα, κριτική έναντίον τών κυβερνώντων, λές 
καί προαισθανόταν τό τέλος πού πλησίαζε. Κατεπρόδωσαν τόν ενθουσιασμό 
μέ τούς όποιους τούς είχε περιβάλλει ό λαός, τόνιζε, λησμόνησαν τίς ύπο- 
σχέσεις του, περιβλήθηκαν τήν υπερφίαλο στολή τών νικητών, παραμέλησαν 
τή θέληση τοϋ λαοϋ, διέψευσαν τίς έλπίδες του. 'Ετσι -συνέχιζε- έχουν 
έγκληματίσει ενώπιον ένός ενθουσιασμού, παρόμοιος τοϋ οποίου δέν θ ’ 
άναλάμψη ίσως ποτέ έπί τών σελίδων τής ιστορίας ένός λαοϋ. Έστέγνωσαν 
τίς πίστεις καί ένέκρωσαν τάς έμπιστοσύνας... Άπεκάρωσαν τάς εύρωστίας 
έκείνας. χάρις είς τάς όποιας ένας λαός άπομένει εύθυμος καί ισχυρός καί 
είς τάς περιπετείας του άκόμη καί είς τάς δυσκόλους του περιστάσεις. 
Αφήκαν ένα λανθάνοντα πυρετόν, ύφυποδέκτην έκνευριστικόν τής λαϊκής 
ψυχής. Πρός καμμίαν διεύθννσιν καμμία χειρονομία ν ’ άνεγείρη τό γονα
τ  ίζον λαϊκόν αίσθημα. Έ , έως πότε, λοιπόν, θά τούς άναμείνη ό λαός; 
Έ χουν σκοπόν νά τοϋ φυσήσουν μίαν πνοήν ζωής καί ένθουσιασμοϋ καί 
πίστεως ή έννοοϋν νά τόν άφήσουν μέ τά ύποδέκατα τοϋ έκνευριστικοϋ 
πυρετού, άείποτε μέν πολλά άγγέλλοντες καί διαγγέλλοντες, άλλά μηδέποτε
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ούδέν έπιτελοϋντες; Ά λλά  καί τό αίσθημα καί ή λαϊκή ψυχή καί ή υπομονή 
έν πόση έλπίδι της έχει δρια. Ό ρια  δέ έθεσε πλέον καί ό λαός τά όποϊα 
ού παρελεύσονται... Τά δρια πέρασαν γρήγορα, οί ορίζοντες στένεψαν άκό
μα πιό πολύ. τίποτε δέν έγινε, γιατί ήταν άδύνατο νά γίνει μέ τή νοοτροπία 
τών κυβερνώντων, ή θύελλα σάρωσε τά πάντα στό διάβα της... Ά ς  μή φανεί 
παράξενο, ύστερα άπό τήν άπογοήτευση πού αίσθάνθηκε ό Χατζής, συνει
δητοποιώντας τήν άποτυχία τής παράταξής του, άν μετά τήν καταστροφή, 
δεχτεί, τόν πρώτο καιρό, τήν επανάσταση τοϋ Πλαστήοα σά μιά λύση σω- 
τηρίας τοΰ τόπου.

ΕΘΝΙΚΟΝ  
"  ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΝ βΛΝΕΙΟΝ  
β ρ  I S 7 0 .0 0 0  ΟΟΟ 6  , 1922
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Μετά τή διχοτόμηση τού χαρτονομίσματος άπό τόν Αρ. Πρωτοπαπαδάκη, ή αριστερή 
πλευρά μέ τήν εικόνα τοϋ Γεωργίου Σταύρου χρησιμοποιήθηκε ώς νόμισμα. Ή δεξιά 
πλευρά μέ τό στέμμα ανταλλάχθηκε άπό τούς κατόχους του μέ ομολογίες τοϋ 
άναγκαστικοϋ δανείου τής άνωτέρω φωτογραφίας. Ή ταν τό α' αναγκαστικό δάνειο, 
γιατί ό Θεόδ. Πάγκαλος πού πήρε ανάλογα μέτρα έξέδωσε ομολογίες τοϋ β' άναγ- 
καστικοϋ δανείου.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Παρά τίς ικανοποιητικές έντυπώσεις πού είχε άποκομίσει, δπως έλεγε, 
άπό τήν επιθεώρηση τών μονάδων τοϋ Μικρασιατικού μετώπου, ό νέος άρχι- 
στράτηγος Γεώργιος Χατζηανέστης, ή κατάσταση χειροτέρευε. Λπόδειξη ή 
λογοκρισία, τήν επέβαλαν οί στρατιωτικές άρχές στις ειδήσεις καί τήν άλλη- 
λογραφία. Στό εσωτερικό οί λιποτάκτες πολλαπλασιάζονταν, ή λιποταξία 
έπαιρνε τή μορφή ομαδικής φυγής. Ή  VIII μεραρχία έδωσε μιά άκόμα προ
θεσμία γιά νά παρουσιαστούν οί λιποτάκτες στις μονάδες τους, χαμένη προ
σπάθεια. Στις 7 Ιουνίου δημοσιευόταν στόν τύπο ή παρακάτω άνακοίνωση: 
Δηξάσης τής ταχθείσης προθεσμίας πρός έκουσίαν προσέλευσιν τών άνυ- 
ποτάκτων καί λιποτακτών, ήρχισεν η καταδίωξις καί σύλληψις τούτων, υπό 
τοϋ άποσπάσματος τοϋ επιλάρχου Ν. Κουλούρη. Παρόλα αύτά, νέα άνακοί
νωση τής μεραρχίας δημοσιεύτηκε στις 10 Ιουνίου: Διά πολλοστήν, άλλά καί 
τελευταίαν δμως φοράν, προσκαλώ τούς άνυποτάκτους καί λιποτάκτας νά 
προσέλθωσιν αύθορμήτως, όπότε θά τύχωσι πολλών, πάρα πολλών, ευκολιών, 
ώς τοϋτο έγένετο καί διά τούς μέχρι σήμερον παρουσιασθέντας. Θά άναμείνω 
τήν μεταμέλειαν καί επάνοδον δύο μόνον ημέρας άπό σήμερον. Μετά τήν 
προθεσμίαν ταύτην θά έξέλθω εις καταδίωξίν των... Ν. Κουλούρης, επίλαρ
χος. Καί έξήλθεν... Δυό καταστάσεις δημοσιευμένες τήν ίδια μέρα πού τασ
σόταν προθεσμία έθελουσίας εμφάνισης, περιείχαν τά ονόματα τών λιποτα
κτών πού είχαν συλληφθεϊ άπό τά στρατιωτικά άποσπάσματα. Ή ταν πολλοί... 
Πλησίαζαν τούς 120, οί περισσότεροι σκηνίτες, είχαν τήν εύχέρεια νά κρύ
βονται στά βουνά, τά τόσο γνώριμα γ ι’ αυτούς. Έ νας άλλος κατάλογος, δη
μοσιευμένος στήν Ήπειρο  (14 καί 16 ’Ιουνίου) περιείχε τούς λιποτάκτες κι 
ανυπότακτους άπό τήν περιφέρεια Ζαγοριοϋ. ’Ανέρχονταν σέ 128 καί προ
έρχονταν άπ’ δλα σχεδόν τά χωριά τοΰ Ζαγοριού (Γιά τήν ιστορία σημειώ
νονται κατά χωριά οί λιποτάκτες κι άνυπότακτοι, χωρίς άναγραφή ονομάτων 
καί κατά τή σειρά τοϋ καταλόγου: Καπέσοβο 3, Τσεπέλοβο 4, Γρεβενήτι 7, 
Κάτω Σουδενά 2, Καλωτά 4, Φλαμπουράρι 7, Καβαλλάρι 1, Λάϊστα 16, Δό- 
λιανη 4, Βωβούσα 10, Νεγάδες 3, Κάτω Ραβένια 1, Τζονδήλα 7, Κάτω Βίτσα 
7, Μακρίνο 2, Σκαμνέλι 7, Τσερνέσι 6, Κουκούλι 1, Λεσινίτσα 4, Μπάγια 2, 
Μονοδένδρι 1, Φραγκάδες 1, Λιασκοβέτσι 1, Δρεστενίκο 3, Καμιά 2, Στολοβό 
Γ Αρτσίστα 1, "Αγιος Μήνας 2, Μεσοβούνι 1, Πάπιγγο 2, Δοβρά 2, Μπούλτζη 
Γ Σοποτσέλι 3, Τσερβάρι 1, Δοβρίνοβο 1, σκηνίτες 2. Ή  κατηγορία «σκηνίτες» 
εν αποδίδει τήν πραγματικότητα, γιατί οί περισσότεροι άπ’ αύτούς είχαν
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έγγραφε! στούς καταλόγους τών χωριών κι άναφέρονται ώς μόνιμοι κάτοικοι. 
Εκτός τών σκηνιτών, μεγάλος άριθμός λιποτακτών προέρχονταν άπό ορισμέ
να βλαχόφωνα χωριά).

Χαροποίησε τούς Γιαννιώτες ή είδηση, δτι ή υπό τήν προεδρία τοϋ Σπυρίδωνα 
επιτροπή, γιά τήν ανέγερση τών δημοτικών σχολείων, αποφάσισε τή σύντομη έναρξη 
τών εργασιών γιά τήν κατασκευή της Καπλανείου σχολής. Σέ εκτέλεση τών αποφάσεων 
αύτών άπαλλοτριώθηκε τό οικόπεδο απέναντι άπό τήν Παπαζόγλειο σχολή καί δημο
σιεύτηκε ή άπόφαση μειοδοτικής δημοπρασίας γιά προμήθεια 50.000 οκάδων άσβέστου 
καί 300 κυβ. μέτρων λίθων κοινής οικοδομής. Στίς 22 ’Ιουνίου άρχισε ή εκσκαφή τών 
θεμελίων. Τό όνειρο τοϋ Σπυρίδωνα γινόταν πραγματικότητα.- Στήν Πρέβεζα, μέ τά 
αυστηρά μέτρα πού πήραν οί άρχές. ή βουβωνική πανώλης άπομονώθηκε. 'Ωστόσο ό 
φόβος τών Γιαννιωτών, άλλά καί ή συναίσθηση τής ευθύνης τών άρχών. συνετέλεσαν 
ώστε νά άποφασιστεΐ ό εμβολιασμός όλων τών κατοίκων μέ άντιπανωλικό όρρό. Οί 
εμβολιασμοί άρχισαν άπό τίς 10 Ιουνίου, μέ πρώτους τούς αρτοποιούς καί τούς 
υπαλλήλους ξενοδοχείων καί σιτηρεμπόρων. Εμβολιασμοί έγιναν καί στό στρατό.- 
Πολλά δυστυχήματα σημειώνονταν σέ στρατιωτικά αύτοκίνητα. Τά βαρειά όχήματα 
τών 5-8 τόνων άνατρέπονταν, γιατί τό όδικό δίκτυο τής Ηπείρου δέν ήταν κατάλληλο 
γιά τήν κυκλοφορία τους. Ή  διέλευσή τους προξενούσε μεγάλες φθορές στό κατάστρω
μα τών δρόμων καί στούς τοίχους αντιστήριξης, ήταν άνάγκη ν ’ άποσυρθοΰν. Άκόμα 
-συνιστοΰσαν οί έφημερίδες- ή άστυνομία έπρεπε νά θέσει τέρμα είς τό επικίνδυνον 
καί αύτόχρημα εγκληματικόν σπόρ νά τρέχωσιν εντός κεντρικών όδών μέ μανιώδη τα
χ ύ τ η τ α Ό  Δήμος Ίωαννιτών βρισκόταν στά πρόθυρα οικονομικής κατάρρευσης. Τό 
κράτος τοΰ χρωστοΰσε 300.000 δρχ. (άπό τήν επιχορήγηση, έξαιτίας τής κατάργησης 
τοΰ δικαιώματος τών δασμών γιά τήν έκπαίδευση, πού ώς τότε είσέπρατταν οί Δήμοι). 
Χωρίς τήν άποστολή τών όφειλόμενων. οϋτε τίς στοιχειώδεις υποχρεώσεις του δέ μπο
ρούσε νά έκπληρώσει ό Δήμος.- Ό  βουλευτής Ίωαννίνων Δ. Κίγκος ήταν άρρωστος 
άπό καιρό, χτυπημένος άπό καρκίνο, καί νοσηλευόταν στήν ’Αθήνα. "Οταν έγινε γνωστό 
πώς οί γιατροί τοΰ έπέτρεψαν νά γυρίσει στά Γιάννινα, ή Ή πειρος έξέφραζε τή συ- 
μπάθειά της πρός τό φιλελεύθερο βουλευτή. Μέ τόν Κίγκο ό Χατζής συνδεόταν μέ 
προσωπική φιλία καί τόν εκτιμούσε, διά τόν έν γένει ίπποτικόν καί σώφρονα χαρακτήρα 
του. ’Αλλά ό Κίγκος ήρθε στά Γιάννινα γιά νά πεθάνει. Ή  κηδεία του έγινε στίς 7 
’Ιουλίου. Τόν συνόδεψε στήν τελευταία του κατοικία όλόκληρη ή κοινωνία τής πόλης. 
Ή ταν μιά ισχυρή πολιτική προσωπικότητα, μέ πολλές ικανότητες, πού τόν άνέδειξαν 
άπό τήν εποχή τής τουρκοκρατίας άρχηγό τοΰ κόμματος τής Βλιόρας, τών λαϊκών τά
ξεων. άντίπαλου τής Κόσσας. Συνδέθηκε μέ τήν πολιτική καί κοινωνική ζωή τής πόλης 
περισσότερο άπό ένα τέταρτο αίώνα, μέ τήν έκλογή ώς βουλευτή τών Φιλελευθέρων 
τό 1915 καί 1920 καί τή συμμετοχή του στά ’Ελέη καί τό κοινοτικό σώμα. ’Εκλεγόταν, 
σχεδόν πάντα, ώς έφορος τών έκπαιδευτηρίων. Μέ τό θάνατό του έκλεινε ένα κεφάλαιο 
τής ιστορίας τής πόλης.- Τελικά οί συνελεύσεις τών δυό άντιβενιζελικών συλλόγων 
άποφάσισαν τή συνένωση. ’Εξέλεξαν έπιτροπή άποτελούμενη άπό τούς: Χρ. Χρηστο- 
βασίλη, Άδ. Τσατσάνη, Σ. Γκάνιο καί Γ. Χατζή, μέ τήν έντολή νά συντάξει τό 
καταστατικό τοΰ νέου, ενοποιημένου, συλλόγου καί νά ορίσει ημέρα άρχαιρεσιών. Ή  
κοινή συνέλευση τών μελών τών δυό συλλόγων έγινε στίς 3 ’Ιουλίου, στό κατάστημα 
τής Φιλαρμονικής καί έξέλεξε, πρώτα τόν πρόεδρο, δπως δριζε τό καταστατικό του, 
τόν Α. Τσατσάνη, ύστερα τά μέλη τοϋ ενιαίου συλλόγου, πού μετονομαζόταν σέ 
Πολιτικός Σύλλογος Ίωαννίνων. Οί έκλεγέντες κατά σειρά επιτυχίας ήταν: Χρ. Χρη- 
στοβασίλης. Γ. Χατζής. Β. Κούρεντας, Γ. Κωνσταντινίδης. Μ. Κυρκόπουλος. Κ. Ζορ- 
μπαλας, Σ. Σούρλας καί Ίω. Νιτσίδης. ’Επιλαχόντες οί Γ. Μουλαϊμίδης, Σ. Συρμακέσης.



Τζοβάρας, Γ. Τζαβέλλας. Κ. Καππάς. Α. Βλαχόπουλος, Σ. Γκάνιος. Εντύπωση προκαλεΐ 
τό μικρό ποσοστό -ψήφων πού πήρε ό δικηγόρος Γ. Τζαβέλλας, πρώην πρόεδρος τού 
ενός άπό τούς δυό άντιβενιζελικούς συλλόγους.- Ά λλη  λοιμική καί πανώλης, χειρότερα 
απ' δλας τάς πανώλας καί χολέρας: Ή  α ι σ χ ρ ο κ έ ρ δ ε ι α .  ΟΙ άρτοποιοί παραπο- 
νοΰνταν ότι δέ μπορούσαν νά βγάλουν ψωμί. γιατί οί έμποροι ή έκρυβαν τά άλευρα 
ή τά πωλούσαν στήν εξωφρενική τιμή τών 4.50 δρχ. τήν οκά. ’Ανέβηκε, έλεγαν ...χτες 
ή λίρα. Ειρωνικά ό Χατζής παρατηρούσε: Ά λλά  πότε: Τή νύχτα λοιπόν τής ψές τά 
έφεραν (τά άλευρα) άπό τό εξωτερικόν:- Πολλά κρούσματα ληστειών σημειώνονταν 
στήν ύπαιθρο. Οί ληστείες δέ γίνονταν άπό συμμορίες. Κακοποιό στοιχεία εξ ανυπό
τακτων. φυγοστράτων ή λιποτακτών, τεθέντων εκτός νόμου καί φευγόντων τήν όίωξιν 
τοντου δηυιοΐ'ογονν τήν τοιαντην κατάστασιν. Συνεπώς ή καταδίωξις των άποτελεί

ζήτημα δημοσίας ασφαλείας.- Τό τελευταίο 
δεκαήμερο τοϋ ’Ιουνίου ό Σύλλογος ιδιοκτη
τών αύτοκινήτων κήρυξε απεργία, όπως είχαν 
κάνει καί οί σύλλογοι τών ’Αθηνών, έξαιτίας 
τής φορολογίας πού επιβλήθηκε στά αύτο- 
κίνητα, τά ανταλλακτικά, τή βενζίνη καί τίς 
τιμές τών εισιτηρίων. Ή *Ηπειρος τή δικαι
ολογούσε, δέν πρόκειται, έλεγε, γιά εκβιασμό 
τών αυτοκινητιστών, άλλά γιά μοιραία συνέ
πεια τών αύξήσεων. Ή απεργία κράτησε μιά 
μέρα. βρέθηκε συμβιβαστική λύση. γιά τό 
εισιτήριο τής γραμμής Ίωαννίνων-Πρέβεζας 
(ή αστυνομία τό είχε ορίσει σέ 35 δρχ. οί 
αύτοκινητιστές ζητούσαν 60. κατέληξαν στις 
50 δρχ.) γιά τά άλλα θ’ άγωνίζονταν οί 
άθηναΐοι συνάδελφοί τους.- Οί δρόμοι τών 
Γιαννίνων είχαν γεμίσει άπό άδέσποτα σκυ
λιά. οί Γιαννιώτες κινδύνευαν. Διερμηνέας 
τών αιτημάτων τους ό τύπος έγραφε: Ένα  
δάγκωμα άπλοϋν σκυλιού, έστω κι άν δέν 
είναι λυσσασμένον. στοιχίζει πολύ εις ανησυ
χία ν  καί έξοδα, επί τή απλή ύποψίςι κινδύνου. 
Φρονοϋμεν δτι ή άστυνομία έχει ύποχρέωσιν 
νά ξεπαστρέψη δλα τά άδέσποτα καί ανευ φι- 

■ μωτρου σκυλιά, όχι ένα καθ' εβδομάδα, δπως γίνεται τώρα, ά λλ ' άμειλίκτως καί ταχέως. 
Δέν ύπήρχαν τότε ζωόφιλοι γιά νά διαμαρτυρηθούν...- 'Αρχισαν στά δικαστήρια οί 
εκδικάσεις τών αιτήσεων τών παθόντων επί βενιζελοκρατίας. Στό Γ. Χατζή δόθηκε 
άποζημίωση γιά 13 μήνες (387) μέρες άπέλασής του, παύσης τής έφημερίδας καί δια
κοπής τών εργασιών τοϋ τυπογραφείου δρχ. 11.610, δηλ. άποζημίωση 30 δρχ. τή μέρα.- 
Στίς 28 ’Ιουνίου ό Μεσολογγίτης ζωγράφος Τάσος Μαντάς έδωσε στή Ζωσιμαία διάλεξη 
με θέμα: Ό  Ρωγών ’Ιωσήφ. Οί ακροατές, πράγμα άσυνήθιστο, πλήρωσαν εισιτήριο. Οί 
εισπράξεις διατέθηκαν στό σύλλογο Στερεά ’Ελλάς πού διενεργούσε έρανο γιά τήν 
απαλλοτρίωση τοϋ χώρου όπου βρισκόταν ή έπισκοπή Ρωγών.
Ή  Κυριακή 26 ’Ιουνίου, ήταν μιά σημαντική μέρα γιά τήν εκπαίδευση 

τιΊζ πόλης. Θεμελιώθηκε σέ επιβλητικήν, επίσημον καί πάνδημον τελετήν, 
το πρώτο διδακτήριο άπό τή σειρά πού είχε προγραμματίσει ό Σπυρίδων 
για τήν κάλυψη τών άναγκών τής δημοτικής εκπαίδευσης. ’Ήταν ή Καπλά-

Δ. Κίγκος, βουλευτής Ίωαννίνων. 
Αρχηγός τοϋ κόμματος τής «Βλιό- 
ρας» κατά τήν περίοδο τής τουρ
κοκρατίας καί βουλευτής.
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νεως σχολή, στήν όποια θά στεγάζονταν τό εξατάξιο σχολείο άρρένων καί 
τό Α ' Έλισσαβέτειο παρθεναγωγείο. Παραβρέθηκαν δλες οί άρχές, ό έκπαι- 
δευτικός κόσμος, τά σωματεία, οί σύλλογοι καί πλήθος συρρεύσαντος κό
σμον καί κυριών. Μετά τόν άγιασμό καί τίς εύχές μίλησαν γιά τή σημασία 
τοΰ έργου καί τοΰ εκπαιδευτικού προγράμματος τής Μητρόπολης, ό δήμαρ
χος Β. Πυρσινέλλας κι ό έπιθεωρητής δημοτικών σχολείων Ξυδιάς. "Υστερα 
ό πρίγκηπας Άνδρέας, πού παραβρέθηκε στήν τελετή, κατέθεσε τό θεμέλιο 
λίθο, στόν όποιο είχαν χαραχθεΐ τά εξής: Βασιλεύοντος Κωνσταντίνον IB  ', 
Έλενθερωτοϋ Ίωαννίνων - ΙΙρονοία Μεγαλειοτάτης Βασιλίσσης Σοφίας - 
Ύ πονργοϋντος Παιδείας Κ. Πολνγένονς - Πρωτοβουλίςι Σεβασμιωτάτου 
Μ ητροπολίτου Ίωαννίνων Σπυρίδωνος - Χορηγούσης Εφορείας Σχολείων
- Έτέθη τή 26 Ίουνίον 1922 ό θεμέλιος οϋτος λίθος τής Καπλανείον καί 
Έλισσαβετείου σχολής - Λιά τής χειρός τής Αυτού Β.Υ. τοϋ πρίγκηπος 
Ανδρέον. Έξαιτίας τών γεγονότων πού μεσολάβησαν τά έγκαίνια θ ’ 
άργοΰσαν. "Ομως ή άρχή είχε γίνει. Ή  άνέγερση σχολείων θά συνεχιζόταν.

Στίς 30 ’Ιουνίου έφτασε στά Γιάννινα ό νέος Γενικός διοικητής ’Ηπείρου 
-μέ τόν τίτλο τοΰ ύπουργοϋ- Δ. Χατζισκος, γόνος πολιτευτών τής Φθιώ
τιδας. Κλιμάκιο άρχών τόν ύποδέχτηκε στή Φιλιππιάδα, δπου τό μεσημέρι 
γευμάτισε στό άρχοντικό τού Χουσεΐν έφένδη, συγγενή τοΰ νέου μουφτή 
Φιλιππιάδας ’Αβδουλάχ έφένδη. Τό γεΰμα ήταν πλουσιότατο, δπως οί Τούρ
κοι ξέρουν νά οργανώνουν τέτοιες συνεστιάσεις, θερμότατη καί φιλελληνική 
ήταν καί ή προσφώνηση τού μουφτή. Τό άπόγευμα, ή δεύτερη υποδοχή έγινε 
στό Αύγό, έκεϊ τόν περίμεναν ό μητροπολίτης Σπυρίδων, ό δήμαρχος 
Β. Πυρσινέλλας μέ τό δημοτικό συμβούλιο κι άλλες άρχές. Ή  θητεία τοΰ 
νέου Γ. διοικητή ήταν βραχύβια. Ή  Μικρασιατική καταστροφή καί ή έπα- 
νάσταση σάρωσε τά πάντα. "Οπως άποδείχτηκε άπό τήν έν γένει πολιτεία 
του, άνήκε στό κόμμα τοΰ Ν. Στράτου, γιά τό όποιο καί έργάστηκε στήν 
’Ήπειρο.

γ  τήν ’Αθήνα οί κυβερνώντες ζοΰσαν μέ παραισθήσεις. Ό  άρχιστράτηγος 
Χατζηανέστης βεβαίωνε τήν κυβέρνηση πώς οί έντυπώσεις του άπό τήν 

έπιθεώρηση τοΰ μαχόμενου στρατοΰ ήταν άριστες. Είχε πάει, άραγε, στίς 
πρώτες γραμμές γιά νά πιστοποιήσει τήν άκρίβεια τών διαβεβαιώσεών του; 
’Αμφίβολο. Οί φανατικοί βασιλικοί μέ τά δημοσιογραφικά όργανά τους, 
είχαν έναποθέσει τίς έλπίδες τους στό βασιλιά, αύτός μόνο μπορούσε νά 
σώσει τήν Ελλάδα, οί πολιτικοί είχαν άποτύχει. Μετά τά άλλεπάλληλα 
συμβούλια καί συνομιλίες πού έγιναν στό παλάτι σχηματίστηκε ή εντύπωση 
πώς ό βασιλιάς άνέλαβε πρωτοβουλία καί έπέβαλλε τίς άπόψεις του στήν 
κυβέρνηση' τηλεγραφούσε πρός τήν “Ηπειρο ό άνταποκριτής της: Βεβαιοϋ- 
ται πλέον ότι συνετελέσθη ή άποκρυστάλλωσις έπί τών αποφάσεων τής κν- 
βερνήσεως περί τοϋ έθνικοϋ ζητήματος. Ή  έκτέλεσις τής οριστικής προ- 
σαρτήσεως τής Μικράς Ά σίας θ ’ άρχίση συντόμως. Στήν ’Αθήνα άποφά-
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σιζαν προσαρτήσεις κι ό Κεμάλ προετοιμαζόταν γιά εξορμήσεις... Οί κυ
βερνητικοί βαυκαλίζονταν μέ τίς ειδήσεις πού έφταναν άπό τήν Ευρώπη, 
ότι οί σύμμαχοι συζητούσαν γιά γρήγορη λύση τού Μικρασιατικού ζητή
ματος ή μέ άλλες πού μιλούσαν γιά στασιαστικά κινήματα στό στρατό τού 
Κεμάλ. δλα αύτά δέν άντιπροσώπευαν τίποτε. Κι άντί νά καταβληθεί προ- 
σπάθεα γιά μιά πανεθνική άντιμετώπιση τών κρίσιμων στιγμών, στή Λαμία 
δικάζονταν καί καταδικάζονταν σέ φυλακίσεις οί πολιτικοί πού είχαν υπο
γράψει τό Δημοκρατικό Μανιφέστο, γιά νά εύρυνθεΐ άκόμα περισσότερο 
τό χάσμα άνάμεσα στις δυό παρατάξεις.

Ή  "Ηπειρος, ιδιαίτερα ενοχλημένη άπό τό περιεχόμενο τοΰ Δημοκρα
τικού Μανιφέστου, τό όποιο υπέγραψαν καί δυό βουλευτές Ίωαννίνων, ό 
Κ. Μελάς καί ό Γ. Βηλαράς, έπετέθη μέ σφοδρότητα έναντίον τοΰ βενιζε- 
λισμοΰ, τέχνασμα τοΰ όποιου θεωροΰσε τήν προβολή τοΰ Μανιφέστου. ...Ό  
πολιτικός χαμαί λέων -έγραφε- ό λεγόμενος βενιζελισμός. ό άνερμάτιστος 
καί άσυνάρτητος εις οίονδήποτε ειρμόν καθαρός πολιτικής ιδεολογίας, ό.λλ ’ 
ό ένδυόμενος οίονδήποτε φόρεμα νομίση ότι δύναται νά τοϋ χρησιμεύση 
μόνον ώς ά ν τ ί δ ρ α σ ι ς  πρός τό καθεστώς, ό παρουσιαζόμενος πότε ώς 
έπαναστάτης κρυμμένος υπό τά οπίσθια τών Σενεγαλέζων, ΐνα άνατρέψη 
τό καθεστώς, πότε ώς καθεστωτικός, μετά τήν Ιην Νοεμβρίου, καί σχίζων 
τά ίμάτιά του εις οίονδήποτε υπαινιγμόν ότι άποτελεΐ ά ν τ ί δ ρ α σ ι ν  καί  
ά ρ ν η σ ι ν ,  καί πότε ώς δημοκρατικός, έν όνόματι εύρυτέρων ελευθεριών, 
τάς οποίας κατεσπίλωσεν, έξευτέλισεν καί ήτίμασεν ώς άρχή καί ώς Κράτος
- ό πολιτικός, λοιπόν, αυτός χαμαιλέων, πού λέγεται βενιζελισμός, έβγήκε 
τώρα καθαρά μέ τόν κόκκινον σκούφον έπί τής άγαθωτάτης καί άνυπόπτου 
κεφαλής τού άγαθοϋ κ. Βηλαρά καί άφήρεσε τό λευκόν καί δαντελωτόν 
νυκτικόν τοϋ κ. Κοκοϋ (Μελά) διά νά τοϋ φορέση τό αίμάτινον κόκκινον 
τής Δημοκρατίας.

Ή  δίκη τών Δημοκρατικών στή Λαμία είχε έπιπτώσεις καί στή ζωή μιας 
μεγάλης οικογένειας τών Γιαννίνων, τών Μελάδων. Ό  κατηγορούμενος 
βουλευτής Κ. Μελας. κατά τή διάρκεια τής δίκης, καταφέρθηκε κατά τοΰ 
ανεψιοΰ του Μιχαήλ (Μίκη) Μελά, γιοΰ τοΰ ήρωα Μακεδονομάχου Παύλου 
Μελά, καί ιδιαίτερα κατά τής μητέρας του Ναταλίας Παύλου Μελά, τό γέ
νος Στεφάνου Δραγούμη. Λγανακτισμένος ό Μ. Μελάς, ταγματάρχης τοΰ 
πυροβολικοΰ, υπηρετούσε τότε στά Γιάννινα ώς υπασπιστής τοΰ πρίγκηπα 
Ανδρέα, γιά τίς άνανδρες κακοήθειες -έτσι τίς χαρακτήριζε- τοΰ θείου του, 
τις οποίες δημοσίευσε καί ό Κήρυξ, έστειλε στόν εισαγγελέα τής Λαμίας 
Γερακάρη, τήν έπιστολή. πού καταχώρισε καί ή ’Ηπειρος: Κύριε Είσαγγελεϋ. 
Εις τάς έφημερίδας άνέγνωσα, όσα περί εμού είπεν ό κ. Κ. Μελάς κατά 
την εν Λαμία δίκην. Επειδή ό κ. Μελάς είναι θείος μου, εύρίσκομαι εις 
τήν τραγικήν θέσιν νά μή δύναμαι ν ’ άπαντήσω εις αυτόν, όπως χρειάζεται 
£ις άνθρωπον, ό όποιος, διά νά ύπερασπίση εαυτόν, ώμίλησεν άνευλαβώς

τήν μητέρα μου, γυναίκα τήν όποιαν τόσον έξετίμησαν καί ήγάπησαν
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άνδρες ώς ό πατήρ μου  (Παϋλος Μελάς) καί ό θείος μου Ίω ν Δραγούμης. 
Μόνον επειδή έξ όσων άνέγνωσα εις τάς έφημερίδας μοϋ έφάνη δτι 
έπιστεύσατε τό λεχθέν υπό τοϋ κ. Κ. Μελά, δτι τάχα έγώ κάποτε έζητωκραύ- 
γασα υπέρ τοϋ Κάϊζερ, σάς πληροφορώ δτι τοϋτο είναι ψεύδος. Μετά 
πάσης τιμής Μ. Μελάς, ταγματάρχης πυροβολικού. Αυτός ήταν ό Διχασμός! 
Έσπερνε τή διχόνοια άνάμεσα στις παρατάξεις, στούς φίλους, τίς οικογέ
νειες, τίς κοινωνικές ομάδες, γιά νά οδηγήσει στή μοιραία κατάληξη: Τήν 
καταστροφή...

Μέ τήν αποζημίωση πού επιδίκασαν στό Χατζή τά δικαστήρια ήταν φυσικό νά δη- 
μιουργηθει θόρυβος. Ό  Κήρυξ. πρώτα, δημοσίευσε σχόλιο άντιφατικό κατά βάση, αφού 
άπό τό ένα μέρος υποστήριζε πώς ή αποζημίωση πού δόθηκε στόν εκδότη τής Ηπείρου 
ήταν μικρή κι άπό τό άλλο πρόβαλλε τόν Ισχυρισμό πώς ό Χατζής, κατά τούς 13 μή
νες τής έξορίας του, δέν είχε ζημιωθεί. Ό  Χατζής άνέτρεψε τά έπιχειρήματα περί μή 
ζημιών, μέ έκτενή έκθεση τών περιστατικών. ’Απροσδόκητος σύμμαχος τού Κήρυκα 
ήρθε ό εισαγγελέας Θ. Μακρής, ό όποιος, μέ τρίστηλη έπιστολή του δημοσιευμένη στήν 
ίδια έφημερίδα. υποστήριζε τήν άποψη δτι οί παθόντες έπί βενιζελοκρατίας, πατριωτικά 
σκεπτόμενοι, δέν έπρεπε νά ζητήσουν αποζημιώσεις. Κάμνει δηλαδή -απαντούσε ό Χα
τζής- ό κ. είσαγγελεύς υπομνήσεις περί πατριωτισμού καί περί καθηκόντων καί υπο
χρεώσεων τών πολιτών ά δ ι α τ ι μ ή τ ω ν  πρός τήν πατρίδα των. Ά λλά  τοιαύτας πα
ραινέσεις ήμπορεϊ νά κάμη μόνον εκείνος, ό όποιος δημιουργήσας ήδη εις τήν κοινήν 
συνείδησιν περί έαυτοϋ, διά σειράς θυσιών όμολογημένων καί άτομικοϋ παραδείγματος 
τήν δόξαν, δικαιούται νά γίνη διδάσκαλος τών άλλων. Γράφοντας αύτά υπονοούσε, 
βέβαια, δτι αύτός είχε τό δικαίωμα νά διδάσκει κι δχι δ εισαγγελέας.- Στις 4 ’Ιουλίου 
έφτασε στά Γιάννινα ό υπουργός Γεωργίας Άργυρός, γιά μελέτη καί επίλυση τών 
αγροτικών προβλημάτων τοΰ νομού. Στις παραμονές τής μεγάλης εθνικής συμφοράς 
καί μέ τήν όμολογημένη καί άπό τά δημοσιογραφικά τους όργανα άνεπάρκεια τών κυ
βερνώντων, τί μελέτη καί τί έπίλυση προβλημάτων θά γινόταν;...- Δεύτερος θάνατος 
δημιούργησε συγκίνηση στή γιαννιώτικη κοινωνία: Πέθανε στό Παρίσι -έκεί σπούδαζε- 
ό μονογενής υιός τοΰ φαρμακοποιού τής πόλης I. Βασιλειάδη. Χριστόφορος, προσ
βληθείς ϋπό κεραυνοβόλου καί άνιάτου άσθενείας.- Ό Χ ρ . Χρηστοβασίλης, πού συν
δεόταν μέ τό Δημήτριο Σάρρο μέ στενότατη φιλία (μερικά γράμματα τοϋ Δ. Σάρρου 
πρός τόν πατέρα της μοϋ έδωσε ή κόρη του κ. Άνθούλα Χρηστοβασίλη-Κατσίλα, θά 
δημοσιευθοΰν έν καιρώ), μόλις πληροφορήθηκε τόν έρχομό του στή Βίτσα, τό χωριό 
του, έγραψε στήν ’Ηπειρο (3-7-1922) Ώ ς άστραπή πέρασε άπό τήν πόλιν μας, πηγαί
νοντας στή Βίτσα τοϋ Ζαγοριοϋ γιά νά άσπασθή τήν μητέρα του. ό πολύς καθηγητής 
τών ελληνικών γραμμάτων στήν Πόλη τών Κωνσταντίνων κ. Δημ. Μ. Σάρρος. ποιητής 
σέ παλιότερα χρόνια καί μεγάλος ερμηνευτής τών άρχαίων δραμάτων, άρχαΐος γυμνα
σιάρχης καί εργάτης πάσης εθνικής ιδέας. Ό  κ. Σάρρος. άντιπρόσωπος τών μεγάλων 
Ήπειρωτών διδασκάλων έξω άπό τά δρια τής πατρίδος μας. πρόεδρος τοϋ «Ηπειρω
τικού Φιλολογικού Συλλόγου» τής Πόλης, τίμησε καί τιμά τό ’Ηπειρωτικόν όνομα κι 
ώς καθηγητής κι ώς συγ^/ραφέας. άντάξιος γόνος τής άρχαίας άρχοντικής του οικογέ
νειας.- Εύχαριστήριο γράμμα δημοσίευαν οί εφημερίδες τοΰ διοικητοΰ τής VIII Μοίρας 
ορειβατικού πυροβολικού ταγματάρχη Βασ. Κρυστάλη (άδελφοΰ τοϋ Κώστα Κρυστάλη) 
πρός τό Παράρτημα Ίωαννίνων τοΰ Πατριωτικού συνδέσμου (τμήμα δωρημάτων πρός 
τούς στρατιώτας) διά τήν άθόρυβον καί πολύμοχθον εργασίαν του πρός άνακούφισιν 
τών έν Μικρά Άσία συναδέλφων μας (πρόεδρος τοΰ Παραρτήματος ήταν ή Μαρί 
Β. Πυρσινέλλα καί γραμματέας ή ’Αντιγόνη Γ. Τζαβέλλα).- Ά π ό  τίς 8 ’Ιουλίου άρχισε
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στή νέα πλατεία νά θεμελιώνεται τό βάθρο, δπου θά στηνόταν ή προτομή τοϋ βασιλιά 
Κωνσταντίνου...- Στήν Κόνιτσα πέθανε 6 γιατρός Κωνσταντίνος Ζήσης, σέ προχωρη
μένη ηλικία. Ήταν. δπως άναφερόταν στή νεκρολογία του. γόνος της ενδοξοτέρας Κο- 
νιτσιώτιχης οίκογενείας καί πραγματικός ιατροφιλόσοφος.- Ή πανούκλα δέν έλεγε νά 
ξερριζωθεΐ άπό τήν Πρέβεζα. Νέο ύποπτο κρούσμα έπισημάνθηκε κι απομονώθηκε. Οί 
άρχές καί οί γιατροί πάλι σέ συναγερμό γιά νά παρεμποδίσουν τήν έξάπλωση.- 
Άστυνομική διάταξη τής Μοιραρχίας (11-7-1922): 1) ’Απαγορεύονται τά άσματα, αί 
φωνασκίαι καί τά μουσικά όργανα, άνευ άδειας τής άστυνομικής αρχής, άνά τάς οδούς, 
πλατείας καί δημόσια εν γένει μέρη μεταξύ 10ης μ.μ. μέχρι 9ης π.μ. (1 'Οκτωβρίου 
μέχρι 30 ’Απριλίου) καί μεταξύ 11ης μ.μ. καί 9ης π.μ. (1 Μαίου εως 30 Σεπτεμβρίου). 
2) ’Επιτρέπονται άσματα καί μουσικά όργανα έν τοϊς διαφόροις καταστήμασι, καθ’ δς 
ώρας ταΰτα μένουσι νομίμως άνοικτά. Έν περιπτώσει διαταράξεως τής ησυχίας των 
κατοίκων ή άστυνομία δύναται νά τά διακόπτη. 3) Απαγορεύονται άπολύτως τά θο
ρυβώδη άσματα ή τά δι' οργάνων παίζόμενα τοιαϋτα μουσικά τεμάχια. 4) Απαγορεύεται 
άπολύτως είς τούς πλανωδίους πωλητάς τροφίμων καί εμπορευμάτων, πλανωδίους 
μουσικούς εφημεριδοπώλης κλπ. νά διαλαλούν τά πωλούμενα άπό 9 μ.μ. μέχρι 7 π.μ. 
καί 1 μ.μ. μέχρι 3 μ.μ.- Στίς άρχές τοϋ δεύτερου δεκαήμερου τοΰ ’Ιουλίου ήρθε στά 
Γιάννινα ή Ναταλία Μελά γιά νά δει τό γυιό της λοχαγό Μ. Μελά. Τίς ίδιες μέρες 
έφτασε στά Γιάννινα κι ό ευπατρίδης Νικόλαος Άραβαντινός, γυιός τοΰ ιστοριογράφου 
Π. Άραβαντινοΰ. Νοστάλγησε τήν πόλη πού γεννήθηκε καί ήθελε νά φροντίσει τό πα
τρικό του σπίτι (δπου σήμερα ή ομώνυμη όδός).
Οί αποφάσεις τοΰ ύπουργοϋ -Γενικοΰ διοικητή Ηπείρου Δ. Χατζίσκου, 

οί σχετικές μέ τό θέμα τής τακτοποίησης καί διαρρύθμισης τών διοικητικών 
υπηρεσιών, πού συνδέονταν μέ μεταβολές, τοποθετήσεις καί άπολύσεις 
ύπαλλήλων, άντικρύστηκαν μέ σκεπτικισμό άπό τήν άντιβενιζελική παρά
ταξη, έξαιτίας τοΰ δτι διαφαινόταν πρόθεση άπομάκρυνσης πολλών Ήπει- 
ρωτών ύπαλλήλων άπό τίς θέσεις τους. Ό  Χατζής, έκφραστής των άπόψεων 
τής παράταξής του, έκανε συστάσεις πρός τό Γενικό διοικητή νά μήν άδική- 
σει τούς Ήπειρώτες. Μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου  -έγραφε- δημιουργήθηκε 
κλάδος Ήπειρωτών ύπαλλήλων ίκανοτάτων καί έμπειροτάτων. Λ ίαν άσυμ- 
παθώς θά έβλεπε ή Ηπειρωτική κοινή γνώμη νά σφαγιάζωνται οί ικανό
τατοι αυτοί υπάλληλοι γιά νά άντικατασταθοϋν μέ νέους, «ερχομένους σω
ρηδόν». Μιά τέτοια ένέργεια, θά θεωροΰνταν ώς έχθρική πράξη πρός τόν 
Ηπειρωτισμόν. Λάθος διοικητικό θά ήταν νά γίνεται άντικατάσταση ικανών 

υπαλλήλων, δπου κι άν ύπηρετοΰσαν. Δέν έπρεπε, τέλος, νά δώσει άφορμή 
ό Γ. διοικητής νά κατηγορηθει δτι. μέ τίς άποφάσεις του περί διορισμών, 
έκανε προσωπική πολιτική.

Σά νά ήθελε νά έπιβεβαιώσει τίς υποψίες τής Ηπείρου  γιά εφαρμογή 
πολιτικής αποδιοργάνωσης τής διοίκησης, ό ύπουργός Εσωτερικών άντικα- 
τέστησε τό γενικό γραμματέα τής Γ.Δ. Ηπείρου Γ. Τζέτζο, μέ τόν Γρ. Μπα- 
Μ·ΐ·χα. ’Ανεξάρτητα άπό τίς ικανότητες τού νέου γενικού γραμματέα, ή 
αντικατάσταση τού Γ. Τζέτζου χαρακτηρίστηκε ώς μεγαλοπρεπής καί διά
σημος «πολιτική άστοχία, διαπρεπής γκάφα»' καί παρά τό δτι τίς άπόψεις 
τιΐς Ηπείρου  γιά προστασία τών Ήπειρωτών ύπαλλήλων συμμεριζόταν ή 
πλειοψηφία τών Γιαννιωτών, βρέθηκε δημοσιογραφικό δργανο. άντιβενι-
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ζελικής τοποθέτησης, άραιά έκδιδόμενο (μάλλον τό 1992 κι όχι τό 1921, 
δπως σημειώνει ό Χρ. Σούλης), τό Εθνικόν Εγερτήριον  τοϋ Άν. Γεωργίου 
πού υποστήριζε τίς αποφάσεις τοΰ Γ. Διοικητή καί έπέκρινε τήν Ή πειρο  
γιά τίς άπόψεις της. Πλανάται ή «Ήπειρος» -έγραφε- νομίζουσα δτι ή Η 
πειρωτική κοινή γνώμη ήθελε δυσαρεστηθή βλέπουσα τούς Ήπειρώτας 
υπαλλήλους σφαγιαζομένους. Ό  Ηπειρωτικός λαός γνωρίζει -πρόσθετε- δτι 
ό τοπικισμός είναι πρόληψις καί εσφαλμένη άντίληψις καί δτι ό Η πει
ρωτικός λαός αισθάνεται μεγίστην χαράν διότι ή διοίκησις άνατίθεται εις 
πρόσωπα ικανά. (Εθνικόν έγερτήριον. φύλ. 21/13-7-1922). Ό  Χατζής θύ
μωσε: Λαμβάνομεν υπό σοβαρωτάτην σημείωσιν -άπάντησε- τήν άπρόοπτον 
αυτήν δημοσιογραφικήν έμφάνισιν καί θεωρίαν έν τόπια κατοικουμένω υπό 
άνθρώπων διανοουμένων καί όχι ηλιθίων. Καί γιά νά άντιδιαστείλει άκόμα 
μιά φορά τή θέση του άπέναντί στήν κυβερνητική πολιτική, τόνιζε: Πάντως 
καί τάς τελευταίας εύθύνας τών λαθών δέν έχομεν ούδεμίαν όρεξιν ήθικώς 
καί πολιτικώς νά συμμερισθώμεν ημείς, τά διάφορα δέ παιγνίδια εις βάρος 
τοϋ άγνώς βασιλόφρονος κόσμου νά τά θεωρήσωμεν πολιτικήν σύμφωνον 
μέ τήν ιδεολογίαν μας - ημών καί τών έν Ήπείρω όλων όμοφρόνων φίλων 
μας.

p j  κατάσταση στό Μικρασιατικό μέτωπο χειροτέρευε. Τό ήθικό τοΰ στρα
τοΰ άπό τή μακροχρόνια άδράνεια κι άπό τήν άντιπολεμική προπα

γάνδα βρισκόταν σέ χαμηλό επίπεδο. Φρόντισαν γιαυτό ό Κεμάλ, οί «σύμ
μαχοι» καί οί Ρώσοι, τόν είχαν εξοπλίσει ώς τά δόντια, ώς κι άεροπλάνα 
τοΰ προμήθευσαν καί μ' αύτά έρριχνε χιλιάδες προκηρύξεις στις ελληνικές 
γραμμές, όχι μέ δικά του συνθήματα άλλά μέ άντιπολεμικά καί άντικυ- 
βερνητικά άρθρα τού Ριζοσπάστη, τοΰ Ελευθέρου τύπου  καί τής Πατρίδος, 
τά διάβαζαν οί φαντάροι, γιά ποιόν χύνουμε τό αίμα μας έδώ στά βάθη 
τής Μικράς Άσίας: συλλογίζονταν. Σ τ ’ άντίσκηνα τό βράδυ -γράφει ό 
Γ. Κορδάτος- δέν άκουγες τίποτε άλλο παρά πώς «πρέπει νά πετάξουμε 
τά όπλα». Θά σημειώνονταν στασιαστικά κινήματα άν δέν ήταν οί τσέτες. 
Αύτοί όπου εϋρισκαν ή έπιαναν έλληνα φαντάρο τόν έσφαζαν, τόν κρε
μούσαν ή τόν παλούκωναν.

Κι ενώ αύτή ήταν ή κατάσταση στό μέτωπο, ό Χατζηανέστης καί ή νέα 
διοίκηση τοΰ στρατοΰ, έπαναλάβαιναν τήν ικανοποίησή τους γιά τό ήθικό 
τοΰ στρατοΰ, σίγουρα γιά τά μετόπισθεν μιλοΰσαν κι όχι γιά τίς πρώτες 
γραμμές, αύτές πού θ’ άντιμετώπιζαν τή μεγάλη επίθεση τοΰ Κεμάλ. Ά πό 
τό εξωτερικό, πάλι, ό Βενιζέλος, είχε δει στήν άρνηση τοΰ Κεμάλ νά δεχτεί 
τίς προτάσεις τής Συνδιασκέψεως τών Παρισίων, τό Μάιο, γιά ειρήνευση, 
νά βελτιώνεται ή διπλωματική θέση τής Ελλάδας' ύπήρχαν μάλιστα έλπίδες 
έπανόδου στή Συνθήκη τών Σεβρών, άν ό Κωνσταντίνος άποφάσιζε νά πα
ραιτηθεί. Ό  Βενιζέλος άπελπιζόταν μέ τή σκέψη ότι τέτοια αύταπάρνηση 
ήταν άδύνατο ν’ άναμένεται άπό τόν ίδιο καί τό περιβάλλον του. Καί ή
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κυβέρνηση: Τί σχεδίαζε αυτές τίς κρίσιμες, τίς φοβερές γιά τήν τύχη τής 
Ελλάδας ώρες, ένα μήνα πριν άπό τήν έναρξη τής καταστροφής; ’Αποδυ
ναμωμένη άπό τίς συνεχείς κυβερνητικές κρίσεις, έχοντας άντίθετη. γιά 
διαφορετικούς λόγους, τήν πλειοψηφία τού λαού. τούς βενιζελικούς, άλλά 
καί μεγάλη μερίδα τών άντιβενιζελικών, οί όποιοι, άπογοητευμένοι άπό τά 
σφάλματα τών κυβερνώντων. πίστευαν πώς μόνον ό Κωνσταντίνος μπο
ρούσε νά δώσει λύση στά έθνικά προβλήματα, στράφηκαν κι αύτοί πρός 
τό Παλάτι, πού κατέληξε, ύστερα άπό έπανειλημμένες συσκέψεις, σέ λύσεις 
οί όποιες βοήθησαν, κατά ένα τρόπο, στήν ταχύτερη άποσύνθεση τοΰ Μι
κρασιατικού μετώπου. Πολλές ειδήσεις κυκλοφορούσαν, στήν ’Αθήνα καί 
στήν έπαρχία, γιά τίς άποφάσεις τού Παλατιού, ό κόσμος άγωνιούσε νά 
τίς πληροφορηθεϊ. Κ α τ’ εγκύρους πληροφορίας -έγραφε ή *Ηπειρος γιά νά 
καθησυχάσει τόν κόσμο- ή κυβέρνησις όταν συντελεσθοϋν τά προαποφα- 
σισθέντα (στις συσκέψεις) θά άνακοινώση έπισήμως τά άποτελέσματα. Συ- 
νιστάται δπως μή παρέχεται πίστις εις τάς σκοπίμους αδιαλλάκτους φιλο- 
πολέμους εκδηλώσεις. Ποιά ήταν, λοιπόν, αύτά πού προαποφασίστηκαν καί 
θά έβγαζαν τήν Ελλάδα άπό τό άδιέξοδο, στό οποίο βρισκόταν; Δέν άργησαν 
ν’ άνακοινωθοΰν. Στις 17 ’Ιουλίου ή Ελλάδα άνακήρυττε τήν Αυτονομία 
τής Μ. \Ασίας καί μέ διακοινώσεις της πρός τούς Συμμάχους δήλωνε πώς 
γιά τόν τερματισμό τής κατάστασης, άποφάσισε νά καταλάβει τήν Κωνστα
ντινούπολη καί παρακαλοΰσε γιαυτό νά μήν άντιταχθούν στις άποφάσεις 
της τά συμμαχικά στρατεύματα. Οί «σύμμαχοι» όμως συμπεριφέρθηκαν άπέ- 
ναντι στήν Ελλάδα, όπως πάντοτε, ώς «σύμμαχοι». Οί Κυριακάτικοι Τάϊμς 
θά τό έπεσήμαιναν: Έφέρθησαν άστόργως άπέναντι τής Ελλάδος. ’Έτσι οί 
τρεις άντιπρόσωποι τών Δυνάμεων (Γαλλίας-Άγγλίας καί ’Ιταλίας) άπαν- 
τοΰσαν στή διακοίνωση τής Ελλάδας, ότι οί κυβερνήσεις τους δέ δέχονταν 
τήν αίτησή της γιά κατάληψη τής Κωνσταντινούπολης, αναγνώριζαν όμως 
τήν άνάγκη νά έπισπευσθεΐ ή Διάσκεψη γιά τή σύναψη ειρήνης. Στήν 
άνταπάντησή της ή Ελλάδα έπέμενε ότι ό σκοπός τής προέλασης πρός τήν 
Κωνσταντινούπολη ήταν ό τερματισμός τής άνώμαλης κατάστασης κι ότι 
η άρνηση τών συμμάχων νά επιτρέψουν τήν προέλαση περιέπλεκε τά πράγ
ματα. "Οπως καί νάταν ή εύκαιρία είχε χαθεί. Ό  Χατζηανέστης. είχε μεταβεί 
ο ίδιος στή Θράκη γιά νά διευθύνει τίς επιχειρήσεις, θά κατηγορηθει 
άργότερα πώς άποδυνάμωσε τό Μικρασιατικό μέτωπο γιά νά ένισχύσει τή 
στρατιά τής Θράκης, καί θά καταδικαστεί σέ θάνατο, κυρίως γιαυτό.

Πώς άντίκρυζαν οί γιαννιώτικες εφημερίδες τίς κυβερνητικές άποφάσεις 
Yi-ά τήν έξοδο άπό τήν κρίση; Ή  νΗπειρος σέ άρθρο της (20-7-1922), μέ 
τίτλο: Ενώπιον τών μεγάλων γεγονότων ύποδεχόταν μέ ενθουσιασμό τίς 
κυβερνητικές άποφάσεις γιά τήν αύτονόμηση τής Μικράς Άσίας καί τήν 
κατάληψη τής Κωνσταντινούπολης. Ούτε τήν έκταση -έγραφε- άλλά ούτε 
και τό σύνολο τών βλέψεων, σκέψεων καί άποφάσεων τής κυβέρνησης 
εΧουμε ύπόψει μας, ώστε νά κρίνουμε μέ άσφάλεια γιά τά όσα έπιχειρεΐ
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καί τά όποια θά κληθεί τό έθνος νά προστατεύσει αύριο. Πάντως δμως 
γενναία καί ευθαρσής χειρονομία σύρει ενώπιον τής εθνικής ψυχής, φρι- 
κιώσης έξ άγαλλιάσεως. τό πρό τού ονειρεμένου εθνικού ναού καταπέτασμα 
καί τό δνειρον τόσων αιώνων υπό τάς εύχάς καί τήν έλπίδα τοϋ Έθνους, 
διά τών χειρών τής σημερινής κυβερνήσεως διαμορφοϋται είς μίαν φυσιο
γνωμίαν... Τών λαών ή άρετή είναι ή μέθη τοϋ ένθουσιασμοϋ καί τών 
εύγενών πίστεων ή όρμή καί τών θερμών έλπίδων έπί τά υψηλά μοιραία 
των ή ακλόνητος πεποίθησις. Καί τών άρετών τούτων όλων τών ελληνικών 
τό εύγενές σύνολον ζωπυρεί ή χειρονομία τής κυβερνήσεως καί τό έγχείρημά 
της όπως καταληφθή ή Κωνσταντινούπολή, ευρίσκει τό Έθνος μέ μίαν 
ιαχήν, επευφημίαν, ζητωκραυγήν, ευχήν: «Ό  θεός τών Ελλήνων θά κατευ- 
οδώση τό έργον τών κυβερνητών! Καί ή κατάληξη τοΰ άρθρου: "Οπως όλοι 
οί δρόμοι έχουν καμπάς καί στροφάς καί έμπλεγμούς καί διασταυρώσεις
- καί ό δρόμος αύτός δέν είναι ίσως ό δρόμος τών ρόδων μόνον. Είναι ό 
δρόμος όμως ό άσφαλής, πού οδεύει κ α τ’ εύθεΐαν καί κατάντικρυ, παρά 
πάσαν περιπλοκήν του, είς ΜΕΤΑ ΤΕΡΜΑ. Δυστυχώς, γιά τήν Ελλάδα, 
ήταν ό δρόμος πού οδηγούσε στήν ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ...

Ά πό τόν Κήρυκα. σύμφωνα μέ τίς άνταποκρίσεις πού έπαιρνε άπό τό 
βενιζελικό τύπο καί τό κέντρο τών Φιλελευθέρων, έκφράστηκαν ένδοιασμοί 
γιά τήν ορθότητα τών κυβερνητικών άποφάσεων καί γιά τήν άποτελεσμα- 
τικότητα τών χειρισμών, τή στιγμή μάλιστα πού, κατά τήν εφημερίδα, ή 
συμμαχική άντίδραση ήταν έντονη καί τήν διερμήνευε ό συμμαχικός τύπος, 
μηδέ τού άγγλικοΰ έξαιρουμένου. ό όποιος πάντοτε περιέβαλλε μέ συμπά
θεια τά έθνικά θέματα τής Ελλάδας. Μέ νέο άρθρο της ή *Ηπειρος (21-Τ
Ι 922) καί τίτλο: Έπί τής καταστάσεως, προσπαθεί νά άντικρούσει τά έπιχει- 
ρήματα τοΰ Κήρυκος γιά δυσμενή άντιμετώπιση άπό τόν άγγλικό τύπο τών 
ελληνικών άποφάσεων, παραθέτοντας αποσπάσματα άπό τούς Τάϊμς καί 
τόν Παρατηρητή, μέ τά όποια άποδεικνυόταν τό άντίθετο: δτι, δηλαδή, ό 
άγγλικός τύπος, τουλάχιστον, συνηγορούσε γιά τήν αύτονόμηση τής Μικράς 
Άσίας καί τήν κατάληψη τής Κωνσταντινούπολης. Ή  συνηγορία τών 
άγγλικών έφημερίδων έδωσε τήν εύκαιρία στό Χατζή νά έπιτεθεΐ άκόμα 
μιά φορά κατά τοΰ βενιζελισμοΰ καί τών έντύπων του, κατηγορώντας τα 
γιά έσκεμμένη διαστρέβλωση τής άλήθειας καί γιά τορπιλισμό τής κυβερ
νητικής προσπάθειας. Α λ  λ ’ ένώ έκ Λονδίνου -έγραφε- τοιαύτη μάς ήλθε 
συνηγορία. παρήγορος. φιλική, άλλά καί δικαιόκριτος ηχώ καί έξήγησις 
τών δικαίων διαθέσεων τής Ελλάδος... ένας μαινόμενος καί άνόσιος 
ελληνόφωνος καί ξενόφιλος τύπος ώργίασεν είς κραυγάς καί θορύβους καί 
ειδήσεις, δ ι ’ έκάστην τών όποιων θά ήξιζε καί μία άγχόνη. ίνα κρεμαθή ή 
γλώσσα, ή όποία τάς έξαπέλυεν... Α ί σκιαί τοϋ έρέβους αί κινούμεναι έν 
Έλλάδι, άτυχώς διά τήν Ελλάδα, αί μέ έλληνικήν γραφίδα γράφουσαι καί 
μέ καρδίαν καί έγκέφαλον ξένον διαλογιζόμεναι. αί σκιαί αϋται τοϋ έρέβους 
πώς νά χαιρετήσωσιν οίανδήποτε κίνησιν. δυναμένην νά έπιδράση λ υ τ ι -
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κ ώς  επί τής καταστάσεως; Ή  κατάσταοις δ ι ’ αύτάς οφείλει νά γίνη χάος. 
σκότη κι ερείπια, ΐνα μίαν εσπέραν, ώς αί γλαϋκες τών κακών οιωνών καί 
τών κακών φωνών, περι τριγνρίζουσαι περί τά έρείπια καί τά σκότη, κρώ-

ξωσιν πάλιν πρός τόν νυ
κτερινόν Εωσφόρον  (τόν 
Βενιζέλο) τροφοδότην τό: 
«έλα νά μάς σώσης...». Σ' 
αύτό τό επίπεδο κινόταν 
ό πολιτικός λόγος, λίγες 
εβδομάδες πριν τήν κατα
στροφή. Έντονα διχαστι
κός, μέ κινήσεις άπελ- 
πισίας έκ μέρους τής κυ
βερνητικής παράταξης, δι
χασμένης καί άλληλοβλε- 
πόμενης, καί μέ άπόλυτη 
άρνηση έκ μέρους τής αν
τιπολίτευσης νά δώσει ό- 
ποιαδήποτε βοήθεια, μέ τό 
αίτιολογικό ότι οί δρόμοι 
πού άκολουθούσε ή κυ
βέρνηση οδηγούσαν στό 
χάος. Ό  Κεμάλ άνατύπω- 
νε στήν Κωνσταντινούπο
λη τά άρθρα τών ελληνι
κών έφημερίδων καί τά 
έρριχνε μέ τά άεροπλάνα 

Ο Παύλος Μελάς μέ τήν οικογένεια του, τή σύζυγό χου στούς Ελληνικούς κα-
του Ναταλία καί τά παιδιά του Μίκη (Μιχαήλ) καί Ζωή. ,ταυλισμους και τους μα
χητές τής πρώτης γραμμής, είναι άξιο θαυμασμού πώς δέν διαλύθηκε άπό 
καιρό αύτός ό πολύπαθος στρατός τής Μικρασίας, πολύ πριν άπό τήν 
επίθεση τοΰ Κεμάλ...

Στά Γιάννινα, ό Χατζής είχε άποδυθεΐ καί σ ’ έναν άλλο άγώνα: Προ
σπαθούσε άπεγνωσμένα νά μετριάσει τήν έντύπωση πού δημιουργήθηκε στήν 
κοινή γνώμη, άπό τό άλληλοφάγωμα τών άντιβενιζελικών, πανελλήνια καί 
τοπικά. "Ας μή χαίρεται ό «Κήρυξ» -έγραφε- κι άς μήν ξεχνάει τό έξης 
σπουδαίο γιαυτόν: Ό  λόγος γιά τόν όποιο άποκαρδιώνεται άπό τούς κυ
βερνήτες του ό άντιβενιζελικός κόσμος, είναι πολύ διαφορετικός άπό εκεί
νον γιά τόν όποιο υποκρίνεται ότι άπελπίζεται ό βενιζελισμός. "Ομως ή 
αυστηρή κριτική τοΰ έργου τής κυβέρνησης συνεχιζόταν καθημερινά άπό 
τήν 'Ήπειρο: Οί κυβερνώντες -ύπογράμμιζε- μέ τά έργα των. τό άλληλο- 
φάγωμα καί τίς κομματικές τους βλέψεις, πάνε νά διαλύσουν τόν άντιβενιζε-
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λικό κόσμο. Ά λλά  πριν μάς διαλύσουν αυτοί, θά τούς διαλύσουμε έμεΐς. 
Κανένας δέν πρέπει ν ’ άμφιβάλλει γιαυτό... Δέν τούς διέλυσε ό άντιβενι- 
ζελικός τύπος. Διαλύθηκαν μόνοι τους, μετά τήν επανάσταση τοΰ στρατού, 
απόρροια τής Μικρασιατικής συμφοράς. Σά νά μή έφτανε ό Κήρυξ πού 
έκανε συνεχή έπιθετική αντιπολίτευση έναντίον τής κυβέρνησης, σέ δοκι
μασία έβαζε τήν Ή πειρο  καί τό Εθνικόν έγερτήριον, όργανο τοΰ Ν. Στρά- 
του, είχε άναλάβει, κατ’ άποκοπή, τήν υπεράσπιση τών λόγων καί έργων 
τοΰ νέου Ι'ενικοΰ διοικητή Χατζίσκου, ’Ανάγκη νά κρατοϋμεν άνοικτόν δί- 
ζυγον πϋρ.., σχολίαζε, μέ θλίψη ό Χατζής. Οί διοικητικές μεταβολές οδή
γησαν καί στήν άντικατάσταση τοΰ νομάρχη Κοτζονάνου. Στή θέση του το
ποθετήθηκε ό δικηγόρος Β. Σβολόπουλος.

Άρχές ’Ιουνίου, πέθανε στούς Καλλαρύτες καί έκηδεύθη έν πανδήμω συρροή τών 
κατοίκων δλων τών πέριξ χωρίων, ό γιατρός Γεώργιος Ζάγκλης (ή Σταμάτης), σέ ηλικία 
53 ετών. Σέ νεκρολογία, δημοσιευμένη στήν Ή πειρο (ΙΊ-Ί-22). χαρακτηρίζεται ώς φυ
σιογνωμία πολυσχιδής εις δρασιν εθνικήν, επιστημονικήν καί φιλανθρωπικήν.- Στις 16 
’Ιουλίου δυό κεραυνοί έπεσαν στά Γιάννινα: ένας στό έπιπλοποιεΐο τού Κ. Ραματα, 
στήν όδό Άβέρωφ. τραυματίζοντας δυό υπαλλήλους κι ό άλλος στό μεγάλο πλάτανο 
τοΰ Δημοτικού νοσοκομείου (στόν Κουραμπά), πού τόν έσχισε στά δυό.- Ευτυχείς 
αρραβώνες: 1) Θωμάς Βούρης έμπορος καί Άθηνά Α. Νιτσίδη. μεγαλεμπόρου. 2) Κυ
ριάκος Ξανθός καί Έρμιόνη Ν. Κόντου.- ’Εκλεκτοί γάμοι (οί επιθετικοί προσδιορισμοί 
άνήκουν πάντοτε στις εφημερίδες): Λέανδρος Μίσιος. δικηγόρος -Χαρίκλεια Τζόγια.- 
Ή Ναταλία Παύλου Μελά. έκανε στή Μητρόπολη μνημόσυνο γιά τόν ήρωα σύζυγό της 
ΙΙαΰλο καί γιά τό δολοφονημένο άδερφό της Ίωνα.- 'Ιδρύθηκε στά Γιάννινα 'Ομο
σπονδία έπαγγελματιών. μέ άποφάσεις τών διοικητικών συμβουλίων τών συντεχνιών 
τών: άρτοποιών. παντοπωλών καί ύποδηματοποιών. Καλούνταν καί οί άλλες συντε
χνίες νά έγγραφοΰν στήν 'Ομοσπονδία, γιά νά γίνει πιό άποτελεσματική ή άντιμετώπιση 
τών προβλημάτων τών συντεχνιών.- Σύμφωνα μέ άνταπόκριση άπό τό μέτωπο (11-7- 
22) δημοσιευμένη στήν Ήπειρο, έγιναν έκεΐ, ύστερα άπό διαταγή τοΰ άρχιστρατήγου, 
μνημόσυνα γιά τούς νεκρούς τών έπιχειρήσεων τού 1921. δπου είχαν σκοτο^θεΐ πολλοί 
Ήπειρώτες. Τόν έπιμνημόσυνο λόγο στό 11ο τάγμα τοΰ 26ου πεζικού συντάγματος, 
έκφώνησε ό έπιτελής τού τάγματος, έφεδρος ύπολοχαγός Χαρ. Μαστορίδης, ό καλός 
φιλόλογος τών μαθητικών μας χρόνων.

άποσύνθεση τής κυβέρνησης ήταν πιά φανερή σ’ όλους τούς τομείς.
Ή  άπογοήτευση πού άκολούθησε τή ματαίωση τής προέλασης πρός 

τήν Κωνσταντινούπολη -γιά λίγες μέρες οί ειδήσεις είχαν άναπτερώσει τίς 
έλπίδες όλων, ό κόσμος πίστευε πώς άν ή Πόλη γινόταν έλληνική, θά τε
λείωνε κι ό πόλεμος- ή ένταση τοΰ Διχασμού σέ έθνικό καί τοπικό επίπεδο, 
έκαναν τόν Πέτρο Κωστίδη κι όλη τήν οικογένεια του, όλες τίς οικογένειες 
τών Γιαννιωτών, προπαντός έκεΐνες πού είχαν άνθρώπους στό μέτωπο, νά 
τά βλέπουν όλα μαύρα κι άραχλα. Δέν ήταν μόνο προσωπική έκτίμηση τοΰ 
Πέτρου ό χαρακτηρισμός τής κατάστασης, τήν ίδια γνώμη είχαν κι όσοι 
συναλάσσονταν μαζί του, οί γνωστοί, οί φίλοι του. Στό σπίτι, όταν γύριζε, 
ή άτμόσφαιρα ήταν βαρειά. Ό  Βασίλης δέ μιλούσε, ή έπικοινωνία μέ τούς 
άλλους είχε περιοριστεί στό έλάχιστο, έμεινε τόν περισσότερο καιρό στό
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δωμάτιό του, ξαπλωμένος στό κρεβάτι ή όρθιος στό παράθυρο ν ’ άγναντεύει 
τίς πλαγιές τοΰ Μιτσικελιοΰ' ή κάψα τοΰ καλοκαιριού είχε σβήσει τίς κα- 
ταπράσινες πινελιές τής άνοιξης, ό τόπος είχε πάρει ένα σκοΰρο χρώμα 
ξεραμένης ικμάδας, έτσι στεγνή ένοιωθε καί τήν καρδιά του ό Βασίλης, 
στεγνή καί άδεια. Κάποτε έπαιρνε τήν άπόφαση νά βγει στόν κόσμο, μόλις 
έκλεινε τήν εξώπορτα τού σπιτιοΰ τόν έπιανε ό φόβος, δέν ήθελε ν ’ 
άντικρύσει άλλους, νόμιζε πώς όλοι θάρριχναν τό βλέμμα τους στό τραυ
ματισμένο πόδι του, κι άς μήν ήταν τόσο έμφανή τά σημάδια τής άναπηρίας" 
έπαιρνε, λοιπόν, δρόμους άπόμερους κι έφτανε στή λίμνη, διάλεγε ένα 
μοναχικό μέρος καί κουβέντιαζε μέ τόν έαυτό του. Ά πό τό γάμο τής Χρι
στίνας κι ύστερα είχε τήν αίσθηση πώς μέσα στήν έπουλοομένη πληγή του 
ένέδρευε ό κίνδυνος, όχι σάν άφηρημένη έκφραση, άλλά σάν πραγματική 
κατάσταση, εχθρός δηλαδή ύπαρκτός μέ συγκεκριμένη μορφή, μέ πρόσωπο 
δπως έκεΐνα τών έωσφόρων πού στίς αγιογραφίες τών έκκλησιών σπρώ
χνουν μέ τίς τσουγκράνες τούς άμαρτωλούς στά καζάνια πού βράζουν καί 
στίς φλόγες τής κόλασης' ένα τέτοιο έξαποδώ ένοιωθε ό Βασίλης πώς 
έκρυβε στό πόδι του, εκεί πάσχιζε μέ τή μικρή τσουγκράνα του, νά τοΰ κα
ταφάει τίς σάρκες, νά βγει στήν έπιφάνεια. Κάθε τόσο άκουμποΰσε τό χέρι 
στό τραυματισμένο πόδι, άπό στιγμή σέ στιγμή περίμενε τό κακό...

Οϋτε κι ό Δημήτρης μιλούσε τόν τελευταίο καιρό στό σπίτι. Ή  σιωπή 
ή δική του είχε άλλη αιτία. Πίστευε πώς είχε κι ό ίδιος εύθύνη γιά τήν κα
τάσταση δπως έξελίχτηκε, είχε ψηφίσει τήν τότε άντιπολίτευση, ένοιωθε τύ
ψεις. Αύτές ενώνονταν μέ τήν άνησυχία γιά τήν ύγεία τοΰ Βασίλη, έβλεπε 
πώς κάτι δέν πήγαινε καλά μέ τόν άδερφό του, έτσι κρατοΰσε τό στόμα 
του κλειστό. Οί γυναίκες έλεγαν βέβαια τά δικά τους, τούς έλειπε δμως ό 
λόγος τών άνδρών, δημιουργούσε άλλη άτμόσφαιρα ή κουβέντα τους, άκόμα 
καί οί διαπληκτισμοί τους. Απούσιαζε καί ή Χριστίνα, αύτή κάτι θά έβρισκε 
γιά νά δώσει μιά διέξοδο στήν κατάσταση πού είχαν δημιουργήσει οί άντρες 
μέ τή σιωπή τους. Πνίγομαι, συλλογιζόταν ό Πέτρος κάθε φορά πού κα
θόταν στό οικογενειακό τραπέζι, δλες οί κουβέντες τών δικών του 
εξαντλούνταν στόν καιρό καί στά κουτσομπολιά τής γειτονιάς, δέν προ
χωρούσαν παραπέρα. Αισθανόταν μιά θηλιά στό λαιμό, μόλις τελείωνε τό 
φαγητό, τό μεσημέρι, άνοιγε τήν πόρτα τοΰ σπιτιοΰ κι έφευγε. Ή  Λευκή 
διαμαρτυρόταν. —Μ ' αύτή τι) ζέστα, άντρα μου  -’Ιούλιος μήνας ήταν- Θά 
φέρνεις γύρα στούς δρόμους; Δέ θά ξαπλώσεις νά ξεκουραστείς λίγο; 
— Έχω δουλειά στό μαγαζί, άπαντούσε ξερά ό Πέτρος, θά τά πούμε τό 
βράδυ. Ούτε τό βράδυ έλεγε τίποτα. Έ τσ ι περνούσαν οί μέρες, ή μιά πίσω 
από τήν άλλη, γεμάτες άνησυχία κι άγωνία, έμοιαζαν μέ άσέληνη χειμω
νιάτικη νύχτα, μέ άστραπές καί βροντές, μ’ άνοιχτούς τούς καταρράκτες 
τ' ούρανοΰ, κανένας δέν ήξερε τί θά ξημερώσει...

"Οταν έφευγε άπό τό σπίτι ό Πέτρος πήγαινε στό μαγαζί, έπεφτε τσα
κισμένος άπό τήν κούραση σ’ ένα ντιβάνι. δίπλα άπό τό γραφείο του, ήταν
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δροσερό, δέν τό έβλεπε ήλιος, κι αγωνιζόταν νά περιμαζέψει τίς σκόρπιες 
ψηφίδες τών γεγονότων πού είχαν άναστατώσει τή ζωή τοΰ σπιτιού του, 
άλλά καί τήν πόλη καί τή χώρα γενικότερα. Ό σ ο  κι άν προσπαθούσε, ή 
εικόνα πού σχηματιζόταν ήταν θολή, χωρίς εύδιάκριτα περιγράμματα' τί 
ερμηνεία νά δώσει σ’ ένα άμορφο κατασκεύασμα, μόνο μερικές έστίες της 
φωτιζόταν, κι αύτό τό φώς ήταν πού φόβιζε τόν Πέτρο. Ή  οικογένεια, γιά 
παράδειγμα, άπό τήν έποχή πού τραυματίστηκε ό Βασίλης, λίγες στιγμές 
χαράς καί ευτυχίας έζησε, όλες οί άλλες μέρες ήταν γεμάτες κατάθλιψη 
άπό τίς περιπέτειες τής ύγείας του. Γυρνοΰσε στό παρελθόν ό Πέτρος καί 
συνειδητοποιοΰσε πώς οί καλές μέρες είχαν χαθεί γιά τό σπίτι του, καί 
γιά πολλούς Γιαννιώτες, άπό τίς άρχές τοΰ 1915. όταν είχε άρχίσει νά 
έκδηλώνεται ό Διχασμός. Τί κατάρα μάς έστειλες. Θεέ μου, λές καί ζήλεψες 
πού μεγάλωσε ή πατρίδα μας, αμαρτάνω, τό ξέρω, βλασφημώ. τί εξήγηση 
δμως νά δώσω γιαυτό τό σαράκι πού ροκανίζει τίς καρδιές μας καί δέν 
μάς άφήνει ν ' άνοίξουμε τήν άγκαλιά γιά νά δεχτούμε τό διπλανό μας, τό 
γείτονα, τό συμπολίτη, τόν κάθε Έ λληνα πού σκέπτεται διαφορετικά άπό 
μάς: Γιατί δέ μονιάζουμε: Γιατί γιγαντώνουμε μέ τή στάση μας τό πείσμα 
τοϋ Κεμάλ. θά μάς έξοντώσει ό Λύκος κι εμείς άκόμα θά έχθρευόμαστε ό 
ένας τόν άλλο... Δ έν ύπάρχει, άραγε θεραπεία γιά τή βαρειά άρρώστεια 
πού μάς χτύπησε; Ά πό  ποϋ θά πάρω μιά άπάντηση: Κι άλλα κουβέντιαζε 
μέ τόν εαυτό του ό Πέτρος, στάθηκε σέ πολλούς συμπολίτες του πού θά 
μπορούσαν νάχουν μιά γνώμη, τελικά τούς άπέρριπτε, δέν είναι εντελώς 
άμερόληπτοι, συλλογιζόταν, μόνο ένας θά τοΰ έλεγε τήν άλήθεια κι αύτός 
δέν ήταν άλλος άπό τόν ’Αβραάμ. Πρέπει νά τόν δώ γρήγορα, άποφάσισε, 
νοιώθω πώς βρισκόμαστε στά χείλη τοϋ γκρεμού. Ό  Αύγουστος είχε μπει, 
ή νηστεία τοΰ Δεκαπενθήμερου είχε άρχίσει, θά βοηθοΰσε ή Παναγία ή 
Άρχιμανδριώτισσα νάρθουν καλλίτερες μέρες γιά τόν τόπο καί τήν οικογέ
νεια; Σέ σένα στηρίζουμε «τήν πάσαν ελπίδα μας καί Σέ μεσίτριαν έχομεν 
πρός τόν φιλάνθρωπον θεόν...», μουρμούρισε ό Πέτρος κι έκλεινε τά μάτια 
του, μέ τήν έλπίδα νά κλέψει λίγο μεσημεριάτικο ύπνο...

Τήν άλλη μέρα, τό άπόγευμα, έφυγε άπό τό μαγαζί καί τράβηξε γιά τό 
σπίτι τοΰ ’Αβραάμ. Ό  γερο-τραπεζίτης μόνο τό πρωΐ πήγαινε στό γραφείο, 
είχαν περάσει τά χρόνια, τοΰ έφταναν τά κέρδη άπό τίς πρωινές συναλ
λαγές. Τά άπογεύματα τά άφιέρωνε στή συγκέντρωση κι άξιοποίηση στοι
χείων γύρω άπό τήν Ιστορία τής εβραϊκής παροικίας στά Γιάννινα, πολύ 
τόν έθελγαν τά Γιαννιώτικα έβραϊκά τραγούδια (άσχολήθηκε μ’ αύτά δε
κάδες χρόνια άργότερα ό ’Ιωσήφ Μάτσας). Ό  Πέτρος τόν βρήκε σκυμμένο 
στά χαρτιά, είχε άνοιχτό τό παράθυρο, νά κλέβει λίγο άπό τή δροσιά τής 
λίμνης, ή ζέστα είχε άνέβει πολύ, στό άλλο παράθυρο τοΰ γραφείου, άνοιχτό 
κι αύτό, μιά πήλινη στάμνα κρύωνε τό νερό τής Ντραμπάτοβας, ήταν τό 
ψυγείο τής έποχής. Ό  ’Αβραάμ τόν δέχτηκε μ’ έκείνη τή ζεστασιά πού σπά
νια ένοιωθε τά τελευταία χρόνια στις συναναστροφές μέ τούς ομοθρήσκους
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του _ Ξέρω γιατί ήρθες, τόν πρόλαβε ό ’Αβραάμ. Ξέρω, γιατί έρχονται πολ
λοί τίς τελευταίες μέρες. Ρωμιοί κι ΌβραΙοι, άκόμα καί Τούρκους άγάδες 
δέχτηκα- Ξέρω. μόνο πού δέν έχω άπαντήσεις νά δώσω σ ’ όσα μέ ρωτούν. 
Καί σύ γιά νά μέ ρωτήσεις ήρθες Πέτρο... —’Αβραάμ. μέ φοβίζεις... Χάθηκαν 
όλα Αβραάμ: ρώτησε μέ φωνή πού μόλις άκουγόταν. ό Πέτρος. Ό  άλλος 
δέν άπάντησε, άνακάτεψε γιά μιά στιγμή τά χαρτιά του, κοίταξε τό μελα
νοδοχείο, έκανε κινήσεις άμήχανες, ήταν φανερό πώς ήθελε νά παρατείνει 
τή σιωπή, όσα θάλεγε ήξερε πώς θάμοιαζαν μέ άπόφαση καταδίκης σέ θά
νατο. Κάποια στιγμή σήκωσε τό κεφάλι καί κοίταξε τόν Πέτρο κατάμματα. 
Ή ταν περήφανος, έτσι ήθελε καί τό φίλο του, νά κρατάει τό κεφάλι ψηλά, 
άκόμα κι όταν τόν έδερναν οί πιό άγριες μπόρες, ή φυλή του ήταν μαθημένη 
σ’ αύτά, είχε περάσει άπό φωτιά κι άπό σίδερο, τής ήταν μελλούμενο νά 
διαβεΐ καί τίς πύλες τής κόλασης. —Ναι Πέτρο, όλα χάθηκαν, βρισκόμαστε 
στό χείλος τοϋ γκρεμού, είναι έτοιμος νά μάς καταπιεί, όπου νάναι θά κα
τρακυλήσουμε... — Καί δέν υπάρχει καμιά ελπίδα Αβραάμ; —Καμιά, καί 
οί τελευταίες πού υπήρχαν χάθηκαν. Αύτό τό σχέδιο νά καταληφθεί ή Κων
σταντινούπολη, μπορεί νά εκβίαζε τήν κατάσταση γιά νά δοθεί μιά λύση 
στό Μικρασιατικό, έσβησε, άναλαμπή ήταν, δέν μάς άφησαν οί «σύμμαχοι», 
άπορώ γιατί τούς ονομάζουμε άκόμα «συμμάχους», έχθροί είναι, ύπουλοι, 
χειρότεροι άπό τόν Κεμάλ, αύτοί τόν στήλωσαν. τόν έκαναν πανίσχυρο, 
έτοιμο νά μάς συντρίψει... — Καί ή Αγγλία: Δέν παίζει κανένα ρόλο αύτή 
ή κραταιά δύναμη, δέ μπορεί νά μάς βοηθήσει, στις δύσκολες ώρες; Τόσο 
δέν τήν λογαριάζουν οί άλλοι; άπόρεσε ό Πέτρος. — Ή  Αγγλία... ”Οχι Πέ
τρο. Ό  πρωθυπουργός της. ό Δόϋδ Τζώρτζ, φαίνεται πώς είναι φιλέλληνας, 
άλλά μέ τά λόγια μόνο, αν ήθελε πραγματικά νά μάς βγάλει άπό τή δύσκολη 
θέση. θά μάς έδινε οικονομική βοήθεια, δέ θά άφηνε νά βράζουμε στό ζουμί 
μας. τίς σάρκες μας τρώμε, μέ τό κόψιμο τοϋ χαρτονομίσματος. Ό  φίλος 
μας ό Χατζής, γίνεται εύαίσθητος μέ κάθε φωνή πού δείχνει πώς βοηθάει 
την Ελλάδα, πλέκει καθημερινά τό έγκώμιό του. θαυμασία ή ύπεράσπισις 
τών ελληνικών δικαίων εις τήν άγγλικήν βουλήν άπό τόν Αόϋδ Τζώρτζ. 
γράφει, θεωρεί τό γεγονός βαρυσήμαντον. μπορεί λέει, ν ’ ανοίξει εύοίωνες 
προοπτικές γιά τά έλληνκά θέματα, άλλά δέν είναι. Ή  νέα διάσκεψη γιά 
τό Μικρασιατικό, άναβλήθηκε. οί Ά γγλο ι έπιμένουν. οί άλλοι κωλυσιερ
γούν. Τώρα ή προσπάθεια γιά τήν κατάληψη τής Κωνσταντινούπολης θ’ 
άποβεΐ σέ βάρος τής Ελλάδας, άν άληθεύουν όσα διαδίδονται, ότι δηλαδή 
ό Χατζηανέστης άπέσυρε δυνάμεις άπό τό μέτωπο γιά νά οργανώσει τήν 
επιχείρηση... — Θά μπορούσαμε, άλήθεια. νά πάρουμε τήν Κωνσταντινού
πολη. ρώτησε ό Πέτρος καί τά μάτια του έλαμψαν. — Ά ν  δέν μάς έμπόδιζαν 
01 Γάλλοι καί οί Ιταλοί, σίγουρα ναί, άπάντησε ό ’Αβραάμ, οί τελευταίοι 
«Κυριακάτικοι Τάϊμς» τό λένε ξεκάθαρα: Οί "Ελληνες θά μπορούσαν νά 
καταλάβουν τήν Κωνσταντινούπολη μέσα σέ μιά βδομάδα, άν τά συμμαχικά 
στρατεύματα δέν έμπόδιζαν τήν προέλασή τους... Τό πίστευαν αύτό όλοι.
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καί οί ξένοι καί οί δικοί μας, άκόμα καί οί βενιζελικοί. Δίκιο έχει ό Χατζής  
όταν έπικρίνει τόν «Κήρυκα» γιά τίς κατηγορίες του σχετικά μέ τήν όλη 
επιχείρηση. Ενδόμυχος πόθος όλων ήταν νά δοϋν τήν Κωνσταντινούπολη 
έλληνική. Τά πρώτα τηλεγραφήματα τοϋ «Κήρυκα» άνήγγειλαν κι όλας τήν 
κατάληψη τής Πόλης. Τώρα όλα τέλειωσαν. μοιραία θά περιμένουμε τήν 
άντίδραση τοϋ Κεμάλ καί τήν επίθεση πού ετοιμάζει. Ά ν  κρατήσουμε. Ισως 
νά παρέμβουν οί Μεγάλοι νά δώσουν μιά λύση. Ά λλά  πόσο θά κρατήσουμε 
καί τί λύση μπορεί νά δοθεί, όταν οί Τούρκοι συνεχίζουν νά έξοντώνουν 
τούς ελληνικούς πληθυσμούς, οί κάτοικοι τής ’Ιωνίας νοιώθουν κιόλας τήν 
καυτή άνάσα τών Τσέτηδων. σφίγγουν τό μαχαίρι στά δόντια, έτοιμοι νά 
μπουν στή Σμύρνη νά τήν ρημάξουν. Λένε. καί τό άποφάσισε καί ή κυβέρ
νηση. νά κηρύξουν Αυτονομία, γιατί δέν τήν κήρυσσαν τό Φεβρουάριο, 
όταν οί Δυνάμεις, μαζί καί ή δική σου Αγγλία, έπαιρναν τήν άπόφαση νά 
φύγει ή Ελλάδα άπό τή Μικρά Άσία, κι ό Γούναρης ήταν έτοιμος νά τήν 
αποδεχτεί; Ή ταν πολλοί σύμφωνοι μ ’ αύτή τήν ιδέα τής Αύτονομίας, ό 
ίδιος ό άρχιστράτηγος, ό Παπούλας, οί Έλληνες τής Ιωνίας καί οί πρού- 
χοντές τους, ό Χρυσόστομος τής Σμύρνης, οί βενιζελικοί αξιωματικοί τής 
Κωνσταντινούπολης, γιατί δέν προχώρησαν: Υποψιάζομαι πώς φοβούνται 
ότι ή Αυτόνομη Πολιτεία στήν όποία βέβαια θά έμεινε ελληνικός στρατός 
έκεϊ γιά νά τήν υπερασπίσει, θά είχε βενιζελική άπόκλιση καί θ ’ άποτελοΰσε 
ορμητήριο γιά τήν έπάνοδο τοϋ Βενιζέλου στήν Ελλάδα. Δέν βρίσκω άλλο 
λόγο πού νά μή θέλουν οί δικοί μας νά δώσουν έστω κι αύτή τή λύση στό 
Μικρασιατικό, άφοϋ βλέπουν πώς τά πράγματα μέρα μέ τή μέρα χειροτε
ρεύουν. Λένε πώς θά κηρύξουν τώρα τήν Αυτονομία, νομίζω πώς είναι 
άργά. Είναι άπελπιστική ή κατάσταση. Πέτρο, δέν παίρνει γιατρειά. Φοβά
μαι, φοβάμαι πολύ, νά γιατί δέν άπαντάω σ' όσους μέ ρωτούν, σέ σένα 
έκανα έξαίρεση... Ό  Πέτρος σηκώθηκε άργά άπό τήν καρέκλα, δίβουλος 
ήταν, ήθελε νά φύγει, ή καρδιά του ήταν βαρειά, ένοιωθε τήν άνάγκη νά 
βγει στό δρόμο, νά πάει μιά βόλτα στό Μώλο. νά νοιώσει τή δροσιά τής 
λίμνης, ίσως ξαλάφρωνε, άπό τήν άλλη ήθελε νά μείνει, ν ’ άκούσει περισ
σότερα άπό τόν ’Αβραάμ, άλλά τί άλλο ν ’ άκούσει, όλες τίς πόρτες τίς είχε 
κλείσει ό φίλος του, δέν υπήρχε διέξοδος. Τοϋ έσφιξε τό χέρι, αύτός τό 
κράτησε στό δικό του άρκετή ώρα, τί κάνει ό Βασίλης, ρώτησε δ γερο-τρα- 
πεζίτης, άγαπώ πολύ αύτό τό παιδί... τό θαυμάζω καί τό σέβομαι. —Δέν  
είναι καλά ό Βασίλης, άπάντησε ό Πέτρος καί τά μάτια του βούρκωσαν. 
δέν είναι καλά, έπανέλαβε, κι άν γίνει καμιά συμφορά δέν ξέρω άν θά τήν 
άντέξει... Δέν είπαν τίποτα άλλο, μόνο ό Πέτρος, καθώς έφευγε μουρμού
ρισε: Θά σέ χρειαστώ καί πάλι Αβραάμ, είσαι τό μόνο άνοιχτό παράθυρο 
πρός τήν άλήθεια...
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ΟΑόύδ Τζώρτζ είχε άπομείνει ή μόνη ελπίδα στήν άντιβενιζελική Ε λλά
δα. γιαυτό καί οί εκδηλώσεις εμπιστοσύνης καί σεβασμού πρός τό πρό

σωπό του πήραν πανελλήνια έκταση. Συλλαλητήρια οργανώνονταν στήν 
’Αθήνα καί τίς επαρχίες, ψηφίσματα εύγνωμοσύνης έκδίδονταν στά Γιάν
νινα, τό σχετικό ψήφισμα συνέταξαν καί τηλεγράφησαν οί συντεχνίες καί 
τά σωματεία, οί κυβερνητικές έφημερίδες μέ καθημερινά άρθρα καί σχόλια 
έπαινοΰσαν τή στάση του, οί βενιζελικές παραποίησαν σέ κάποια σημεία 
τίς δηλώσεις του, τρανός καυγάς ξέσπασε άνάμεσα στόν τύπο τών δυό πα
ρατάξεων, μάταια όλα. ή κατάσταση εξελισσόταν δπως ή μοίρα είχε προ- 
διαγράψει, ή μοίρα, δημιούργημα τής άνεπάρκειας τών κυβερνώντων καί 
τών συνεπειών τοΰ Διχασμού.

Στά Γιάννινα, στό κυβερνητικό στρατόπεδο, έπικρατοΰσε άπογοήτευση 
κι άπαισιοδοξία, τήν όποία έπέτεινε ή άρθρογραφία τής Ηπείρου, απρο
κάλυπτα ομολογούσε τήν άποσύνθεση τοΰ κυβερνητικοΰ στρατοπέδου, έξαι- 
τίας τοΰ μικροκομματισμοΰ τών ηγετών του. Άνατρέχοντας στό παρελθόν 
καί κατηγορώντας γιά μιά άκόμα φορά τόν Βενιζέλο καί τούς συνεργάτες 
του. ώς ύπαίτιους δλων τών δεινών πού είχαν ένσκήψει στήν Ελλάδα, έδινε 
τή δική του διάσταση στό Διχασμό. Ό  χωρισμός τών δυό κόσμων, έλεγε, 
δέν ήταν π ο λ  ι τ  ικ ό  ς , άλλά - ψ υ χ ι κ ό ς ,  ή θ ι κ ό ς  καί π  ν ε ύ μ α  τ ι  κ ός .  
Κι ενώ. πρόσθετε, ό βενιζελισμός είχε εξαπολύσει ολομέτωπη έπίθεση κατά 
τών χαρακωμάτων τοϋ κράτους, υποχρεώνοντας τόν άντιβενιζελικό κόσμο 
ν ’ άμύνεται ένωμένος. έπεσαν άνάμεσά του οί λ ύ κ ο ι  τής πολιτικής του 
διαίρεσης καί άποσύνθεσης. «Οί ίδιοι οί φρουροί του. άπό άκαίρους φ ι
λοδοξίας, είτε άπό τυφλότητα πολιτικήν καί νηπιώδη άντίληψιν καί έκτί- 
μησιν τών πραγμάτων, μετεβλήθησαν εις λ ύ κ ο υ ς ,  νομίζοντες ότι όσον 
περισσότερον καταφάγουν έκ τής γειτονικής άδελφής αυλής, τόσον περισ
σότεροι θά γίνουν οί ψήφοι τής ίδικής των... Μωρά καί νηπιώδης κακουργία 
άπέναντί τής ιδεολογίας των, άλλά καί έπικίνδυνος ματαιοπονία...» (Οι 
Λύκοι, *Ηπειρος. 3-8-1992). Σέ έπόμενο άρθρο του ό Χατζής ήταν περισ
σότερό ωμός: Τών οικιών ήμών κλπ. Δέν είναι ή πρώτη φορά, οϋτε άτυχώς 
θά είναι καί ή τελευταία, καθ’ ήν άπό τών στηλών τούτων μετά βαθείας 
λύπης παρατηρείται, ότι ένώ κολοσσιαία καί μέγιστα γεγονότα άπασχολοϋν 
τήν προσοχήν καί τήν άγωνίαν όλου τοϋ Ελληνισμού, οί έξ ’.Αθηνών 
κυβερνώντες φαίνονται περισσότερον άπορροφημένοι υπό τής τυφλής τοϋ 
κομματισμού φροντίδας καί τής δημιουργίας κομματικών των στελεχών 
καί έπιρροών παρά διά τίποτε άλλο σοβαρότερον. (Σχόλιο τής 7-8-22).

Ομως ή Ή πειρος ήταν υποχρεωμένη νά διεξάγει τριμέτωπο άγώνα. 
Εναν, έναντίον τής επιθετικότητας τοΰ βενιζελισμοΰ καί τής συνεχιζόμενης 

σήψης τής δικής της παράταξης, δεύτερο, έναντίον τού Κήρυκος. πού δη- 
μιουργοΰσε προβλήματα μέ τήν άρθρογραφία του όχι μόνο στό άντιβενιζε- 
ικο στρατόπεδο, άλλά καί στό διευθυντή τής Ηπείρου  γιά κάθε τι πού 

σχετιζόταν μέ τήν πρόσφατη Ηπειρωτική ιστορία (Βορειοηπειρωτικό κλπ.),
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καί τρίτο έναντίον τοΰ οργάνου τής έσωκομματικής άντιπολίτευσης, τοΰ 
Εθνικοί) εγερτηρίου, τό υποστήριζε κι ό Γ. διοικητής Δ. Χατζισκος. Ό  
πόλεμος Ήπείρου-Κήρυκος, τών δυό έφημερίδων, μέσω τών όποιων έκφρα- 
ζόταν ή πολιτική ζωή τής πόλης καί διαμορφωνόταν ή άτμόσφαιρα. τρο
φοδοτούνταν κάθε τόσο μέ νέα στοιχεία άντιπαράθεσης. εϊτε λόγω άναδρο- 
μής στό παρελθόν, είτε άπό γεγονότα πρόσφατα, μέ πολιτικές διαστάσεις. 
Έγραφε, τέλη Ιουλίου ό Κήρυξ: «Όμάς πολιτών καί στρατιωτών, έν ευθυ
μία διατελοϋσα, έτραγούδει προχθές, έπιστρέφουσα έκ τής Νησίδος, τό θού- 
ριον τοϋ «τυράννου» (τοΰ Βενιζέλου). Επειδή δέ μεταξύ τών πολιτών ητο 
καί ό κουρεύς κ. Ζήκας. ό κ. φρούραρχος έσκέφθη πρός τιμωρίαν τό έξής: 
Έξέδωκε αύστηροτάτην διαταγήν άπαγορεύουσαν είς πάντα στρατιωτικόν 
τήν είσοδον είς τό κουρεΐον τοϋ κ. Ζήκα. Ή  διαταγή τοϋ φρουραρχείου 
μάς ενθυμίζει τό μποϋκοτάζ πού οί Τοϋρκοι γιά ψύλλου πήδημα έφήρμοζον 
πάντοτε». — «Κακίστην μνήμην έχει ό «Κήρυξ», άπαντοΰσε ό Χατζής. ’Αντί 
νά θυμάται τούς πολύ μακρυνούς Τούρκους, έπρεπε νά Ουμηθή τόν διευθυν
τήν τής άστυνομίας, έπί βενιζελοκρατίας. Νικηφοράκην. τοιχοκολλήσαντα 
έπί τοϋ καταστήματος τοϋ κ. Μ έρτζιου διαταγήν, άπαγορεύουσαν είς π ά 
ν τ α  π ο λ ί τ η ν  νά είσέλθη έντός καί νά άγοράση εϊδη έκ τοϋ καταστή
ματος». Ή  ένταση μεταξύ τών δυό έφημερίδων έφτασε σέ παροξυσμό, δταν 
ό έκ τών διευθυντών τοΰ Κήρυκος Δημ. Πανίδης, ένώ καθόταν, τό βράδυ, 
στίς 2 Αύγούστου, μέ φιλική του οικογένεια, σέ κέντρο, στήν όδό ’Αγγέλου 
Φορέστη, δέχτηκε έπίθεση άπό άγνωστο, τόν χτύπησε μέ μαγκούρα στό κε
φάλι έπανειλημμένως. Ή ταν επόμενο, τίς μέρες πού άκολούθησαν, ή 
άρθρογραφία τοΰ Κήρυκος ν ’ άσχολεϊται μέ τήν έπίθεση έναντίον τοΰ δι
ευθυντή της. Ό  Χατζής τήν καταδίκασε, άλλ’ δταν ό Κήρυξ άρχισε νά μιλάει 
περί φασιστών, άτιμων, κερασεών (ή μαγκούρα άπό ξύλο κερασιάς θεω
ρούνταν τό άποτελεσματικότερο δργανο ξυλοδαρμού) κλπ. καί νά άφήνει 
ύπαινιγμούς έναντίον τοΰ Χατζή, ώς ύποκινητή τής έπίθεσης, ο τελευταίος 
ξέσπασε. Χαρακτήρισε τούς υπαινιγμούς κακοηθεστάτους καί βρωμερούς. 
Τόν έθιξε προπαντός ή παράγραφος τοΰ άρθρου πού έλεγε πώς ή έγχωρία 
φαλαγγίτιδα  (ή Ήπειρος) θά είναι τώρα ευχαριστημένη μέ τόν ξυλοδαρμόν. 
— Ακούστε κύριοι, φώναζε ό Χατζής, ό υπαινιγμός σας είναι «άτιμος καί 
άνανδρος». Εμείς  όέν έχομε σχέση μέ πραξικοπήματα «έν κρύπτω». Ά ν  
ποτέ κακή τύχη ή άγανάκτησις δικαία, θά έφερνε κανένα τών έπί κεφαλής 
της (τής «’Ηπείρου») είς τήν λυπηράν θέσιν νά έπικαλεσθή τήν κερασέαν, 
θά τό έπραττεν έν μέση μεσημβρία καί έν μέση πλατείς, ύπολογίζουσα 
ό λ α ς  τ ά ς  σ υ ν ε π ε ί α ς  ε ϊ τ ε  τ ο ϋ  χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ο ς  ε ϊ τ ε  κ α ί  
τ ο ϋ  π α π ά  ά κ ό μ η .  Δ ιότι όποιος δέρνει είς τήν μέσην πλατείαν έν 
φωτί πρέπει νά είναι έτοιμος καί διά τήν φυλακήν καί διά τό νεκροταφειον, 
άν είναι άντρας καί ούχί άφιλότιμος. Ή  μή σύλληψη τοΰ δράση έδινε νέα 
έπιχειρήματα στόν Κήρυκα νά συνεχίζει τήν άρθρογραφία του μέ κύριο 
στόχο πάντα τήν Ήπειρο. Έγραφε στίς 6 Αύγούστου: Τό ένταϋθα φασιστι
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κόν όργανον (ή Ήπειρος) - είχε αρχίσει νά χρησιμοποιείται ό δρος φασι
σμός άπό τή δράση τών φασιστικών φαλάγγων τοϋ Μουσολίνι στήν Ίταλία- 
έσχάτως έκαμεν πολλήν κατάχρησιν κερασέας. Τήν ιδίαν ημέραν της κατά 
τοϋ διευθυντοϋ μας έπιθέσεως ώμίλει περί τοιαύτης. Τί σύμπτωσις! Μα- 
κροσκελέστατη καί ή άπάντηση τοΰ Χατζή. Σ ’ ένα σημείο τόνιζε: Οί κυ
λιόμενοι εις παντός είδους βρώμαν, συνηθίζουσιν τόσον μέ αυτήν, ώστε νά 
νομίζουν δλους τούς άνθρώπους άξιους είτε τής διανοητικότητας, είτε τής 
κακοηθείας. είτε τών ενστίκτων των. Ή  άντιπαράθεση δέν τελείωσε εδώ. 
Κράτησε ώς τή μέρα πού άλλα μεγάλα, καταλυτικά, καταστροφικά γιά τήν 
Ελλάδα γεγονότα ήρθαν νά τήν τερματίσουν. Σέ μιά βδομάδα άρχιζε ή με
γάλη επίθεση τοΰ Κεμάλ. Τά σημεία τής έπερχόμενης θύελλας ήταν πιά 
εμφανή κι άς άγωνίζονταν οί κυβερνητικοί δημοσιογράφοι, νά τά εξαφανί
σουν. Κ α τ’ άσφαλεϊς πληροφορίας -τηλεγραφούσε ό άνταποκριτής τής 
Ηπείρου στις 8-8-22- ή κατάστασις εις τήν Ά γκυρα ν  είναι λίαν άπελπιστι- 
κή. λόγω τής μή χορηγήσεως τού γαλλικοϋ δανείου, έξαιτίας τής ένισχύσεως 
τού Κεμάλ ύπό τών μπολσεβίκων. Πόσο άπελπιστική ήταν ή κατάσταση 
φάνηκε ύστερα άπό λίγες μέρες...

’Επιδημία χαρτοπαιξίας είχε πέσει καί στά Γιάννινα, τό κακό ξεκινούσε άπό τήν 
’Αθήνα, δπου κάθε βράδυ κερδίζονταν καί χάνονταν τεράστια ποσά. Ό  εφοπλιστής 
Χατζηκυριάκος, μανιώδης χαρτοπαίκτης, αύτοκτόνησε. είχε χάσει κοντά ενα εκατομ
μύριο τής εποχής εκείνης. Σύσσωμος ό άθηναϊκός τύπος ξεσηκώθηκε καί μέ πύρινα 
άρθρα καταδίκαζε τή χαρτοπαιξία. Κοντά του κι ό επαρχιακός: πλέον άχρεία καί βρω- 
μεροτέρα επιδημία δέν έχει πέσει έως τώρα εις τόν τόπον μας, μέ τοιαύτην έντασιν. 
δσον τό χαρτί καί ή τράπουλα εις τάς ημέρας μας. σημείωνε ή Ήπειρος.- Τόν 
εφημεριδοπώλη Π. Μαρκόπουλο τόν καταδίκασαν στό αύτόφωρο σέ κράτηση μιας μέ
ρας, διότι, παρά τήν άστυνομικήν διάταξιν, διελάλει τό περιεχόμενον τών ειδήσεων.- 
"Ενα χρονογράφημα τού Γ. Χατζή-Πελλερέν (5-8-1922). έπιγραφόμενο: Περί Καρα- 
γκούνας, αποκαλύπτει, εκτός τών ιστορικών καί λαογραφικών στοιχείων πού περιέχει, 
δτι άπό τό 1921 έξετρέλλανε τά σαλόνια καί τούς γλεντζέδες των, έχύθηκεν έπειτα ώς 
λαϊκό τραγούδι εις τούς δρόμους καί τάς έξοχάς, αμα έπαυσαν τά τσάϊα. καί ή λαϊκή 
ευθυμία τήν εύρήκεν ώς ένα ενθουσιαστικόν σκοπόν διά νά τήν ρίχντ) λιγάκι έξω καί 
τραγουδάει τά κρυφά ντέρτια της:

Γκούνα. γκούνα. καραγκούνα 
θά πωλήσω τή γουρούνα 
νά σου πάρω καί μιά γούνα...

Ο άνάδοχος τοϋ ήλεκτροφωτισμού τής πόλης Κεφάλας, έφερε δυό νέες μηχανές, 
δύναμης 220 'ίππων. Μέ αναφορά του στό δημοτικό συμβούλιο, άναλάβαινε τή βελτίωση 
τού ύπάρχοντος ρεύματος (5000 κηρία) καί τήν έπέκταση τοΰ δικτύου, σύμφωνα μέ τίς 
υποδείξεις τοΰ Δήμου, αν γινόταν άναπροσαρμογή τής τιμής τοϋ ρεύματος. Τό Δημοτικό 
Συμβούλιο τήν ένέκρινε (έτσι τό ρεύμα θά κόστιζε 60 λεπτά, κατά κηρίο, στό δημοτικό 
φωτισμό καί 80 λ. στόν ’ιδιωτικό).- Νέα εύρήματα ανακάλυψε μέ τίς άνασκαφές του 
6 αρχαιολόγος Ν. Φιλαδελφεύς στή Νικόπολη. Μεγάλο χριστιανικό κτήριο μέ παρεκ
κλήσι ηρθε σέ φώς. τό δάπεδό του καλυπτόταν άπό ψηφιδωτό σπανιώτατης τέχνης.- 

ιαΦήμιση κέντρου: Ά ν α κ ο ύ φ ι σ ι ς :  Έπειτα άπό τήν τρομερή ζέστη τής ημέρας, 
τρέξατε κατά τάς άπογευματινάς ώρας ν' άπολαύσητε τό άθάνατο καί κρυστάλλινο 
νερο τοϋ κήπου τοϋ καφενείου «Κουραμπά», δπου τό μαγευτικό δοξάρι τοϋ καλλίστον
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βιολιατοϋ κ. Καραμάνου. άρτι έξ 'Αθηνών άφιχθέντος. μέ τήν συνοδείαν τοϋ πιάνου, 
θέλει σκορπίζει μιά απολαυστική ζωή, μέ δλα τά νεώτερα τεμάχια καί τήν κλασικήν 
μουσικήν. - Νέος επιστήμονας: Ό  Γ. Νιαβής, ύποστάς τάς νενομισμένας εξετάσεις, έλαβε 
τήν άδειαν τοϋ δικηγορεϊν.- Στις 6 Αύγουστου έφτασε, μέσω Πρεβέζης. στά Γιάννινα, 
6 στρατηγός Α. Παπούλας. παλιός γνο>ριμος τής πόλης άπό μακροχρόνια υπηρεσία

του σ' αύτή. Άπόστρατος 
πιά. είχε υποβάλει τήν πα
ραίτησή του. δέ συμφω
νούσε σέ πολλά ζητήματα 
μέ τήν κυβέρνηση, επικα
λέστηκε τό όριο ηλικίας 
καί συνταξιοδοτήθηκε. "Η
ταν τυχερός. Δέν θά έμενε 
στήν Ιστορία ώς ό άρ- 
χιστράτηγος τής ήττας, δ
πως χαρακτηρίστηκε ό Χα- 
τζηανέστης. Στά Γιάννινα 
ήρθε γιά νά βαφτίσει τό 
παιδί τού επιτελάρχη τής 
VIII μεραρχίας Β. Γκορ- 
τζή. στό σπίτι τοϋ όποιου 
κατέλυσε. Τόν έπισκέφτη- 
καν δλες οί άρχές τής πό
λης. Στό μυστήριο χορο
στάτησε ό Σπυρίδων. Καί 
τ' δνομα αύτοϋ; 'Αναστά

σιος. απάντησε ό Παπούλας.- Στά καφενεία τής πλατείας δόθηκε αύξηση τοϋ καφέ 
κατά 10 λεπτά. Οί ύπάλληλοι τών καφενείων ζήτησαν μέ ύπόμνημά τους άπό τούς 
εργοδότες ανάλογη αύξηση, τούς τήν άρνήθηκαν. Κατέβηκαν κι αύτοί σέ άπεργία.- Κο- 
λοσσιαΐον άλμα κοινωνικής άνακουφίσεως καί εμπορικής προόδου θά έπιτελέση ή συ- 
σταθεϊσα (στις 7-8-1922) «Ένωσις τών παντοπωλών» έγραφε ή Ήπειρος. Ή  πρώην 
συντεχνία-συμπλήρωνε- ήτο έρμαιον καί είλως ένός έμπορικοϋ. άντικοινωνικοϋ καί 
λαιμάργου εις πλεονεξίαν τράστ τών έμπορων, τήν «’Εμπορικήν έταιρείαν». Διαπιστω
νόταν πώς μέσα σέ δυό μέρες φάνηκαν τά άποτελέσματα άπό τή δραστηριότητα τής 
νέας όργάνωσης: Ή  ζάχαρη άπό 10.80 δρχ. τήν οκά, έπεσε στις 10.20 καί τό λάδι, άπό 
11 δρχ. στις 10. Γινόταν σύσταση στις άρχές νά ύποστηρίζουν τήν Ένωση παντοπωλών, 
γιατί ύπηρετούσε τήν κοινωνία, παλεύοντας έναντίον ένός θηρίου: τού τράστ τών 
εμπόρων.- Στις 9 Αύγούστου πέθανε στά Γιάννινα, ό εντιμότατος καί έγκριτος τής 
αγοράς, κάλλιστος δέ πολίτης καί οικογενειάρχης σεβαστός, πάντοτε διακριθείς διά τά 
καλά καί φιλάλληλα αισθήματα. Μιχαήλ Κιούρης. Ή  κηδεία του έγινε «έν συρροή δλης 
τής άγορας καί τής κοινωνίας τών Ίωαννίνων.- Άποκαλύφτηκε θρασύτάτη κλοπή πού 
είχε γίνει, πριν ένα μήνα. στό δημοτικό νοσοκομείο ή Αγάπη. Είχαν κλέψει δλα τά 
χάλκινα καί τά αλλα σκεύη τοϋ μαγειρείου. Οί δράστες ήταν πολίτες καί στρατιώτες.- 
Ή Ίσραηλιτική κοινότητα καί ή Σιωνιστική όμοσπονδία 'Ηπείρου, έτέλεσαν εις τάς 14 
Αύγούστου δοξολογίαν εις τήν Ίεράν Συναγωγήν, επί τώ χαρμοσύνω καί ίστορικψ γε- 
γονότι τής έπικυρώσεως ύπό τής Κοινωνίας τών ’Εθνών (τοϋ τότε Ο.Η.Ε) τής έντολής 
έπί τής Παλαιστίνης, πρός άνασύστασιν έβραϊκής έθνικής εστίας. Συμπτώσεις: "Ενα 
έθνος, τό εβραϊκό, άποκτοϋσε πατρίδα, ένα αλλο. τό ελληνικό, δοκίμαζε τή μεγαλύτερη

Ό  Α. Παπούλας ώς άρχιστράτηγος στό Έσκή Σεχήρ
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καταστροφή της νεότερης ιστορίας του. Τήν προηγούμενη μέρα. ξημερώματα τής 13ης 
Αύγούστου. άρχιζε ή μεγάλη έπίθεση τοϋ Κεμάλ...- Έν εύρυτάτφ κύκλφ συγγενών καί 
φίλων, έγιναν στίς 12 Αύγούστου οί αρραβώνες τοϋ καλλίστου καθηγητοϋ Χρήστου 
Σούλι], μετά τής εκ Πραμάντων σεμνής δεσποινίδος Χριστίνας Τσίρκα.- Τότε πού τά 
αυτοκίνητα χρησιμοποιούνταν περισσότερο γιά δουλειά καί ψυχαγωγία κι όχι γιά νά 
σκοτώνονται οί άνθρωποι στούς δρόμους: Νά μιά ρεκλάμα αύτοκινητιστή: "Ε ν α ς  
π ε ρ ί π α τ ο ς  - μ ί α  κ ο ύ ρ σ α  - μ ί α  ε κ δ ρ ο μ ή  - μέ τόν περιποιητικώτατον 
καί άνοιχτόκαρδον σωφέρ Θεοχάρην Ευθυμίου, μέσα είς τό πάντοτε περιποιημένον 
καί άνετον μικρόν αύτοκίνητον πολυτελείας, άποτελεί δλως ιδιαιτέραν άπόλαυσιν.

/'Λ ί μέρες τοϋ Αύγούστου κυλούσαν ζεστές, άποπνιχτικές στούς δρόμους 
της αγοράς, όπου τά αύτοκίνητα έτρεχαν δαιμονισμένα' δέν ήταν τόσο 

ό θόρυβος, όσο τά σύννεφα τής σκόνης πού ταλαιπωρούσαν τούς άνθρώ- 
πους, τό πρωτόγονο κατάβρεγμα τοΰ Δήμου άνακούφιζε προσωρινά, σέ 
λίγο τό νερό έξατμιζόταν κι ή κατάσταση χειροτέρευε' όλοι περίμεναν τό 
βράδι νά δροσίσει, νά πάρουν μιά άνάσα, ό μόχθος τής μέρας ήταν σκληρός, 
τόν έκαναν κάποιες στιγμές, δταν ή σκέψη πετούσε μακρυά, στά άφιλόξενα 
βουνά καί τίς έρήμους τής Τουρκίας, άβάσταχτο: τά γράμματα τών παιδιών 
πού έρχονταν άπό τό μέτωπο έκρυβαν μυστικά, πίσω άπό έκεϊνα πού 
έπέτρεπε ή λογοκρισία νά περάσουν, μόνον οί δικοί τους μπορούσαν κάτι 
νά καταλάβουν, κι αύτό πού άποκρυπτογραφοΰσαν τούς έφερνε άνατριχίλα. 
Καθώς άρχιζε νά πέφτει τό σούρουπο οί έκκλησιές γέμιζαν κόσμο, ήταν 
οί γλυκειές άκολουθίες τών παρακλήσεων πρός τήν Παναγία, οί μανάδες 
τών στρατευμένων, οί γυναίκες τους, οί πατεράδες, τ ’ άδέρφια, άναβαν τό 
ταπεινό κεράκι στή χάρη Της, νά βοηθήσει τούς δικούς τους, βρίσκονταν 
κάτω άπό τό σπαθί τοΰ ’Αρχάγγελου, έλεγαν ψιθυριστά τήν προσευχή τους, 
κι ύστερα ένωναν τή σκέψη μαζί μέ τούς άλλους, γιά μιά κοινή δέηση πρός 
τήν Ύπέρμαχο Στρατηγό, τήν ύψηλοτέραν τών Ουρανών καί καθαρωτέραν 
λαμπηδόνων ηλιακών, αύτή μονάχα μπορούσε νά βοηθήσει τά παιδιά τους 
έκει πού βρίσκονταν...

Ό σοι δέν πήγαιναν στίς έκκλησιές -καί πού νά χωρέσουν όλοι;- περι
διάβαζαν στήν πλατεία ή κάτω στό Μώλο, κάποιοι έπαιρναν τίς βάρκες 
κι έφταναν ώς τό Νησί ή στή Ντραμπάτοβα γιά δροσιά καί γιά κρύο, καθαρό 
νερό, ό τύφος θέριζε άκόμα τήν πόλη. κι άλλο δέν κουβέντιαζαν παρά τά 
πολιτικά. Είχε έρθει έκεινες τίς μέρες στά Γιάννινα κι ό Παπούλας, πρώην 
αρχιστράτηγος, γιατί τόν έδιωξαν άναρωτοΰνταν πολλοί, δέν ήξεραν δτι 
είχε υποβάλλει τήν παραίτησή του' στό βάθος είχαν δίκιο, στήν πραγματι
κότητα τό στρατηγό τόν είχαν διώξει, είχε άρχίσει νά διαφοροποιείται άπό 
τιζ βασιλικές κυβερνήσεις' δλοι ήταν άνήσυχοι πού τόν έβλεπαν στά Γιάν
νινα, κάτι δέν πήγαινε καλά στή Μικρασία, σκέπτονταν, δέ μπορούσαν νά 
προσδιορίσουν τήν αίτια. Πριν λίγες μέρες είχαν γεμίσει μ’ έλπίδες τόν 
Ηοσμο οί ειδήσεις πώς, δπου νάταν, έπεφτε ή Πόλη, τόσα όνειρα είχαν πλέ
ξει δλοι οί Έλληνες γύρω άπ’ αύτή, ή άπογοήτευση ήρθε γρήγορα, δέν
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ήταν άπό Θεοϋ νά γευτοΰν τήν ύψιστη χαρά... Τήν άνησυχία τοϋ κόσμου 
έπέτειναν οί φήμες πού κυκλοφορούσαν ότι σέ κάποιο μοναστήρι ή εικόνα 
τής Παναγίας ειχε δακρύσει' κακό σημάδι, ό Θεός νά φυλάει τά παιδιά 
μας. έλεγαν οί νοικοκυρές στις γειτονιές, καθισμένες σέ ξύλινα σκαμνιά, 
στούς κήπους τών σπιτιών τους. όλα τά σπίτια τών Γιαννίνων είχαν τότε 
κήπους' μιλούσαν γιά όλα, όσα γίνονταν στή γειτονιά, δέν πήγαιναν πα
ραπέρα. έλεγαν γιά τό μπακάλη πού πουλούσε τό λάδι μιά δραχμή φτηνό
τερα, τούς μανάβηδες πού περνούσαν κάθε πρωί έξω άπό τά σπίτια τους, 
γιά κάποια πρακτική μαμή, σκότωσε μιά φτωχή γυναίκα καθώς τής έκανε 
έκτρωση, γιά όλα τά μικρά καί τά μεγάλα συμβάντα τοΰ περίγυρου, όμως 
κάθε τόσο ή κουβέντα γύριζε στά παιδιά, στή Μικρασία, πόσο μακρυά ήταν, 
θεέ μου, κι άργοΰσαν τόσες μέρες τά γράμματα νά φτάσουν, άνατρίχιαζαν 
στή σκέψη, πώς τήν ώρα πού διάβαζαν τό γράμμα ό άνθρωπός τους μπορεί 
νά είχε σκοτωθεί. Ή  κυρά Μαρούσιω είχε άκούσει τό πρωί τούς χωριάτες 
πού κουβαλούσαν στά Γιάννινα μέ τά ζώα τους ξύλα νά λένε, πώς στά 
χωριά έπεσε θανατικό στά κοπάδια τών προβάτων καί τά ρήμαξε, τής κυρά- 
Κούλας πήρε τ' αύτί πώς στό Πωγώνι. κοντά στά σύνορα, άπό μικρό σει
σμό, είχε ανοίξει ένας τεράστιο βαθούλωμα, κι άλλα τέτοια παράξενα 
έφταναν άπό τήν ύπαιθρο, μαθεύονταν στήν πόλη, δέν είναι καλά σημάδια 
έλεγαν οί συντροφιές τών γυναικών. Οί άντρες, πάλι, όσοι ήξεραν γράμματα 
καί διάβαζαν έφημερίδες, έβγαναν τά συμπεράσματά τους, άνάλογα μέ τήν 
παράταξη στήν όποία άνήκε ό καθένας. Οί άντιβενιζελικοί ήταν άπογοη- 
τευμένοι άπό τήν κυβέρνηση, ό γκρεμός ήταν μπροστά τους κι αύτοί χά
νονταν σέ μικροκομματισμούς καί ρουσφέτια. πολλοί άγανάκτησαν, όταν 
διάβασαν, πώς έγιναν άλλεπάλληλα ύπουργικά συμβούλια γιά ν’ άποφα- 
σιστεΐ άν ό δήμαρχος τοΰ Πειραιά θά ήταν άπό τό κόμμα τοΰ Γούναρη ή 
τοΰ Στράτου, καλά τά έγραφε ή Ήπειρος, ποιος νά τήν άκούσει, ή ’Αθήνα 
ήταν μακριά. Οί βενιζελικοί ήταν επιθετικότεροι, ύστερα άπό τόν ξυλοδαρμό 
τοΰ Πανίδη άρχισαν μάλιστα καί τίς άπειλές' πρέπει νά ξέρετε, έλεγαν 
στούς άντιβενιζελικούς, δτι θαρθοϋμε κάποτε στά πράγματα καί τότε.:. Ό  
Χατζής άφηνε κραυγή μεγάλη: ...τότε, άπαντοΰσε, μόνο ηλίθιοι η μωροί 
άντιβενιζελικοί δέν ξέρουν τί τούς περιμένει. Θηρία άνήμερα θά εξαπο
λυθούν άπό τών στηλών τών έφημερίδων, ζητούντα κεφαλάς. χωροφύλακες 
θά έπιδράμουν στά σπίτια, εισαγγελείς θά έκτοπίζουν καί πρόεδροι συλ
λόγων Φιλελευθέρων θά μηνύουν διαρκώς, ενώ ό «Κήρυξ» θά γράφη μέ 
πηχυαϊα γράμματα, όπως άλλοτε ποτέ τό «Ελεύθερον βήμα» ένταύθα: Μη
νύσεις! Μηνύσεις! εξοντώσατε τούς προδότας! Εύτυχώς όμως ή συμφορά 
αύτή δέν θά ένσκήψει πλέον επί τών Ελλήνων τής Ελλάδος. Αύτά γρά
φονταν στις 14 Αύγούστου 1922. μαζί μέ τήν είδηση πώς Α ί Κεμαλικαί 
έπιχειρήσεις εις τήν Ανατολίαν είναι άσήμαντοι. Κι όμως ή συμφορά είχε 
ένσκήψει στήν Ελλάδα, όχι όπως φοβόταν ό Χατζής, άλλά όπως ή μυωπική 
πολιτική τών κυβερνώντων τήν είχε προδιαγράψει. Κι άρχισε νά κάνει
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απειλητική τήν παρουσία της τή μέρα πού εξαπολύθηκε ή έπίθεση τοΰ Κεμάλ 
καί τά τηλεγραφήματα τή χάρακτήριζαν ώς ασήμαντη. Ή ταν τά ξημερώματα 
τής 13ης Αύγούστου, δυό μέρες πριν άπό τή γιορτή τής Μεγαλόχαρης...

Τούς μήνες πού οί 'Έλληνες άνέβαζαν καί κατέβαζαν κυβερνήσεις, κα
τατρίβονταν σέ κομματικές καί ένδοκυβερνητικές διαμάχες καί έπέτρεπαν 
νά γιγαντωθούν οί χειρότερες μορφές τής διοίκησης, ένώ ό στρατός σάπιζε 
άπρακτος στά χαρακώματα τού μετώπου, μέ υποβαθμισμένο ήθικό, οί 
Τοΰρκοι, έχοντας ήγεσία άντάξια τών περιστάσεων, τόν Κεμάλ, -είτε μάς 
άρέσει. είτε όχι. ήταν έξέχουσα φυσιογνωμία, μέ σπάνια χαρίσματα ήγέτη,- 
οί Τούρκοι, λοιπόν, άνασυντάσσονταν, εξοπλίζονταν, προσκαλούσαν νέες 
ήλικίες, έκπαίδευαν έντατικά τούς νεοσύλλεκτους, οί σχολές τους ξεπε- 
τούσαν χιλιάδες νέους άξιωματικούς. Κι όταν έκριναν ότι είχε φτάσει ή 
κατάλληλη στιγμή, έξαπέλυσαν τήν έπίθεση μ’ όλες τίς δυνάμεις τους. Στίς 
5 τό πρωΐ τής 13ης Αύγούστου, μέρα άποφράδα γιά τήν Ελλάδα, όπως ή 
29η Μαΐου, τόνοι οβίδων τού τουρκικού πυροβολικού άρχισαν νά χτυπούν 
τίς έλληνικές θέσεις, στήν έξέχουσα -κατά τή στρατιωτική ορολογία- τοΰ 
Άφιόν Καρα-Χισάρ. Δυό έλληνικές μεραρχίες, ή 1η καί ή 4η, δέχτηκαν τήν 
έπίθεση. "Επρεπε ν ’ άποκρούσουν πλήθος τούρκικων μεραρχιών, ρίχτηκαν 
μέ λύσσα πάνω τους νά τίς κατασπαράξουν. Ή  1η μεραρχία είχε άπέναντί 
της τό Ιο τουρκικό σώμα στρατοΰ (5 μεραρχίες στήν πρώτη γραμμή, μι
κρότερης σύνθεσης, άλλά μέ σύνολο άντρών πολλαπλάσιων άπό τούς δικούς 
μας) καί ή 4η μεραρχία τό 4ο σ. στρατοΰ (3 μεραρχίες), μ’ έφεδρεϊες πολλές 
(δύο όλόκληρα σώματα στρατού, πεζικού καί ιππικού)- συνολικά οί δυό 
δικές μας μεραρχίες δέχτηκαν έπίθεση άπό 12 τουρκικές, πώς ν ’ άνθέξουν 
οί μαχητές μας, στήν πίεση ένός φανατισμένου κι άποφασισμένου άντίπα- 
λου, πού πολεμούσε κάτω άπό τό βλέμμα τοΰ «Γκρίζου Λύκου», τοΰ Κεμάλ; 
Έκεϊ κοντά, άπέναντί άπό τήν πρώτη μεραρχία μας, σ’ ένα παρατηρητήριο 
είχε στηθεί, γιά νά παρακολουθεί, μαζί μέ τούς έπιτελεΐς του τή μάχη καί 
νά δίνει τίς οδηγίες πού έπρεπε στήν κατάλληλη στιγμή. Οί δικοί μας, 
αρχιστράτηγος καί έπιτελεΐς, βρίσκονταν στή Σμύρνη, καί προσπαθούσαν 
μέ τά τηλέφωνα νά διευθύνουν τή μάχη. Κράτησαν όσο μπόρεσαν οί "Ελλη
νες. πολέμησαν ήρωϊκά καί υποχώρησαν, δταν οί άπώλειες δέν τούς 
έπέτρεπαν τήν παραμονή στίς θέσεις τους. Ή  1η μεραρχία μάλιστα έκανε 
καί τήν άντεπίθεσή της, πέτυχε, οί άπώλειες ήταν τεράστιες, άναγκάστηκε 
νά γυρίσει πίσω. Σ ’ ένα σημείο τοΰ μετώπου τής μεραρχίας, ένας ταγμα- 
τάρχης πάλευε μέ νύχια καί δόντια νά κρατήσει τίς θέσεις του, άπέκρουσε 
ολες τίς επιθέσεις τοΰ έχθροΰ, ώς τή στιγμή πού τραυματίστηκε. Χαράλαμπο 
Κατσιμήτρο τόν έλεγαν, κρατήστε τό όνομα, θά τό συναντήσουμε στήν 
ένδοξη μάχη τοΰ Καλπακιοΰ τό Νοέμβριο τοΰ 1940. Πολέμησαν καί πάλι 
σκληρά οί Έλληνες, δμως τή δεύτερη μέρα, στίς 14 Αύγούστου, κι άπό τά 
κενά πού σχηματίστηκαν, πέρασαν οί μεραρχίες τού τούρκικου ιππικού, 
υστέρα καί τού πεζικοΰ. κύκλωναν τίς μονάδες μας, τίς έκμηδένιζαν. Στίς
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15 Αύγούστου ή ελληνική γραμμή είχε διασπαστεΐ. Ό σ α  τμήματα είχαν 
άξιους ηγήτορες, δπως τόν ΓΙλαστήρα κι άλλους, ξέφυγαν άπό τούς κλοιούς 
καί προχωρούσαν πειθαρχημένα πρός τις άκτές, πολεμώντας συνεχώς. Σ' 
άλλα σημεία, μεγάλες μονάδες έδιναν άπεγνωσμένες μάχες καί συντρίβον
ταν, ή μάχη τού Άλη Βέράν (17 Αύγούστου) στάθηκε ή πιό μαύρη μέρα 
τής Μικρασιατικής έκστρατείας' οί "Ελληνες κράτησαν μέ πολλές θυσίες 
τά σημεία άμυνας, δμως ή ομάδα μεραρχιών τοΰ Τρικούπη είχε έκμηδενιστεϊ. 
Αύτό μαζί μέ τή μείωση τής μαχητικότητας τής ομάδας μεραρχιών Φράγκου, 
δημιούργησαν τήν άνάγκη τής εκκένωσης τής Μικράς Άσίας. Κι ένώ ό 
Τρικούπης αιχμαλωτιζόταν (19-20 Αύγούστου) άπό τούς Τούρκους, ή κυ
βέρνηση δέν ήξερε τί γινόταν καί διόριζε τόν αιχμάλωτο Τρικούπη άρχι- 
στράτηγο στή θέση του Χατζηανέστη, κάτι πού έπρεπε νά κάνει άπό καιρό. 
Ό  τελευταίος, διοικώντας τίς επιχειρήσεις άπό τή Σμύρνη μέ τά τηλέφωνα, 
έδινε διαταγές άνεδαφικές, έσφαλμένες. άντίθετες μέ τή γνώμη τού έπιτε- 
λείου του, γιατί δέ βρισκόταν κοντά στούς μαχόμενους, δπως ό Κεμάλ, γιά 
νά ξέρει τήν κάθε φορά διαμορφούμενη κατάσταση, άπαιτοΰσε νά διεκδι- 
κοΰν οί μαχητές βήμα πρός βήμα τό έδαφος άπό τούς Τούρκους, ένώ οί 
άνάγκες έπέβαλαν ύποχώρηση.

Έ χουν γράφει αύτά μ’ όλες τίς λεπτομέρειες, μόνο τά άχνά περιγράμ- 
ματά τους δίνω, γιά γενικότατο κατατοπισμό. Τό βέβαιο είναι δτι μέσα σέ 
δεκαπέντε μέρες άπό τήν έναρξη τής τουρκικής έπίθεσης ή Μικρά Άσία 
είχε χαθεί γιά τούς "Ελληνες. Οί πειθαρχημένες μονάδες, πού όδευαν πρός 
τή Σμύρνη, τόν Τσεσμέ, τ' άλλα μικρασιατικά παράλια τοΰ Αιγαίου κι δσοι 
πανικόβλητοι κι άπειθάρχητοι είχαν κατορθώσει νά σωθούν καί νά φθάσουν 
στις άκτές, χωρίς δπλα οί περισσότεροι, εύκολη λεία τών Τσέτηδων -τούς 
παρακολουθούσαν, σάν τά τσακάλια, καί τούς έξόντωναν μέ φριχτά βασα
νιστήρια·, επιβιβάζονταν στά ελληνικά καράβια πού είχαν συγκεντρωθεί 
στόν Τσεσμέ, στήν Πάνορμο, στήν Κύζικο καί γύριζαν στήν Ελλάδα... Τρία 
χρόνια καί περισσότερο, ένδοξης πορείας ένός νικητή καί περήφανου στρα
τοΰ, έκμηδενίστηκαν σέ δυό βδομάδες, γιά νά μείνουν στήν ιστορία ώς οί 
μαΰρες σελίδες τής νεότερης πορείας τοΰ Γένους. Γιατί δέν ήταν μόνο ό 
ελληνικός στρατός πού διαλυόταν, ήταν καί οί ελληνικοί πληθυσμοί πα- 
νάρχαιων κοιτίδων, πού ξερριζώνονταν άπό τίς πατρικές εστίες, σέ μιά 
άπελπισμένη φυγή σωτηρίας, ένώ ό Τούρκος ξοπίσω τους έτρεχε νά τούς 
προλάβει, νά σφάξει δσο τό δυνατό περισσότερους, ν ’ άτιμάσει παρθένες, 
νά βεβηλώσει τά ίερά, είναι άνείπωτα τά μαρτύρια τών Ελλήνων τής Μι- 
κράς Άσίας, οί λίγες γραμμές δέ μπορούν ν ’ άγγίξουν τήν πραγματικότητα. 
Θά έπρεπε νά ντρέπονται γιαυτά οί πολιτισμένοι λαοί, ποιοι πολιτισμένοι, 
αύτοί πού είχαν παρατάξει τά καράβια τους, τεράστια πολεμικά τής εποχής, 
στό λιμάνι τής Σμύρνης, καί παρακολουθοΰσαν άδιάφοροι τή φρίκη πού 
ξετυλιγόταν μπρός στά μάτια τους, τή σφαγή τών προσφύγων, χιλιάδες 
είχαν συρρεύσει στήν παραλία τής πόλης γιά νά σωθούν, ούτε ν ’ άγγίξουν
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τά καράβια τους δέν έπέτρεπαν, μή δώσουν λαβή στούς μακελλάρηδες καί 
τούς παρεξηγήσουν. Στις 26 Αύγούστου έφυγαν άπό τή Σμύρνη τά τελευταία 
τμήματα τοϋ ελληνικού στρατού' τό άπόγεμα έφυγε κι ό Γενικός Αρμοστής 
Άρ. Στεργιάδης, σ’ αυτόν έρριξαν δλα τό βάρη οί Ρωμιοί γιά τήν ήττα,

έπρεπε νά βροΰν έναν αποδιο
πομπαίο τράγο νά τοΰ φορτώσουν 
τά άμαρτήματά τους. τόν βρήκαν 
ατό πρόσωπο τοΰ Στεργιάδη, τό 
στενό φίλο τοΰ Βενιζέλου, τόν μί
σησαν μέ τήν ϊδια ένταση, άντιβε- 
νιζελικοί καί βενιζελικοί, γιά 
διαφορετικούς λόγους ό καθένας. 
Ό  μόνος πού δέν έφυγε άπό τή 
Σμύρνη ήταν ό μάρτυρας μητρο
πολίτης της, ό Χρυσόστομος. Δέν  
αφήνω τό ποίμνιό μου, άπαν- 
τοϋσε, θά μείνω κοντά του νά συμ
μεριστώ τήν τύχη του. ήξερε τί τόν 
περίμενε. Ό  άσπονδος έχθρός του. 
ό στρατηγός Νουρεντίν βέης, είχε 
μπει στή Σμύρνη στις 27 Αύ
γούστου, λίγο ύστερα άπό τήν 
είσοδο τών αιμοσταγών στιφών 
τών Τσετών, έστειλαν καί τοΰ έ
φεραν τό Χρυσόστομο νά τόν άνα- 
κρίνει. ποιά άνάκριση, νά κορέσει 
τό μίσος του ήθελε, τά άλλα τά 
ειχε αποφασίσει άπό καιρό. Παρέ
δωσε τό βράδυ, στις 27. τό Χρυ
σόστομο στόν τουρκικό όχλο, νά 
τόν... δικάσει. Κι ό όχλος, φανα
τισμένος όπως ήταν άπό τούς ήγιί-

Ο μαρτυρας μητροπολίτης Σμύρνης τορές του, δέν άφησε μαρτύριο νά 
Χρυσόστομος Καλαφάτης . _μη σοφιστεί για να κάνει πιο

οδυνηρό τό θάνατο τοΰ νέου μάρτυρα τής ’Ορθοδοξίας... Στις 31 Αύγούστου
τί Γκιαούρ Ίσμίρ παραδινόταν στις φλόγες. Ό  κύκλος μιάς ιστορίας αιώνων
είχε κλείσει...

έν άποδίδονται, είπαμε, εκείνες οί φριχτές μέρες τοΰ Αύγουστου μέ 
λίγες γραμμές, άς ξαναγυρίσουμε, λοιπόν, στά Γιάννινα. ’Από τό βράδυ 

τής 13ης άρχισαν νά κυκλοφορούν οί πρώτες φήμες, γύρω άπό τήν τουρκική 
επίθεση. Στις παρακλήσεις τών έκκλησιών, στις συγκεντρώσεις της πλατείας.
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στά καφενεΐα καί τίς γειτονιές, γίνονταν συζητήσεις, άνησυχία δμως δέν 
είχε άκόμα έκδηλωθέϊ, πίστευαν πώς οί "Ελληνες θ’ άπέκρουαν κι αύτή τήν 
έπίθεση, δπως τόσες φορές έκαναν στό παρελθόν. Οί τίτλοι τών έφημερίδων. 
τήν άλλη μέρα (14 Αύγούστου). δέν τούς διαφώτισαν περισσότερο. Ή  κυ
βέρνηση έδινε στή δημοσιότητα ειδήσεις, πού δέν ήταν άληθινές. ή άπέ- 
κρυβαν τό μεγαλύτερο μέρος τής άλήθειας. Πάντως ή άνησυχία τοΰ κόσμου 
άρχισε νά μεγαλώνει, διαισθανόταν δτι κάτι δέν πήγαινε καλά καί τοΰ τό 
έκρυβαν. Τό βράδυ τής 14 Αύγούστου. χιλιάδες κόσμος είχε συγκεντρωθεί 
στό ’Αρχιμαντρειό νά παρακολουθήσει τόν έσπερινό καί τή λιτάνευση τής 
εικόνας τής Παναγίας. Στίς 17 άκόμα τοΰ Αύγούστου, δταν οί έλληνικές 
μονάδες είχαν διασπαστεΐ κι άρχισε ή αιματηρή μάχη τοΰ ’Αλή Βέράν, ή 
Ή πειρος  σημείωνε στούς τίτλους τών είδήσεών της (δέν έφταιγε ή έφη- 
μερίδα, εκείνοι πού τής έδιναν τίς ειδήσεις είχαν τό φταίξιμο): Α ί σφοδραί 
μάχαι τον μετώπου - Ή  καταληφθείσα νέα γραμμή υπό τών Ελλήνων απέχει 
15 χιλιόμετρα άπό τό Ά φ ιον Καραχισάρ. τό όποιον εύρίσκεται υπό τό πϋρ 
τοϋ ήμετέρου πυροβολικού - Ό  άγών έξελίσσεται εννοϊκώς υπέρ τών 
ήμετέρων - Οί κύκλοι τής Αρμοστείας είναι λίαν αισιόδοξοι διά τήν αίσίαν 
έκβασιν υπέρ τών ήμετέρων τοϋ άγώνος τής Μικράς Ασίας. Κι όλα αύτά 
γράφονταν δταν οί Στράτος καί Θεοτόκης, άπό τά πρώτα στελέχη τής κυ
βέρνησης, βρίσκονταν στή Σμύρνη καί ήξεραν καλά πώς είχαν διαμορφωθεί 
τά πράγματα. Άλλά καί τίς έπόμενες μέρες, δταν ή κατάσταση είχε χειρο- 
τερεύσει άκόμα περισσότερο, οί ειδήσεις διαπνέονταν άπό αισιόδοξη διά
θεση. Στίς 18 Αύγούστου. ή Ή πειρος πληροφορούσε: Ή  μάχη έξακολουθεΐ 
πέριξ τοϋ Α φ ιόν  Καραχισάρ - Α ί ληφθεΐσαι έκθέσεις έκ τοϋ μετώπου πο
ριστούν τό ηθικόν τοϋ στρατοΰ μας άριστα διατηρούμενον. Ή  κοινή γνώμη 
παρακολουθεί ψυχραίμως τήν έξέλιξιν τής μάχης, διατηρούσα τήν πλήρη 
έμπιστοσύνην της πρός τούς άρχηγούς τοϋ στρατοΰ. Ελπίζει είς τήν τελικήν 
καί άσφαλή έπικράτησιν τών ήμετέρων καί έξουδετέρωσιν τοϋ έχθρικοϋ 
αιφνιδιασμού - Γάλλοι καί Ιταλοί όδηγοϋν τά Κεμαλικά άεροπλάνα. Αύτή 
ή τελευτία είδηση ύποχρέωσε τό Γενικό προξενείο τής ’Ιταλίας στά Γιάννινα 
νά δημοσιεύει έπίσημη διάψευση, βεβαιώνοντας δτι ήταν έντελώς άνυπό- 
στατη.

’Από τίς 19 Αύγούστου οί ειδήσεις τής Η πείρου  άρχίζουν ν’ αποκα
λύπτουν μέρος τής άλήθειας. Οί Γιαννιώτες, πού διάβαζαν καί τά βενιζελικά 
φύλλα τής πρωτεύουσας, άλλοιώς έμφανιζόταν ή κατάσταση σ’ αύτά, κα
ταλάβαιναν δτι στή Μικρά ’Ασία είχε γίνει καταστροφή, οί οικογένειες πού 
είχαν παιδιά στό μέτωπο είχαν πέσει σέ μαύρη άπελπισία, διάβαζαν πώς 
ό Κεμάλ δέν άφηνε τό στρατό μας νά πάρει άνάσα, οί Τσέτες έσφαζαν, οί 
γειτονιές βούιζαν άπό τίς κουβέντες γιά τά κακά μαντάτα. Έβλεπαν τίς 
τουρκάλες χαρούμενες, δέν προκαλοΰσαν τίς δικές μας, δμως ή έκφραση 
τοΰ προσώπου τους έδειχνε τήν εύφορία τοΰ έσωτερικοΰ τους κόσμου' οί 
Τούρκοι μαζεύονταν στούς καφενέδες τους, άλλαζαν χαμηλόφωνα γνώμες.



— 207 —

UOkXbOVj.

ελ λ η ν ικ ά  μ ιλ ο ύ σ α ν , τά τούρκικα δέν τάξεραν, κι άν τά μάθαιναν, σπάνια 
τά χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ σ α ν , δσο κι άν προσπαθούσαν, δέ μπορούσαν νά κρύψουν 
τή χ α ρ ά  τους. οί Γιουνάνηδες τήν έπαθαν. ή μεγάλη πατρίδα τους νικούσε.
Ό χι φασαρίες, στινιστούσαν οί μεγάλοι στούς μικρότερους, ό Κεμάλ είναι 
μακριά, δέν μπορεί νά μάς βοηθήσει, μέ τους Γιουνάνηδες θά ζήσουμε δσα 
χρόνια άκόμα γράφει τό Κισμέτ, ήσυχα, λοιπόν, όχι χαρές καί ξεφαντώματα.
Κάτι όμως έπιασε τό αύτί τοΰ Κήρυκα άπό τίς κουβέντες τών Τούρκων, 
πού ήταν ξέχειλες άπό ένθουσιασμό, τόγραψε μιά μέρα καί τό σχολίασε, 
οί Τοΰρκοι αναστατώθηκαν, φοβήθηκαν κατατρεγμούς, μάθαιναν πώς οί 
δικοί τους στή Μικρά Άσία πολλά έκαναν σέ βάρος τών Έλλήνων, έπρεπε 
νά προλάβουν τό κακό. Μιά καί δυό ή ήγεσία τους, θρησκευτική καί πο
λιτική, πήγε στό στρατηγό I. Παπαφλέσσα -άναπληροΰσε στή διοίκηση τοΰ 
Ε' Σ.  Στρατοϋ τόν πρίγκηπα Άνδρέα- καί διαμαρτυρήθηκε γιά τά όσα _/λ^ γθ £ \(ν  '  
έγραφε ό Κήρυξ. Στίς 30 Αύγούστου δημοσιεύτηκε στίς έφημερίδες τό πα- y  ql
ρακάτω άνακοινωθέν τοΰ Σώματος: Σήμερον προσήλθον ένώπιον τοϋ δι- 
οικητοϋ τοϋ Ε ' .Σ. Στρατοϋ στρατηγού Παπαφλέσσα. έξ ονόματος απάντων 
τών έν Ήπείρω βιούντων Μωαμεθανών, ό Μουφτής Ίωαννίνων καί ό 
Μεχμέτ Σαδήκ πασάς καί έδήλωσαν ότι μετά θλίψεως άνέγνωσαν τό δη- 
μοσίευμα τής εφημερίδας «Κήρυξ». δ ι' οϋ άποδίδεται αύτοίς ότι χαίρουσι 
διά τό έπισυμβάν άτυχη μα τοϋ στρατοϋ. Οΰτοι έδήλωσαν ότι γεννηθέντες 
καί άνατραφέντες ώς καί οί πρόγονοι αυτών έν Ήπείρω, είναι μέν Μωα
μεθανοί τό θρήσκευμα, άλλά Έ λληνες τήν ψυχήν καί τά αισθήματα καί 
θλίβονται βαθέως, περισσότερον παντός άλλου, διά τό άτύχημα τοϋ στρα
τοϋ. Δέν θλίβονταν, δέν ήταν ειλικρινείς οί διαβεβαιώσεις τους. "Ομως δέν 
ήταν ώρα γιά προστριβές μέ τό μωαμεθανικό στοιχείο, πιθανόν νά δημιουρ- 
γοΰνταν άπρόβλεπτες καταστάσεις- ή Ή πειρος τό έπισήμανε, χαρακτήρισε 
άδικη τήν έπίθεση τοΰ Κήρυκα έναντίον τών μουσουλμάνων, κάποια παρε
ξήγηση πρέπει νά έγινε, οΰτε ώφέλιμη, ούτε σκόπιμη άπό κάθε άποψη.

Στίς 19 Αύγούστου ή Ή πειρος  μαζί μέ τά άνακοινωθέντα. πού ό κόσμος 
δέν τά πίστευε πιά, καί τίς ειδήσεις πού μιλοΰσαν γιά ύπουργούς πού πή
γαιναν καί γύριζαν άπό τή Σμύρνη, γιά ήρωϊκές μάχες καί συμπτύξεις σύμ
φωνα μέ τά σχέδια τοΰ Στρατηγείου, δημοσίευε κι ένα μικρό τηλεγράφημα, 
αποκαλυπτικό τής άλήθειας: Ό  στόλος διετάχθη όπως συγκεντρωθή εις τήν 
Σμύρνην. Γιατί όλος ό στόλος έκει; άναρωτήθηκαν οί Γιαννιώτες. Μήπως... 
μήπως... Δέν ήθελαν, φοβοΰνταν νά προεκτείνουν τό συλλογισμό τους, αύτό 
θά σήμαινε ολοκληρωτική καταστροφή. Ό  Χατζής προσπαθούσε ν ’ άμβλύ- 
νει τίς έντυπώσεις σημειώνοντας: Είς ούδεμίαν κρίσιν προβαίνομεν περί 
τών διεξαγομένων στρατιωτικών έπιχειρήσεων. έκτός τής διατυπώσεως τής 
ακλονήτου καί ημών, όπως καί παντός Έλληνος, πεποιθήσεως. ότι καί πά
λιν  ό στρατός μας. ό γαλουχημένος μέ τήν δόξαν καί τήν νίκην, καί πάλιν  
θά θαυματουργήση καί θ ’ άνατρέψη καί θά τσακίση τόν έχθρόν (’Ήπειρος.
19-8-1922). Φροΰδες έλπίδες! Ή ταν δύσκολο στούς "Ελληνες νά πιστέψουν.
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πώς αύτός ό στρατός, πού δέκα χρόνια μαχόταν παλληκαρίσια καί συνέτριβε 
τόν αντίπαλο, όποιος κι άν ήταν. μπορούσε νά λυγίσει, νά οπισθοχωρήσει, 
νά διαλυθεί. Ή  πίστη τοϋ Χατζή ήταν κοινή πίστη, γιαυτό όταν ή κατα
στροφή έπιβεβαιώθηκε άπό τά γεγονότα, ή οργή τών ανθρώπων ξεχύθηκε 
άσυγκράτητη. πρός κάθε κατεύθυνση, άκόμα κι άπό τίς στήλες τών έφημε
ρίδων πού ύποστήριζαν τό καθεστώς, όπως ή ’Ήπειρος, για ν ’ άπαιτήσουν 
τήν παραδειγματική τιμωρία τών ένοχων.

Ή  προσπάθεια συγκάλυψης τών γεγονότων, μέ τά έκδιδόμενα άνακοι- 
νωθέντα, δέν άπέδιδε πιά. Ή  ραγδαία έξέλιξή τους τά άνέτρεπε όλα. Ή  
άντικατάσταση τοΰ Χατζηανέστη μέ τό στρατηγό ΓΙολυμενάκο, ή άνάκληση 
τής διαταγής τοΰ ύπουργεΐου Στρατιωτικών γιά άποστολή πολλών άξιω
ματικών άπό τή Φρουρά Ίωαννίνων στό μέτωπο, ό κλονισμός τής κυβέρ
νησης πού έξακολουθοΰσε νά παραπλανάει τό λαό, άνακοινώνοντας πώς 
ή αιχμαλωσία τών στρατηγών Τρικούπη καί Διγενή κι άλλων ύψηλόβαθμων 
άξιωματικών άποτελοΰσε γεγονός μεμονωμένο, δέν έπέτρεπε πίά τή σιωπή 
σ’ έκείνους πού είχαν καθήκον νά ποΰν τή γνώμη τους, προπαντός στόν 
τύπο, όποια παράταξη κι άν ύπηρετοΰσε. Ό  Χατζής, συντριμμένος άπό τό 
μέγεθος τής συμφοράς, άν καί διατηροΰσε άκόμα κάποιες άμυδρές έλπίδες, 
σήκωσε τό δάχτυλο κι έδειξε τούς ύπεύθυνους: ήταν αύτοί πού κυβερνούσαν 
τόν τόπο, είκοσι μήνες τώρα, στό όνομα τής άντιβενιζελικής ιδεολογίας, 
τήν πρόδαισαν κι έπρεπε νά φύγουν τό γρηγορότερο: Περιαλγεϊς καί κατά
πληκτοι πρό τών δεινών άγγελμάτων -έγραφε στίς 26-8-22- καί βωβοί έκ 
της θλίψεως ενώπιον τοϋ έντελώς άπροσδοκήτου καί άνεξηγήτου αυτών, 
άδυνατοϋμεν είς ένα καν συμπέρασμα, είς μίαν λογικήν δικαιολογίαν αυτών 
νά άχθώμεν. Θέλομεν νά εϊμεθα βέβαιοι δτι τήν Ολίψιν τουλάχιστον τών 
ημερών αυτών καί τήν πικρίαν τών άγγελμάτων θ ’ άνακουφίσωσι μέν 
εξηγήσεις δικ.αιολογοϋσαι τά φαινόμενα, άγγέλματα δέ ικανοποιούντο, τάς 
έλληνικάς πίστεις θά ήμερώσωσι τήν άγριότητα τών πόνων τών σημερινών 
στιγμών... Έ ν πάσει περιπτώσει. όμως. ούτε ό οίκτος, οϋτε ή έπιείκεια 
άναμένει τούς ύπευθύνους τούτων. Οί έλεεινοί «συντελεσταί» τών έλεεινών 
νομαρχών καί τών έλεεινοτέρων διοικητών, οί διαμοιράσαντες άπό μηνών 
τάς έπαρχίας είς φέουδα χυδαίας καί βρωμεράς έκμεταλλεύσεως κομμα
τικής, ένώ ή Ε λλάς ήτο καθηλωμένη είς τούς σταυρούς τών μεγαλυτέρων 
άγωνιών της -οί έν παν τί χρεωκόποι καί άπιστοι έντολοδόχοι όλων τών 
έμπιστευμένων είς αύτούς πίστεων. ιδεολογιών, ύπερηφανειών καί έλπίδων 
τοϋ ελληνικού λαού. αυτοί ητο άδύνατον καλύτερον τι καί ώραιότερον νά 
έπιτελέσουν. Πρό τόσων μηνών τούς ύπεδείχθη ότι έχρεωκόπησαν καί 
έπρεπε νά φύγουν. Λέν έφυγαν. Διατί νά θερίζουν τόσοι άλλοι τάς άκάνθας 
καί τάς τριβόλους, τούς οποίους έσπειραν;

Ή  κυβέρνηση παραιτήθηκε. Έπί τέλους, τιτλοφορεί τό άρθρο του ό Χα
τζής (27-8-22). Τήν μόνην αύτήν άνακουφιστικήν εΐδησιν. έντός τόσων 
άγωνιωδών ημερών, μάς παρέσχεν ό χθεσινός τηλέγραφος... Ά ς  ύπάγουν.
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λοιπόν, κατά διαβόλου όλοι μαζί. μέ όλον τόν γελοΐον έσμόν τών παρα
λύτων. ανικάνων, νηπίων ή γεροντιδίων. τά όποια, ώς αύλή. ώδήγουν μαζί 
τους εις τάς επαρχίας. Καί άν συνέπεσε νά μή δυνάμεθα νά χαρώμεν καν 
τό γκρεμοτσάκισμά των. διότι συνέπεσε μέ άγωνίας καί θλίψεις, ας μάς 
μείνη παρηγορία καί ελπίς, ότι τό ξεπάστρεμα αύτοϋ τοϋ παραλύτου συ
γκροτήματος. θά είναι αφορμή καλυτέρων καί πλέον οίκοκυρευμένων 
ήμερων.

\  λ  έσα στό χάος πού επικρατούσε, στήν αβεβαιότητα των ημερών, στις 
επιπτώσεις από τήν ψυχική συντριβή τών Ελλήνων, κυβέρνηση δέν 

στέριωνε. Ό  Καλογερόπουλος δέ μπόρεσε νά σχηματίσει νέα, άνέλαβε ό 
Τριανταφυλλάκος, πρώην αρμοστής τής Ελλάδας στήν Κωνσταντινούπολη. 
Ό  Κωνσταντίνος, μέ διάγγελμά του, στις 28-8-22, χαρακτήριζε τήν κατα
στροφή ώς άτύχημα, απροσδόκητο καί στον εχθρό, δέν ήταν άσυνήθιστο 
στούς στρατούς, και καθόλου δέ μείωνε τήν ανδρεία καί τή δόξα τών 
έλλήνων μαχητών. Περίμενε από τό λαό Του. φιλοπατρία, ομόνοια καί πει- 
θαχία στους άρχοντες. Γιά τήν πειθαρχία στρατού καί λαού άγωνιούσε ό 
Κωνσταντίνος, γιατί μόνο μ' αυτή θά μπορούσε τώρα νά σταθεί στό θρόνο 
του. Πάνω στή βασιλική υπόδειξη κινήθηκαν δλες οί άντιβενιζελικές εφημε
ρίδες καί βέβαια καί ή ’Ήπειρος. Στήν άρθρογραφία της, υποστήριζε, άνα- 
τρέχοντας στό παρελθόν, πώς όλοι οί "Ελληνες, όποιασδήποτε παράταξης, 
άλλος περισσότερο κι άλλος λιγότερο, ήταν υπεύθυνοι γιά τό άτύχημα. γιά 
νά καταλήξει: Τό χέρι. λοιπόν, εις τήν συνείδησιν καί εις τήν καρδίαν. ϊνα 
εϋρωμεν τά αίτια... Εΐμεθα «άπωλολότες». άν ή φιλοτιμία δέν μάς ώθήση 
νά ίδωμεν ότι μόνον ή πολιτική έξαχρείωσις καί διαφθορά μάς συνέτριψε. 
Θά γ ί ν ω μ ε ν  άνώτεροι εαυτών, άν μέ τήν φιλοτιμίαν οδηγόν τό 
έννοήσωμεν. Τότε τό άτύχημα θά γίνη κολυμβήθρα άνακαινιστική. άντί νά 
γίνη τάφος, καί θά έξέλθωμεν όλοι εξ αυτής πλέον ι σ χ υ ρ ο ί  καί π λ έ ο ν  
" Ε λ λ η ν ε ς .

Λόγια σωστά κατά βάση, εκείνες όμως τις τραγικές μέρες, πού ή μεγάλη 
καταστροφή είχε κάνει συντρίμια τις καρδιές τών άνθρώπων καί τις γέμισε 
άποκάΐδια, έτσι κατάντησε κι ό Ελληνισμός μέ τήν πυρκαϊά τής Σμύρνης 
καί τό μαρτυρικό θάνατο τοϋ δεσπότη της, ποιός ν ’ άκούσει διδαχές καί 
νουθεσίες; Ό  κόσμος ζητούσε ένοχους κι ή κάθε παράταξη έρριχνε, γιά νά 
κατευνάσει τήν οργή του, στή μέση ονόματα, αυτοί είναι οί υπεύθυνοι. 
έλεγαν, αυτούς κρεμάστε. ’Από τούς φανατικά προσκείμενους στή βασιλική 
ιδεολογία, δπως ό Χατζής, ή τριανδρία: Γούναρης, Θεοτόκης, Στράτος, 
είχαν δοθεί ώς εξιλαστήρια θύματα, ένας άλλος τακτικός άρθρογράφος τής 
Ηπείρου , ό μέ τό ψεύδώνυμο Λιαπαδίτης -σίγουρα έμεινε στούς Λιαπάδες 
τής Κέρκυρας κι άπ’ εκεί έστελνε τά άρθρα του- μόνη υπεύθυνη θεωρούσε 
τή Γαλλία, αυτή είχε έξοπλίσει τόν Κεμάλ, αυτή τού έδωσε οικονομική βοή
θεια, οί 'Έλληνες έπρεπε νά τήν τιμωρήσουν: Παυσατε νά όμιλεΐτε τήν γαλ
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λικήν. πρότρεπε. μήν άσχολεΐσθε τοϋ λοιποϋ εις τήν έκμάθησιν τοιαύτης 
γλώσσης. Μήν άγοράζετε ούδέν γαλλικόν είδος, μήν χαιρετάτε ούδένα Γάλ
λον, μή δείχνετε σεβασμόν πρός τήν γαλλική σημαίαν, άπαστραφήτε πάν  
τό γαλλικόν. Θά συμφωνήσει κι ό Χατζής τις επόμενες μέρες γιά τήν ένοχή 
τής Γαλλίας, αυτή εύθυνόταν, έγραφε, γιά τήν καταστροφή, τις σφαγές, τήν 
πυρπόληση τής Σμύρνης, γιά όλα τά δεινά τοΰ Ελληνισμού καί προφήτευε

πώς θαρχόταν μέρα πού ή 
Γαλλία θά πλήρωνε τό αίμα 
καί θ' άκουε τόν ψίθυρο τής 
πολιτισμένης συνείδησης 
ότι δικαίως πληρώνει τό 
άνόμημά της. Ή  άλλη πλευ
ρά, ή βενιζελική, πού τήν 
εξέφραζε κατά ένα μεγάλο 
ποσοστό ό Κήρυξ  -ήταν καί 
βενιζελικοί πού δέ συμφω
νούσαν μαζί του- δέν άρ- 
κοϋνταν ότι άξιοι άγχόνης, 

όπως υποστήριζε ό Χατζής, ήταν μόνο ή τριανδρία τών πρώην κυβερνητών, 
άπειλούσε καί ζητούσε άπ’ όλους ευθύνες. Ό  Χατζής άπαντώντας μέ δρι- 
μύτητα στήν κατηγορία περί ομαδικής ενοχής, διηύρυνε τό πλήθος τών 
ενόχων, κατηγορώντας ώς κύριο ένοχο, περισσότερο άπ- όλους, τό Βενιζέλο, 
ή εθνική ψυχή θά αισθανόταν πραγματική άνακούφιση -σημείωνε- άν 
άπαγχονιζόταν στήν πλατεία Συντάγματος ή τριανδρία Θεοτόκης. Γούναρης, 
Στρατός, άλλά πάντοτε από τά πόδια τοϋ υψηλότερα κρεμασμένου Βενι- 
ζέλου καί τοϋ λοιποϋ έπιτελείου του, δημοσιογραφικού καί πολιτικού. "Αν, 
λοιπόν, ό «Κήρυξ» θέλει νά υπηρέτηση τίποτε ίερώτερον καί άνώτερον 
όπλων άρχεγόνων ένστικτων καί ζοφερών κακιών, άς σιωπά. Είναι όφελος 
δι ’ έαυτόν, διά τούς όμόφρονάς του καί δι ’ όλους μας τάς στιγμάς αύτάς 
ή λήθη καί ή προσήλωσις τής δημοσίας προσοχής εις άγνώτερα ιδεώδη. 
Ή ταν, όμως, δυνατό νά σταματήσει ό Κήρυξ τά κατηγορώ  του γιά τούς 
ηγέτες καί τά στελέχη τής άντιβενιζελικής παράταξης, σέ πανελλαδικό καί 
τοπικό έπίπεδο, άνάμεσα στά όποια συμπεριλάμβανε καί τό Χατζή;

’Απροσδόκητα στή διένεξη άναμείχτηκε καί ό γιατρός Β. Μιχαηλίδης. 
Μέ επιστολή του πρός τόν Κήρυκα, δήλωνε ότι διέκοψε τή συνδρομή του 
στήν 'Ήπειρο, γιατί διεπίστωσε ότι δέν άγαποΰσε τή Γαλλία, φίλη τής Ε λλά
δας, κατά τή γνώμη του. Ό  Χατζής άπάντησε μέ οργή στή δήλωση τοΰ για
τρού: Ό  ότρηρός τής ιατρικής σκαπανεύς κ. Μιχαηλίδης, διαγγέλλων, εις 
ημέρας καθ’ ας ό γαλλικός χάλυψ  εις τά χέρια τών Τσετών σφάζει χρ ι
στιανούς. τοιαύτας τρυφερότητας πρός τήν φίλη του Γαλλίαν, έπρεπε νά 
εύρίσκεται εις τό στρατόπεδον τοϋ Κεμάλ, όχι όμως ενώπιον τής κατα
πληγωμένης έλληνικής ψυχής καί κοινωνίας. Ενώπιον ενός καθολικού

Ή ιστορική φωτογραφία τής πυρπολούμενης  
Σμύρνης....
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αισθήματος πάσα μωρία, 'έστω καί από φίλον ιατρόν προερχομένη. απομένει 
πάντοτε μωρία. Τοϋτο μόνον.

Δέ σταμάτησε αύτοΰ ή διένεξη. Ό  Β. Μιχαηλίδης, από τά πρώτα ονόματα 
της ίατοικής στά Γιάννινα, είχε σπουδάσει καί στή Γαλλία, μέ άρθρο του 
στόν Κήρυκα άπάντησε στις αιτιάσεις τής Ήπειρον κι άναφέρθηκε στούς 
άρρηκτους δεσμούς πού συνέδεαν τούς Γάλλους καί τούς "Ελληνες, οί 
όποιοι έτρεφαν αισθήματα ευγνωμοσύνης πρός τή Γαλλία, γιατί ήταν άπό 
τούς κυριότερους συντελεστές τής άνεξαρτησίας τής Ελλάδας, μέ τή συμ
μετοχή της στή ναυμαχία τού Ναυαρίνου καί τήν έκστρατεία τού Μαιζώνος 
γιά εκκαθάριση τής Πελοποννήσου άπό τόν Ίμπραήμ. 'Η άναφορά τοϋ Μι- 
χαηλίδη στήν Ιστορία κέντρισε τόν Λιαπαδίτη  καί μέ άρθρο του στήν "Ηπει
ρο (7-9-22) μέ τίτλο: Τό ΝαναρΙνον ενός κυρίου ίατροϋ, υποβάθμιζε τή 
συνεισφορά τής Γαλλίας στήν άνεξαρτησία τής Ελλάδας: Μιλάτε γιά τόν 
Μαιζώνα -έγραφε- καί ξεχνάτε πώς ό κύριος οργανωτής τοϋ στρατού τοϋ 
Ίμβραήμ καί επιτελάρχης του. ήταν ό Σολιμάν βέης. άνώτερος γάλλος άξιω- 
ματικός. Ξεχνάτε άκόμα, πώς ό γάλλος ναύαρχος Λέ Ριγνύ πού πήρε μέρος 
μέ τούς Ά γγλο υς  καί τούς Ρώσσους στή ναυμαχία τοϋ Ναυαρίνου, λίγες 
μέρες άργότερα άπεκάλεσε τήν ναυμαχίαν ώς μίαν τών μεγίστων αί- 
σχρουργιών όλων τών αιώνων. Ιδού, λοιπόν, τό Ναυαρίνον σας, ιδού και 
ό Μαιζών σας. κατέληγε. Κατά σύμπτωση έκεϊνες τις μέρες είχε αιχμαλω
τιστεί στή Μ. Άσία, ό υποστράτηγος Ν. Κλαδάς, διοικητής τής 11ης μεραρ
χίας, γιατί οί Γάλλοι τόν είχαν έμποδίσει νά περάσει άπό τήν ουδέτερη 
ζώνη. Πληροφορούμεθα ασφαλέστατα  -σχολίαζε ό Χατζής- ότι ό ιατρός κ. 
Μιχαηλίδης, άναγνώσας τήν εΐδησιν, δέν έρυθρίασεν. Διότι ό ότρηρός 
ιατρός έρυθριά καί φουσκώνει μόνον, όταν λεχθή κακόν διά τούς Γάλλους.

Στο μεταξύ πολλά άρθρα συνεργατών, μέ ψευδώνυμα πάντοτε, δημοσι
εύονταν στήν Ήπειρο, διαφορετικών κάθε φορά προσανατολισμών. Κά
ποιος (μάλλον ό Χατζής θά κρύβεται κάτω άπό τό γράμμα X*). άρθρο- 
γραφεΐ γιά τή Σ η μ α ί α , καί πρότρεπε τόν έλληνικό στρατό: Στρατέ γενναίε 
καί φιλότιμε, όταν κάθε βράδυ τώρα γίνεται ό αποχαιρετισμός τής Σημαίας 
μας, άς σηκώνουμε τά μάτια τής ψυχής καί τής καρδιάς μας μπροστά στήν 
πονεμένη, συλλογισμένη καί μελαγχολική της όψη. Καί κάτω άπό τό κρυφό 
παράπονό της, μ ’ ακοίμητο τό ενθύμημα τής ατυχίας μας καί μ ’ έξη- 
γριωμένην μέχρι μανίας φιλοτιμίαν, άς κάνουμε πάλιν νοερώς όλοι, πολίται 
και στρατός, τόν ίδιον όρκον, μέ τά ίδια λόγια: Θά στέκη μπροστά μας 
ακοίμητο τό ενθύμημα τής άτυχίας μας. Θά στέκη, έως ότου σ ’ έκδικήσουμε, 
ω φιλτάτη καί ιερά Σημαία, καί θά θεωρούμε τόν εαυτόν μας οφειλέτην, 
εα)ς ° τ°υ  σέ ξαναδοϋμε γελούμενη καί περήφανη νά κολπώνεσαι μέσα στήν 
γνώριμον εύφρόσυνον πτυχήν, όπου έμαθε νά νανουρίζεται ή ελληνική 
ΤΙΜΗ, ΝΙΚΗ,  ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ καί ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ. "Αλλος άρθρογράφος, 
μάλλον σοσιαλιστικών προσανατολισμών, υπό τό ψευδώνυμο ΕΡΜΗΣ, 
απευθύνεται στόν έλληνικό λαό -μοιάζει μέ διάγγελμα- γιά ένα Εθνικό ξύ
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πνημα: Λαέ τής μεγάλης έλληνικής φυλής -τόνιζε- πάψε τό θρήνο σου. στα- 
μάτα τό μοιρολόι. Ή  συμφορά σου ήταν ανάγκη, γιά νά ξυπνήσης άπό τό 
νάρκωμα πού σ ’ είχε. ρίψει τό άφιόνι. μέ τό όποιο σέ πότιζαν τώρα καί 
έκατό χρόνια, οί άρχοντες καί ψευτοπροστάτες σου... Πάψε νά πιστεύης 
πώς έχεις προστάτες στήν Ευρώπη. Ή  μεγαλύτερη αιτία τής δυστυχίας σου 
είναι οί ψευδοπροστάτες σου (εννοεί κυρίως τήν ’Αγγλία καί τή Γαλλία, 
κάνοντας διάκριση τής Ρωσσίας, πού πολλές φορές έσωσε τήν Ελλάδα άπό 
τις δυό άλλες δυνάμεις). Ά λλο ι, φαρμακεροί σάν βδέλλα. είναι οί πολιτικοί 
σου. Εκφυλισμένοι όλοι καί άνίκανοι. "Ολοι. μά όλοι. Καί κατέληγε: "Ελλη
νες! Ή  σωτηρία εύρίσκεται στά χέρια μας. Νέα ζωή. νέες ιδέες. Εργασία 
ακούραστη. Πραγματική άγάπη γιά τήν πατρίδα μας καί (εδώ μπερδεύεται 
κάπως ό άναγνώστης μέ τό σοσιαλιστικό περιεχόμενο τών ιδεών τοΰ 
άρθρογράφου) ή πίστις μας ολόκληρος στο μεγάλο θεό μας. ό όποιος, ούτε 
μάς άφησε, ούτε θά μάς άφήση ποτέ μόνους.

Ξαφνιάζει, κάπως, ή επιθετική στάση τής Η πείρου  άπέναντι τών 
άντιπάλων της. οί όποιοι, δικαιολογημένα, κατηγορούσαν τήν παραιτηθεϊσα 
κυβέρνηση, ώς υπεύθυνη τής καταστροφής. Στήν πραγματικότητα ή θέση 
τοΰ Χατζή ήταν άμυντική. γιατί οί βενιζελικοί, μέ τόν Κήρυκα, προσπα
θούσαν νά έμπλέξουν καί τόν ιδιο, θερμό ύποστηρικτή παλιότερα, όλων 
τών άρχηγών, γιά τούς όποιους σήμερα ζητούσε κρεμάλα. Είναι άλήθεια 
πώς τούς τελευταίους μήνες είχε άποστασιοποιηθει άπό τήν πολιτική τών 
Γούναρη-Θεοτόκη-Στράτου καί τούς κατηγορούσε δριμύτατα γιά άνικανό- 
τητα, δέν έθιγε δμως ποτέ τήν κατάσταση πού έπικρατοΰσε στό μέτωπο, 
ούτε τις εύθύνες τών κυβερνώντων γιαυτό. Είχε, συνεπώς, κάποιο δίκιο ό 
Κήρυξ όταν μιλοΰσε περί συλλογικής ευθύνης, γιατί ό Χατζής ήταν άναμ- 
φίβολα άπό τούς στυλοβάτες τοΰ καθεστώτος. Θά κυριολεκτούσαμε άν λέ
γαμε δτι ήταν άπό τούς Ήρακλείς τοϋ Στέμματος, στό βασιλιά ήταν άφο- 
σιωμένος κι όχι στις κυβερνήσεις του. Γιά νά καυτηριάσει τήν πολιτεία 
τους, έγραψε σωρεία άρθρων, ποτέ δμως δέ στράφηκε έναντίον τού Κων
σταντίνου. Στί,ε μέρες πού άκολούθησαν τήν καταστροφή διαισθανόταν δτι 
όί αντίπαλοι αύτόν, κατά κύριο λόγο, θά πυροβολούσαν, έπρεπε, λοιπόν, 
νά οργανώσει τήν άμυνά του. Καί σύμφωνα μέ τις άρχές τοΰ πολέμου ή 
καλλίτερη άμυνα είναι ή έπίθεση...

κείνες τις μέρες τής μεγάλης συμφοράς, πού ή οργή καί ή άγανάκτηση
τοΰ λαοΰ στρέφονταν πρός τήν άναζήτηση ένοχων, οί βενιζελικές έφη- 

μερίδες, τής ’Αθήνας καί τής έπαρχίας, υπεύθυνο τής καταστροφής, περισ
σότερο καί άπό τήν κυβέρνηση, θεωρούσαν τόν 'Ύπατο 'Αρμοστή Α. Στερ- 
γιάδη. άλλοτε Γενικό διοικητή ’Ηπείρου. Ό  Κήρυξ έγραφε πύρινα σχόλια 
έναντίον του, λησμονούσε δμως, δπως κι δλος ό φιλελεύθερος τύπος, πού 
τώρα ζητούσε τήν κεφαλήν του επί πίνακος. δτι ό Στεργιάδης ήταν επιλογή 
τοΰ Βενιζέλου, τόν διάλεξε άνάμεσα σέ στενούς συνεργάτες του, οΐ όποιοι
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έποφθαλμιοΰσαν τή θέση τοΰ 'Αρμοστή. ’Ακόμα κι όταν ό Βενιζέλος έπεσε, 
μέ τις έκλογές τοΰ Νοεμβρίου τοΰ 1920. πρώτη φροντίδα του ήταν νά 
εξασφαλίσει, μέσω παρασκηνιακών διαύλων, τήν παραμονή τοΰ Στεργιάδη 
στή θέση του. Δικαιολογημένα, συνεπώς, ό Χατζής σχολίαζε τή μήνη τών 
βενιζελικών εναντίον τοΰ Στεργιάδη. δίνοντας τις δικές του προεκτάσεις: 
Πϋρ καί μανία, κατάρα καί άνάθεμα ό βενιζελικός τύπος κατά τοϋ Στεργιά- 
δον, τοϋ ύπ ' άριθμ. 2 Βενιζέλου. Βέβαια κρεμάλα θέλει εις τά πόδια της 
τέως κυβερνητικής τριανδρίας, διότι ή τελευταία μωρά, τόν άφήκε νά κάμη 
βενιζελικόν έργον υπό βασιλικήν κυβέρνησιν καί ευθύνην. Είναι άδύνατο νά 
φανταστεί κανείς πόσο μίσος είχε συσσωρευτεί στις καρδιές τοΰ λαοΰ,κυρίως 
τών προσφύγων, εναντίον τοΰ Στεργιάδη, τήν πηγή, κατ’ αυτούς, παντός κα- 
κοΰ τοΰ Μικρασιατικού ελληνισμού. ’Επί δεκάδες χρόνια ό Στεργιάδης έμεινε 
σιωπηλός ώς τό θάνατό του έκεΐ στή Γαλλία, άναφερόταν άπό δλους, είτε 
στις συζητήσεις, είτε σέ εφημερίδες καί συγγράμματα κάθε κατηγορίας, ώς 
ή χειρότερη έκπροσώπηση τής φυλής, πιό αποτρόπαιο δν δέν είχε γεννήσει 
ή μήτρα τής Ελλάδας, άκόμα καί πνευματικοί άνθρωποι πρώτης γραμμής, 
δέ δίσταζαν νά τόν κατηγορήσουν γιά πράγματα πού ποτέ δέ θά μποροΰσε 
νά συλλάβει ελληνικός νοΰς. Ό  Ήλίας Βενέζης π.χ., πρόσφυγας, στό βιβλίο 
του Μικρασία, χαϊρε, έγραφε γιά τις τελευταίες μέρες τοΰ 'Ελληνισμού τής 
Σμύρνης: ...Οί προεστοί, μέ τούς μητροπολίτες, επειδή αυτοί έπρεπε νά νοι- 
άζωνται γιά τά κοινά, συνεδρίαζαν, χωρίς καμιά προφύλαξη, καί καταστρώ
νανε στά χαρτιά σχέδια μυστικά γιά μιάν Εθνική Ά μυνα  τών Μικρασιατών 
Ελλήνων, πού θ ’ άντιστέκονταν στούς Τούρκους, άν τυχόν έφευγε ό 
ελληνικός στρατός. Μάθαινε τά τεκταινόμενα ό ”Υπατος 'Αρμοστής, ό πε
ριώνυμος Στεργιάδης, γινόταν θηρίο, τραβούσε τά γένια τών δεσποτάδων, 
έδερνε τούς προεστούς, επειδή κι εκείνος είχε τό σχέδιό του: άν οί Τοϋρκοι 
κατέβαιναν στά παράλια τής Μικρασίας -καί τό ήξερε πώς θά κατέβαιναν- 
επρεπε νά βρούνε έκεΐ δλους τούς Μικρασιάτες "Ελληνες καί νά τούς σφά
ξουν. Ό  προορισμός τους ήταν αυτός: νά σφαγοϋν, γιά νά μή γίνουν φορτίο 
στή νικημένη Ελλάδα... Ά ν  είναι δυνατό! Οί σκέψεις καί οί προθέσεις πού 

* απέδιδαν στό Στεργιάδη, δέν ήταν διαφορετικές άπό εκείνες τών Χιτλερικών, 
ιδρυτών τών στρατοπέδων συγκέντρωσης, γιά εξόντωση τών συλλαμβανόμε- 
νων. 'Ένα τέτοιο άπέραντο στρατόπεδο, κατά τούς έπικριτές του, είχε 'ιδρύσει 
κι ο Στεργιάδης στή Σμύρνη, έκεΐ θά συγκέντρωνε τούς Μικρασιάτες 'Έλληνες, 
για νά τούς παραδώσει στούς Τούρκους γιά σφαγή! Βέβαια, αύτά λέγονταν 
και γράφονταν καί γίνονταν πιστευτά, εν βρασμώ ψυχής, σήμερα οί απόψεις 
περι Στεργιάδη είναι διαφορετικές, έπιστήμονες ερευνητές, συγκεντρώνουν 
στοιχεία γιά ν’ άποκαταστήσουν τή μνήμη του καί νά περιορίσουν τις εύθύνες 
του στις πραγματικές διαστάσεις, στό κάτω-κάτω δέ θά έπεφτε τόσο έξω ό 

ενιζέλος στήν έπιλογή τοϋ προσώπου πού θά έφάρμοζε τήν πολιτική του 
την απελευθερωμένη Μικρασία καί δέ θά ένεργοΰσε νά παραμείνει στή θέση 

του, Μ-£τά τήν άλλαγή τής κυβερνητικής σκυτάλης.
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Πολλά σπίτια Γιαννιώτικα μαυροφόρεσαν μέ τήν καταστροφή, έχασαν δι
κούς τους κατά τις μάχες καί τήν οπισθοχώρηση, άνάμεσά τους ήταν κι ό 
ύπολοχαγός Ν. Ζωνίδης, διευθυντής τής βενιζελικής εφημερίδας «Σημαία» 
κατά τό παρελθόν, ό Κήρυξ άφιέρωσε στή μνήμη του πεντάστηλη περιγραφή, 
γιά τις συνθήκες τοϋ θανάτου του (βλ. α ' τόμο τοϋ έργου), ό τρόπος δμως 
τής προβολής τοϋ νεκροϋ προκάλεσε τήν άντίδραση τής Ηπείρου, πού χρη
σιμοποίησε καί μερικές άνευλαβείς εκφράσεις: Τί χρειάζονταν τά τόσα πού 
έγραψε ό «Κήρυξ» γιά τό νεκρό, όταν τάγματα αξιωματικών, δι ’ ά οϋτε μνεία 
έγένετο, άπωλέσθησαν α ύ τ  ο κ τ ο ν ή σ  α ν τ α επί τών πυροβόλων η τών 
σημαιών των καί ούχί εν φυγή εντός αυτοκινήτων μετά κυριών υπόπτων; Ό  
«Κήρυξ» ανόητος πρός τούς εχθρούς, άνόητος καί πρός τούς φίλους πάντοτε. 
Περισσότερο δμως άπό κάθε οικογένεια, ή συμφορά άποτύπωσε τή σφραγίδα 
της στό σπίτι τοΰ Πέτρου Κωστίδη. Έδώ δέν είχαν νά θρηνήσουν νεκρό, θρη- 
νοΰσαν δμως ιδέες, πού ξερρίζωναν καρδιές, έκλειναν δρόμους, στένευαν τούς 
ορίζοντες, στερούσαν τό οξυγόνο άπό τήν άτμόσφαιρα, οδηγούσαν σέ άσφυ- 
κτικές καταστάσεις, προμήνυαν καταστροφές. Ή  εφιαλτική εικόνα τών σφα
γών, ή τέφρα τών ελληνικών συνοικιών τής Σμύρνης, τό μαρτύριο τού δεσπότη, 
ό ξερριζωμός, είχαν μεταφερθεΐ σέ μικρογραφία στή ζωή τής Γιαννιώτικης 
οικογένειας, άλλαξαν τούς ρυθμούς της σά νά χωρίστηκε ό χρόνος στά δυό, 
οί καλές μέρες, -δσο καλές μπορούσαν νά είναι μέ άνοιχτό πάντοτε τό πρό
βλημα τής υγείας τοϋ Βασίλη- τέλειωσαν τό Δεκαπενταύγουστο, ή Παναγία 
ή Άρχιμαντριώτισσα δέν έκανε τό θαύμα της, άπό κει καί πέρα ό ούρανός 
σκοτείνιασε, οί στάχτες τής πυρπολημένης Σμύρνης άρχισαν νά πέφτουν καί 
πάνω άπό τά Γιάννινα, τή νύχτα, έλεγαν, πολλοί άκουγαν τις οίμωγές τών 
θυμάτων τής τούρκικης θηριωδίας, τά ουρλιαχτά τών παρθένων πού βιάζο
νταν, τις κατάρες τών ξερριζωμένων, ό Βασίλης πεταζόταν στόν ύπνο του 
κυνηγημένος άπό εφιάλτες, ή κατάστασή του είχε χειροτερέψει' ό Δημήτρης 
έσκυβε τό κεφάλι καί δέ μιλούσε, οί γυναίκες βουβές κι αύτές, στά κρυφά 
έστηναν σιγανό μοιρολόγι, ό Νίκος έσφιγγε τά δόντια καί κλεινόταν ερμητικά 
στόν εαυτό του- έλειπε καί ή Χριστίνα, οί δουλειές στό νέο σπίτι της, δέν 
τής άφηναν μεγάλα περιθώρια επισκέψεων στό πατρικό της, θάχυνε κάποιο 
βάλσαμο στις πληγές τής οικογένειας. Κι ό Πέτρος... Ό  Πέτρος είχε γίνει τό 
σιωπηλό στοιχειό τοΰ σπιτιού καί τοΰ μαγαζιοΰ. "Αλλαζε δυό κουβέντες μέ 
τό Βασίλη καί τό Δημήτρη, στό Νίκο καί στις γυναίκες δέν έλεγε τίποτα, μά
ταια προσπαθούσαν οί δύστυχες ν ’ άρπάξουν δυό λόγια άπό τό στόμα του, 
χαμένος κόπος, ή θλίψη γιά τό κατάντημα τοΰ τόπου τόν είχε πνίξει, σφράγισε 
άκόμα καί τή λαλιά του, ήρθε κι ό μέγιστος φόβος γιά τήν υγεία τοΰ Βασίλη, 
ό Πέτρος διαισθανόταν δτι τό παιδί περνούσε τή μεγαλύτερη κρίση τής ζωής 
του- δλα τά σημάδια ήταν δυσοίωνα, τό κακό θά ξεσποΰσε, ποΰ νά βρει λόγια 
νά ντύσει μ’ αύτά τά συναισθήματα καί τήν τρικυμία τοΰ έσωτερικοΰ του κό
σμου; Σώπαινε, κι έκανε τούς άλλους νά νοιώθουν πιό βαρειά τήν πλάκα 
πού τούς πίεζε, στό σπίτι καί στό μαγαζί...



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Η ΕΠ ΑΝ ΑΣΤΑ ΣΗ

Στις 31 Αύγουστου, όταν ή Σμύρνη καιγόταν καί τό αίμα τοΰ Χρυσοστό
μου, χυμένο πριν τρεις μέρες στά σοκκάκια τής πόλης, άπό τόν τούρκικο 
όχλο, σημάδευε μέ τό άλικο χρώμα του τήν Ιστορία τής έλληνικής ’Ιωνίας, 
ό Βασίλης ξύπνησε, ΰστερα άπό ένα εφιαλτικό ΰπνο, μέ τήν αίσθηση πώς 
δλα είχαν τελειώσει. ’Από τή μέρα πού άρχισαν νά φτάνουν στά Γιάννινα 
ειδήσεις, χωρίς προπετάσματα καπνοΰ, γιά τήν έκταση καί τό μέγεθος τής 
καταστροφής, τόν πατέρα του ρωτούσε, κανέναν άλλον, κι εκείνος, μέ μισή 
καρδιά, τοΰ μιλοΰσε γιά τά γεγονότα, φοβόταν τήν έκρηξη τοΰ γυιοΰ του, 
τήν άπελπισία του, γιά τή διάψευση τόσων ονείρων. Ό  Βασίλης, λοιπόν, 
έφευγε πρωί άπό τό σπίτι κι έτρεχε, άκουμπώντας στό μπαστούνι -είχε γίνει 
άπό καιρό μόνιμος συνοδός στις κινήσεις του- στούς άπόμερους δρόμους 
τής πόλης, στις συνοικίες, άνέβαινε στούς λόφους, τούς άκάλυπτους άκόμα 
άπό δέντρα, ή κατέβαινε στή λίμνη, τήν έρημη άπό κίνηση, δέ σταματούσε 
πουθενά νά πάρει άνάσα, έτρεχε, έτρεχε, λές καί βιαζόταν νά συναντήσει κά
ποιον καί ποτέ δέν τόν έβρισκε. Τό μεσημέρι γύριζε σπίτι γιά τό φαγητό, τό 
άπόγεμα έμεινε κλεισμένος, μόνο τόν πατέρα δεχόταν γιά λίγο, άκουε τά νέα 
του βουβός, ΰστερα άρχιζε τήν πάλη μέ τή νύχτα, έκλεβε λίγες ώρες ύπνου, 
τις άλλες, μ’ άνοιχτά τά μάτια, άγωνιζόταν νά ξεχωρίσει μέσα στό πυκνό 
σκοτάδι, τή Μεγάλη Ελλάδα πού χανόταν κι έσβηνε. Νύχτες κράτησε ή δο
κιμασία, ως τό πρωΐ στις 31 Αύγούστου, δταν, πηγαίνοντας νά σηκωθεί, τό 
χέρι άκούμπησε στό τραυματισμένο πόδι- ή καρδιά του σταμάτησε' νά τη 
πάλι εκείνη ή γνώριμη γλοιώδης ούσία στή θέση τοΰ τραύματος, τό πόδι του 
πλημμύρισε άπ’ αύτή κι δλο τό δωμάτιο άπό τή μυρουδιά της. Ό  Βασίλης 
κατάλαβε πώς τό τέλος ήταν κοντά. Δέν είπε σέ κανέναν τίποτε, δέ φώναξε 
τό Δημήτρη νά δει τήν πληγή, οΰτε τόν πατέρα, άνοιξε τήν πόρτα καί ρίχτηκε 
στό δρόμο, χωρίς τό μπαστούνι' άφησε τήν Καραβατιά καί μπήκε στούς δρό
μους τής μεγάλης κίνησης, ήθελε νά χτυπηθεί μέ τή ζωή πρόσωπο μέ πρόσωπο, 
διαισθανόταν πώς ήταν ή τελευταία μάχη πού έδινε. Έφτασε στήν άγορά, ό 
κόσμος βούιζε μελίσσι γύρω του, αυτός προχωρούσε στή μέση τοΰ δρόμου, 
τ ’ αύτοκίνητα ξεκούφαιναν μέ τις κόρνες τους, σ’ αύτόν απευθύνονταν, τοΰ 
έλεγαν νά παραμερίσει, τόν προειδοποιούσαν γιά τό μεγάλο κίνδυνο, δέν 
ακουγε τίποτα' οί οδηγοί ήταν άγανακτισμένοι, ό κόσμος στάθηκε καί παρα
κολουθούσε τήν παράξενη μάχη, μερικοί τόν γνώρισαν κι έτρεξαν νά τόν 
βοηθήσουν ν ’ άνεβεϊ στό πεζοδρόμιο, τούς άπώθησε, δέν ήθελε τή βοήθεια
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κανενός' κάποια στιγμή, σά νά είχε κάνει τήν επιλογή του, έπεσε στις ρόδες 
ενός αυτοκινήτου, ερχόταν άπό τήν άντίθετη κατεύθυνση, ό κόσμος κράτησε 
τήν άναπνοή του, δλα σταμάτησαν, ύστερα ξέσπασε βοή κι άλαλαγμός, οί 
πιό κοντινοί ετρεξαν κοντά του, σκοτώθηκε τό παλληκάρί, φώναζαν, στό νο
σοκομείο γρήγορα, κάποιοι τόν άρπαξαν στά χέρια καί τόν πήγαν τρέχοντας 
στό πολιτικό νοσοκομείο τοΰ Χατζηκώστα, ήταν κοντά. "Οταν τόν ξάπλωσαν 
στό κρεβάτι κι ήρθαν οί γιατροί, άντίκρυσαν ένα κατατσακισμένο κορμί, τό 
αίμα έτρεχε άπό παντοΰ, κυρίως άπό τό τραυματισμένο πόδι, έκεΐ έσμιγε μέ 
τό κατακίτρινο πύο, σ’ ένα χρωματισμό πρωτόγνωρο, γιατροί καί νοσοκόμες 
βάλθηκαν νά σταματήσουν τήν αιμορραγία, δέν ωφελούσε σέ τίποτε, τά κα
τάγματα ήταν «πολλαπλά», δπως λένε στήν έπιστημονική ορολογία, ό μεγα
λύτερος κίνδυνος όμως, προερχόταν άπό τις ρήξεις έσωτερικών άγγείων, 
μόνο τό πρόσωπο έμεινε άνέπαφο άπό τόν τραυματισμό, ένα πρόσωπο κα- 
τάχλωμο, είχε στραγγίσει άπό τό αίμα, κι όμως έδειχνε μιά εικόνα σπάνιας 
ομορφιάς' ό θάνατος πού πλησίαζε είχε βαλθει νά έμφανίσει τήν καλλίτερη 
πλευρά του, δσοι είδαν τό Βασίλη, είχαν τήν εντύπωση, πώς άποχαιρετοΰσε 
τή ζωή μέ τό αίσθημα τής άπολύτρωσης...

Ζοΰσε ακόμα όταν έφτασαν οί δικοί του, κεραυνοβολημένοι άπό τό κακό 
μαντάτο πού τούς έφεραν στό σπίτι. Έκει ήταν οί γυναίκες κι ό Πέτρος, ό 
Νίκος είχε βγει έξω, οδηγημένος άπό μιά άνησυχία άνεξήγητη, ό Δημήτρης 
είχε φύγει γιά τή δουλειά του' όταν τό άκουσαν οί γυναίκες έσυραν φωνή 
άπελπισίας, μοιρολόγι θανάτου, τραντάχτηκε συθέμελα τό σπίτι, σέ λίγο ή 
γειτονιά βρέθηκε στό πόδι κι έτρεξε νά βοηθήσει, τί βοήθεια νά προσφέρουν, 
όλα τώρα κρέμονταν άπό τό θεό, αν ζοΰσε άκόμα τό παλληκάρί. ΌΒασίλης 
είχε τά μάτια κλειστά, όταν στάθηκαν γύρω άπό τό κρεβάτι του, δέν τ ’ άνοιξε 
άπό τή στιγμή πού τραυματίστηκε, μόνο ένας άνεπαίσθητος βόγγος άνάβλυζε 
άπό τά πληγωμένα σωθικά του. Ύστερα άπό μιά ώρα έναγώνιας αναμονής, 
οί γιατροί πάλευαν άκόμα γιά τή σωτηρία του, ό Δημήτρης άπαίτησε νά χει- 
ρουργηθεΐ ό αδελφός του, ή μεγαλύτερη ζημιά είχε γίνει στό σηκώτι, ήταν 
δλα έτοιμα γιά τήν έπέμβαση, πατέρα, ψέλλισαν τά χείλη τοΰ Βασίλη, ό Πέ
τρος γονάτισε δίπλα, κάποια μικρή έλπίδα γεννήθηκε στήν καρδιά του, πατέρα 
ξανάπε τό παλληκάρί, εδώ είμαι παιδί μου, θά γίνεις καλά, άπαντοΰσε ό Πέ
τρος, συγχώρεσέ με πατέρα, συγχωρέστε με δλοι σας, δέ μποροϋσα νά ζτήσω 
άλλο, δέν μ ’ άφηνε ή συντριμμένη πατρίδα, οϋτε ή καταραμένη πληγή... Δέν 
θέλω νά μέ κλάψετε, κρατείστε τόν πόνο σας γιά τήν Ελλάδα, σ ’ αυτή ται
ριάζουν τώρα τά μοιρολόγια... Σταμάτησε, τά χείλη βουβάθηκαν καί πάλι. 
Ύστερα τό κεφάλι έγειρε στό πλάι, ό Βασίλης είχε περάσει τό κατώφλι τής 
άλλης ζωής...

Τήν άλλη μέρα έγινε στό Άρχιμανδρειό ή κηδεία του. ΌΣπυρίδων ήθελε 
νά γίνει στή Μητρόπολη, ό Πέτρος δέ δέχτηκε, εδώ βαφτίστηκε, δεσπότη μου, 
εδώ γνώρισε τό θεό, εδώ ονειρευόμουν νά τόν καμαρώσω γαμπρό, δέ μπορεί 
νά ξεκινήσει άπό άλλη έκκλησιά τό μεγάλο ταξίδι του. Στήν κηδεία ήταν όλα 
τά Γιάννινα. Εκατοντάδες κατέβηκαν κι άπό τά χωριά τοΰ Πέτρου καί τής
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Λευκής μέ αγκαλιές αγριολούλουδα τοΰ βουνού, μαζί κι οί παπάδες, νά 
ρίξουν τρισάγιο δπως αύτοί ήξεραν. Φίλοι, συγγενείς, συμπολεμιστές τοΰ 
Βασίλη άπό τόν άγώνα στή Μακεδονία, πολλοί είχαν πάει στή Μικρασία, τό 
αίμα τους πότισε τά χώματά της, μακελεύτηκαν πολεμώντας τόν Κεμάλ, οί 
πλαγιές και οί κορφές τών βουνών, είναι κατάσπαρτες άπό τά κορμιά τους. 
Ήρθαν πολίτες δλων τών παρατάξεων, είχε έμπνεύσει γενικό σεβασμό τό 
παλληκάρι, οί άρχές, δλες οί άρχές, ό Δαγκλής, εξ αιτίας τών γεγονότων, δέ 
μπόρεσε νάρθει ό Ιδιος, έστειλε εκπρόσωπό του, ό δήμαρχος καί τό δημοτικό 
συμβούλιο, οί παπάδες τών εκκλησιών, ή Φιλαρμονική, άκόμα καί εκπρό
σωποι τών κοινοτήτων τών έβραίων καί τών μουσουλμάνων, πάνδημος η 
εκφορά, έγραφαν οί εφημερίδες. Ήφωνή τοΰ Σπυρίδωνα έτρεμε άπό τή συ
γκίνηση, δάκρυα έτρεχαν στά μάτια του, δάκρυα γέμιζαν τά μάτια κι δλου 
τοΰ κόσμου' έκείνη τή μέρα οί Γιαννιώτες δέν ξεπροβοδοΰσαν γιά τήν άλλη 
ζωή μόνο τό Βασίλη, κήδευαν μαζί του καί τήν Ελλάδα, δλα τά παλληκάρια 
πού είχαν πέσει γιά νά γίνουν πραγματικότητα τά όνειρα τόσων γενεών, κι 
δλους τούς "Ελληνες πού μαρτυροΰσαν στις άκτές τής Ιωνίας, στόν Πόντο, 
κι δπου άλλοΰ. Καί δίπλα στό φέρετρο, γύρω-γύρω, ή οικογένεια, γονείς κι 
αδέρφια, μαυροφορεμένος χορός άρχαίας τραγωδίας, νά κουβεντιάζουν 
ασταμάτητα μέ τό παλληκάρι τους, νά λένε, νά λένε καί ν’ άποκρίνονται, π ί
στευαν πώς ό Βασίλης τούς ρωτοΰσε, κι άς είχε τό στόμα σφαλισμένο καί 
τά μάτια κλειστά, τούς άκουε ό Βασίλης καί τούς άπαντοΰσε. Ούτε κατάλαβαν 
πότε τελείωσε ή νεκρώσιμη άκολουθία. Είχαν ξεκοπεΐ άπό τό περιβάλλον, 
ζοΰσαν σ’ έναν άλλο κόσμο, ήταν παιγνίδι αυτό τοΰ Βασίλη, δπως τό έπαιζαν 
μικρά παιδιά στό χωριό, συλλογιζόταν ό Πέτρος, νά, δπου νάταν θά πετα- 
ζόταν ορθός, ίδιος άναστημένος Χριστός, καί θάτρεχε γιά τό σπίτι φορτω
μένος λουλούδια... Χρειάστηκε ώρα πολλή νά τούς συνεφέρουν. Κανένας δέ 
μπόρεσε νά παρακολουθήσει τήν ταφή στόν οικογενειακό τάφο τοΰ 'Αγίου 
Νικολάου, έκεινον πού είχε χτίσει ό θειος τοΰ Πέτρου, ό Γεωργίου, καί τόν 
εγκαινίασε πρώτος- πέθανε μέ τόν καύμό νά δει τά Γιάννινα ελεύθερα, ερχόταν 
τώρα νά τοΰ κρατήσει συντροφιά ό μικρανεψιός του, είχαν νά πούνε πολλά 
οί δυό τους, νύχτες άτέλειωτες, οί καλές, οί δοξασμένες μέρες τής Ελλάδας, 
καθώς καί τά παθήματά της, δέν είχαν τελειωμό...

'J 1 ά Γιάννινα στό μεταξύ, άρχισαν νά αισθάνονται δυνατά τούς κλονισμούς 
άπό τις συνέπειες τής καταστροφής. ’Αναταραχή παρατηρήθηκε καί στις 

στρατιωτικές μονάδες του Ε' Σ.  Στρατού, πειθαρχία συνιστοΰσαν οί κυβερ
νητικές εφημερίδες, πειθαρχίαν, αυτό έξορκίζει ή εθνική φιλοτιμία καί συ- 
νείδησις τοϋ έν δπλοις στρατοϋ ' ή ’Αστυνομία, μέ διαταγή της, απαγόρευσε 
πάσαν έν ύπαίθρω συγκέντρωσιν ή συνάθροιοιν πολλών ατόμων, ή « Ή πει
ρος» δυό λύσεις έβλεπε, πού θά μπορούσαν νά βγάλουν τή χώρα άπό τό 
αδιέξοδο: Ή  αμέσως ίσχυράν δικτατορικήν κυβέρνησιν, άνεν ψευδενέσεων τής 
εθνοσυνελεύσεως, ή αμέσως, άν τό πρώτον δέν γίνεται, οικουμενικήν τοιαύτην. 
Αλλη λύσις, σωτήρια, δέν υπάρχει. Παν άλλο είναι έπικίνδυνον πείραμα μέ
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χρι τών εκλογών. Σέ λίγες μέρες δέ θά ερχόταν οΰτε ή δικτατορία, ούτε ή 
οικουμενική, θάφτανε ή Επανάσταση. Ή ταν αύτό πού ό Χατζής άποκαλοϋσε 
επικίνδυνο πείραμα. Μέχρι τήν έκρηξή της ό μέν Χατζής θά συνιστοϋσε 
πίστιν, πυγμήν καί ταχύτητα, ορθώσατε μίαν πυγμήν καί υψώσατε μίαν πίστιν. 
έγραφε, μόνον αυτών τών δύο φαρμάκων έχει άνάγκην ή νοοτροπία καί ή 
ψυχοσύνθεσις τής σημερινής καταστάσεως. ό δέ Κήρυξ θά έπέμενε νά υπο
στηρίζει δτι υπάρχει ομαδική εύθύνηκαι πρέπει νά τιμωρηθούν δλοι οί ένοχοι, 
δπου κι άν βρίσκονται, συγκαταλέγοντας, άνάμεσά τους καί τό Χατζή. Ότε- 
λευταϊος άπαντοϋσε, εκφράζοντας τά συναισθήματα τοΰ κόσμου που άντι- 
προσώπευε: Μίαν εβδομάδα, άμα τφ άτυχήματι (ατύχημα είχε άποκαλέσει ό 
βασιλιάς τήν καταστροφή, ατύχημα τό χαρακτήριζαν καί οί οπαδοί του), δέν 
έμεινεν οϋτε φράσις πατριωτική, οϋτε σωφροσύνης έπίκλησις νά μήν άνα- 
βλύση έκ τών στηλών αυτών (τής «Ηπείρου»), πρός δλους, φίλους καί 
αντιπάλους... Εις τήν άναβλύζουσαν αυτήν ειλικρίνειαν, ένα μωρώς άνόητον 
καί χολερικόν έκ κίτρινης έμπαθείας έγχώριον βενιζελικόν όργανον. ύψωσε 
τό κωμικόν του ανάστημα καί μάς είπε περίπου: —Όχι, παληανθρώποι, δέν 
άκοϋμε τίποτε. 'Εμείς τά κεφάλια σας θέλουμε, δλους, ολίγον πολύ, σάς θέ
λουμε υπευθύνους καί δέν θά  δ ι α φ ύ γ η  κ α ν ε ί ς  σ α ς .  Χρωστάτε, θά 
μάς πληρώσητε καί θά έξοφλήσητε τούς λογαριασμούς. Νά πληρώσουμε, λοι
πόν. Έντιμον πράγμα ή έξόφλησις τών λογαριασμών. Στήν άναθεώρησιν τοϋ 
«δοϋναι» καί «λαβε'ιν» τακτοποιούνται πολλάκις πράγματα εκκρεμή άπό και
ρού. Κάποτε δέ ευρίσκει κανείς, δτι έκεΐ δπου ένόμιζεν δτι οφείλει, έχει καί 
νά λάβη. Καί αύτό είναι καιρός νά προωθήση ό «Κήρυξ» νά γίνη. Μία ορι
στική έξόφλησις τών λογαριασμών. Δέν είναι έντιμον; Αυτά δμως τά «περί 
διαγραμμάτου» τοϋ Χατζή δέν τά καταλάβαινε ό Κήρυξ, έπέμενε στό δόγμα 
τής συλλογικής ευθύνης καί ζητοϋσε τήν έφαρμογή του. Ά πό τήν άλλη, μέ 
τήν άρθρογραφία τής Ηπείρου, άποκαλυπτόταν, τις επόμενες μέρες, τί έννο- 
οΰσε ζητώντας δικτατορική κυβέρνηση:Τό πρότεινε σέ διακήρυξή του ό Πα
νελλήνιος Λαϊκός Πολιτικός Σύλλογος στή δύναμη τοϋ οποίου συγκαταλε
γόταν κι ό ομώνυμος σύλλογος τών άντιβενιζελικών τών Γιαννίνων. Νά σχη
ματιστεί κυβέρνηση μέ πρωθυπουργό τόν Ιωάννη Μεταξα, τό μόνο πολιτικό 
πού είχε άντιταχτεϊ στή Μικρασιατική έκστρατεία. Οί κομμουνιστές, πάλι, 
έπαιζαν τό δικό τους παιγνίδι. Κάποιος άπό τό Εργατικό Κέντρο τών Γιαν
νίνων -κατά τά γραφόμενα τής Ηπείρου -έφερε στήν έφημερίδα γιά δημοσίευ
ση, περικοπή τοΰ Ριζοσπάστη- ζητοϋσε μάλιστα νά δημοσιευτεί επτά φόρες, 
ώς είδος αγγελίας κατά στίχον- άπό έκκληση τοΰ Έργατικοΰ Κέντρου Αθη
νών, πού υπέβαλε τό αίτημα τής άμεσης γενικής άποστράτευσης. Νά μή μείνει, 
δηλαδή, οϋτε ένας στρατιώτης στή Θράκη καί τ ’ άλλα σύνορα; ρωτοΰσε ό 
Χατζής. Καί ποιός θά τά φυλάξη άπό τούς Τούρκους: Ό  Ριζοσπάστης;

Γιά ν’ άποτραποΰν κι άλλες συμφορές γιά τόν τόπο, τά διοικητικά συμ
βούλια τών συλλόγων καί σωματείων Ίωαννίνων συνεδρίασαν καί έξέδωκαν, 
στις 10-9-22 ψήφισμα μέ τό όποιο έκαναν έκκληση εις τά φιλοπάτριδα αισθή
ματα παντός πολίτου, δπως τεθή τέρμα εις τάς έσωτερικάς διαμάχας καί
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έκαστος θυσιάση τό άτομικόν αύτοϋ συμφέρον εις τόν βωμόν τής πατρίδος. 
Πρότειναν, άκόμα, όπως κληθώσι καί χρησιμοποιηθώσι άπαντα τά τέκνα τής 
ελληνικής πατρίδος, άνεξαρτήτως πολιτικών φρονημάτων, καί οπουδήποτε 
ταϋτα εϋρίσκονται. τά δυνάμενα νά προσφέρωσιν τάς ύψίστας αυτών έθνικάς 
υπηρεσίας πρός σωτηρίαν πατρίδος, εν τε τω πολιτικώ, διπλωματικά) καί 
στρατιωτικφ μετώπω.

Ή Γενική διοίκηση Ηπείρου καταργήθηκε. "Ολο τό μόνιμο προσωπικό της τοπο
θετήθηκε στή Νομαρχία, οί έκτακτοι απολύθηκαν. Θ’ άργούσε. πάντως, ή απόφαση νά 
εφαρμοστεί.- Ό  γενικός πρόξενος τής Ιταλίας στά Γιάννινα βαρώνος Modica di San 
Giovanni, έστειλε στήν Ή πειρο  100 λιρέττες (προσωπική εισφορά) ύπέρ τών δυστυχών 
προσφύγων τής Μικρής Άσίας. Καθαρός έμπαιγμός τοϋ Ιταλού διπλωμάτη! Οί ’Ιταλοί 
πού. μαζί μέ τούς Γάλλους, ένίσχυσαν καί εξόπλισαν τόν Κεμάλ, έδειχναν τώρα συ- 
μπόνοια πρός τά θύματά τους!- Όκόσμος χαλούσε, τά αποσπάσματα όμως συνέχιζαν 
νά κάνουν τή δουλειά τους. Κυνηγούσαν κι έπιαναν άνυπότακτους!- ΌΛιαπαδίτης. 
άπό τήν Κέρκυρα, άντί τοΰ γιατρού Β. Μιχαηλίδη. πού σταμάτησε τή συνδρομή του 
στήν Ήπειρο, έστειλε 12 συνδρομητές Κερκυραίων πού ήθελαν νά διαβάζουν τήν 
εφημερίδα.- Ά π ό  τούς γάμους τών τελευταίων έβδομάδων, πριν άπό τήν καταστροφή: 
Χαρ. Ίωαννίδης - Μαριάνθη Νασοπούλου. Σαμπεθάϊ Κ οφίνο-Ά μαλία Κοέν.- 
Μεγάλη μερίδα τών άντιβενιζελικών είχε βέβαια άποκηρύξει άπό καιρό τήν 

ηγεσία καί ζητούσε σχηματισμό κυβέρνησης πυγμής, άκόμα καί διδακτορικής, 
πάντα όμως τής έγκρισης τοΰ βασιλιά, ό όποιος, όπως τά δημοσιογραφικά 
τους όργανα -καί ή Ήπειρος- έγραφαν, έπρεπε μ ό ν ο ν  α υ τ ό ς ,  μαζί μέ τό 
νικηφόρον καί γνώριμον έπιτελείον του τών ενδόξων Βαλκανικών πολέμων 
νά ήγηθή πάσης νέας προσπαθείας εις τήν Θράκην. Αυτά στήριζαν τήν πει
θαρχία τοϋ στρατοΰ στό καθεστώς, κι άπέβλεπαν στήν εξασφάλιση ψυχραιμίας, 
σωφροσύνης περίνοιας καί τάξης, μέχρι τής καθαράς άποκρυσταλλώσεως τών 
συντελουμένων. Τό έθνος ζεί εις τήν ψυχήν τοϋ στρατοϋ του, έγραφε ό Χατζής, 
όταν πληροφορήθηκε ότι πεντακόσιοι Ήπειρώται έφεδροι είχαν παρουσιαστεί 
καί ζητούσαν νά καταταγοϋν στό στρατό τής Ηπείρου.

Όμονομερής προσανατολισμός τών άντιβενιζελικών πρός τήν πλευρά τοϋ 
Παλατιοΰ. γιά τήν επίτευξη λύσης, τούς έκανε ν’ άντιμετωπίζουν μέ επιφύλαξη 
τις ειδήσεις πού έφταναν στά Γιάννινα γιά κίνημα τού στρατοΰ στή Μυτιλήνη 
καί στή Χίο. Μέ στόχο τήν πτώση τής κυβέρνησης, μετά τή συνεννόηση Πα- 
πούλα καί επαναστατών στό Λαύριο -έγραφε ή Ήπειρος- τό ζήτημα θά κα
νονιστεί ειρηνικά. Έ γιναν δεκτά τά αίτήματά τους κι ό στρατός θά μεταβεϊ 
εις τήν Θράκην. Μάταιες ελπίδες! Τό κίνημα είχε φουντώσει καί τήν άλλη 
μερα (15-9-1922) ή Ή πειρος άναγκάστηκε νά γράψει ότι ό Κωνσταντίνος 
παραιτήθηκε, ό διάδοχος Γεώργιος ορκίστηκε ώς νέος βασιλιάς, νέα κυβέρ
νηση σχηματίστηκε, ή ’Αθήνα κι ό Πειραιάς πανηγύριζαν, οί επαναστάτες 
κατέλυσαν τις άρχές καί άρχισαν τις συλλήψεις. Μέ τήν παραίτησή του, πού 
είχε ζητήσει ή Επανάσταση, ό Κωνσταντίνος άπηύθυνε διάγγελμα πρός τόν 
ελληνικό λαό γιά νά τή δικαιολογήσει: Μή θέλων ν ’ άφήσω εις ούδενός τόν 
ν°ϋν  -έλεγε- δτι διά τής παρουσίας μου εις τόν θρόνον θά δυσχεράνω τήν 
ιεράν τών Ελλήνων ένωσιν, παρητήθην τής βασιλικής άρχής, χάριν τοϋ πρω-
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τοτόκον υίοϋ μου Γεωργίου, όστις είναι νϋν Βασιλεύς σας. Στό ίδιο φύλλο 
τής Ηπείρου (16-9-22) πού δημοσιευόταν τό βασιλικό διάγγελμα, φιλοξενούν
ταν κι άρθρο τού Νέστορα τής δικηγορίας καί δημοσιογραφίας τών Γιαννίνων. 
Νέστορα Γεωργίτση' ύστερα άπό πολλών μηνών σιωπή, ύψωνε τή φωνή του, 
γιά συναδέλφωση τών Ελλήνων, γιά προσφορά θυσιών άπό όλους, μόνον 
έτσι θά σωζόταν ή Θράκη, τήν όποία άπειλούσε τώρα ό θρασύτατος καί πα
ράφορος Κεμάλ, ό δεινώς ήττημένος τής χθές. Ήπατρίς κινδυνεύει - κατέληγε. 
Στώμεν καλώς. Νϋν υπέρ πάντων ό αγών. Τό έλληνικόν εργον επί τήν Θράκην 
καί τά σύνορα! τόνιζε, τήν άλλη μέρα, σέ άρθρο του καί ό Χατζής, προτρέ- 
ποντας: "Ας ύψωθή εκείνη ή γρανιτώδης καί άκαταφάσμαστος έλληνική γνώ
ριμος άλκή. φοβερά καί χειμαρρώδης ενώπιον του (τοΰ Κεμάλ), ώς καί 
ενώπιον παντός οίουδήποτε έλλοχεύοντος ή καραδοκοϋντος καί έλπίζοντος 
καί τούτου ούχί εις τήν δύναμιν έαυτοϋ, ά λλ ' εις τήν άδυναμίαν ημών. Καί 
ώς μία λόγχη άς άστράψη πάλιν ενώπιον τών οφθαλμών του ή έλληνική 
έκείνη δύναμις, ή όποία, επί δέκα έτη τώρα, έσυρε τόν σφαγέα κατακτητήν 
άπό εδάφους εις έδαφος, έως τά κρνσφύγετα τών άποτέρων άσιατικών 
υπογείων του...

τ τ  προτίμηση πού έδινε ή Ή πειρος σ’ ένα σύστημα δικτατορικής διακυβέρ- 
νησης τής χώρας, δέ δυσκόλεψαν ούτε αυτή, ούτε τούς όμοια σκεπτόμε- 

νους άντιβενιζελικούς, νά εγκρίνουν τήν Επανάσταση τών Νικολάου Πλα- 
στήρα - Στυλιανού Γόνατά καί νά έπικροτήσουν τις έπαγγελίες της γιά άμεση 
ενίσχυση τοΰ Θρακικοΰ μετώπου (περιλάμβανε άκόμα καί τήν ’Ανατολική 
Θράκη), καθώς καί τις προσπάθειές της γιά άποσόβηση τοΰ αλληλοσπαραγμού, 
πολύ πιθανού έξ αιτίας τοΰ χάσματος πού χώριζε τις δυό μεγάλες παρατάξεις. 
Ά πό τήν πλευρά δμως κύκλων τών Φιλελευθέρων, τουλάχιστον σ’ δ,τι 
άφοροΰσε στά Γιάννινα, διατυπωνόταν ή άξίωση νά περιέλθει δλη ή εξουσία 
στούς βενιζελικούς, μέ κατάλυση τών άρχών καί παραμερισμό τών ηγετών 
τοΰ στρατοΰ τής ’Ηπείρου, πρός τούς όποιους δέν έτρεφαν έμπιστοσύνη. 
Αύτή ή άντίληψη, σέ συνδυασμό μέ τήν αντίθεση τών ήγητόρων τοΰ στρατοΰ, 
παρολίγο νά αιματοκυλίσει τήν πόλη. Τά γεγονότα έκτυλίχτηκαν ώς εξής: 

Μόλις επικράτησε ή Επανάσταση, ό διοικητής τής VIII μεραρχίας I. Πα- 
παφλέσσας, μέ προκήρυξή του (16-9-1922) κάλεσε τό λαό τής ’Ηπείρου νά 
καταπνίξει τά κομματικά του πάθη, νά πειθαρχήσει στό συμφέρον τής πα
τρίδας καί τις διαταγές τής κυβέρνησης, γιά νά μπορέσουν, λαός καί στρατός 
ενωμένοι, ν ’ αναταχθούν μέ άποτελεσματικότητα στόν εξωτερικό εχθρό. Μέ 
ψυχραιμία καί ειλικρινή πατριωτισμό, συνιστούσε, νά περιμένουν οί Ήπει- 
ρώτες, τις διαταγές τής νέας κυβέρνησης, πρός ήν συνετάχθη καί ό στρατός 
διά τό συμφέρον τής κινδυνευούσης πατρίδος. Τέλος άνακοίνωνε πώς άνέθετε 
τή διοίκηση τών στρατευμάτων τής Φρουράς Ίωαννίνων, γιά τή διασφάλιση 
τής τάξης, στόν Ήπειρώτη συνταγματάρχη πεζικοΰ Χρ. Χατζημιχάλη. Μέ 
δική του προκήρυξη ό τελευταίος, ύπογράμμιζε τήν άνάγκη τής τήρησης τής 
τάξης, άναγκαίας γιά τήν άσφάλεια, μιας εύπαθοΰς άκριτικής περιοχής τοΰ
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Ελληνισμού, κι απαγόρευε: 1)Πάσαν πρόκλησήν ή πάσαν προκλητικήν πράξιν. 
άνεξαρτήτως οίασδήποτε κομματικής φατρίας, δυναμένην νά έξερεθίση καί 
νά προκαλέση ταραχάς. 2)Πάσαν διάδοσιν ψευδούς είδήσεως. "Ολες όμως 
αύτές οί συστάσεις καί προτροπές δέ στάθηκαν ικανές ν’ άναστείλουν τήν 
έκδήλ(οση τής αγανάκτησης τοϋ λαοϋ τών Γιαννίνων κατά τών υπευθύνων,

μέ τή συγκρότηση ένο
πλου συλλαλητηρίου στήν 
κεντρική πλατεία, στις 17 
Σεπτεαβοΐου. στό όποιο 
πρωτοστατούσαν οί βενι- 
ζελικοί, μέ ήγέτες τόν 
βουλευτή Ε. Χατζή, πού 
ως τότε πολιτευόταν πά
ντοτε μέ διαλλακτικότη
τα, καί τόν συνδιευθυντή 
τοϋ Κήρυκα, δημοσιογρά
φο Ν. Λάππα. Οί δια
δηλωτές τοϋ συλλαλητη
ρίου πέρασαν, καί τή φο
ρά αύτή, όχι μόνον άσχη- 
μονοϋσαι άλλά καί μέ τά
σεις βανδαλισμού καί μέ 
άπειλές κατά τοϋ Χατζή, 
έξω άπό τά γραφεία τής 
Ηπείρου, τά όποια έσω
σε άπό τήν καταστροφή ή 
έπέμβαση σωφρονέστε- 

ρων. (Ό  Γ. Χατζής ήταν άρρωστος στό σπίτι του, από τις 10 Σεπτεμβρίου, 
μέ πυρετό άπό γριππώδη βρογχίτιδα καί άπό τό κρεβάτι τής άρρώστειας δια
τύπωνε τό παράπονο:Στο ύς 22 μήνες τών μετανοεμβριανών κυβερνήσεων όχι 
μόνο σέ κανενός τό σπίτι δέν πήγα ποτέ, παρά σά φίλος, άλλά καί τό δικό 
μου σπίτι τό είχα ανοικτό γιά ό π ο ι ο  ν δ ή π ο τ ε .  Οί άπειλές, συνεπώς, 
εμένα δέν μέ ερεθίζουν, μπορώ μάλιστα καί νά γελώ φιλοσοφώντας, όταν 
τις άκούω, άλλά υπάρχουν άλλοι πού έρεθίζονται κατά τόν ίδιο τρόπο, όπως 
οί άπειλοϋντες διαδηλωτές).

Ή  έπιθετική άρθρογραφία τοΰ Κήρυκα καί οί άπαντήσεις τής Ηπείρου 
δέ συνέβαλαν στή χαλάρωση τής έντασης, τήν έκαναν όξύτερη. Τό βράδυ τής 
έκρηξης τής ’Επανάστασης διατάχθηκε συναγερμός καί οί φήμες οργίαζαν. 
Κατηγορήθηκε ό διοικητής τοΰ πυροβολικοΰ τής μεραρχίας ταγματάρχης 
Β. Κρυστάλλης, ότι μετακίνησε τά κανόνια άπό τόν ’Ακραίο πρός τό λόφο 
τοϋ Βελισσαρίου, γιά νά βομβαρδίσει άπό εκεί τά Γιάννινα. Μ' έπιστολή του 
πρός τήν Ήπειρο  (19-9-22) ό Κρυστάλλης τά διέψευδε όλα, χαρακτηρίζοντάς 
τα συκοφαντίας καί τερατολογήματα τών διαφόρων εκμεταλλευτών πάτρι

ο  Νικ. Πλαστήρας στό Μικρασιατικό μέτωπο, όταν ό 
έλληνικός στρατός νικούσε άκόμα. Οί στρατιώτες τοϋ 
συντάγματος του τόν φέρουν στούς ώμους τους...
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δοκωτήλων καί άκάπνων ψε υδοπα τρ ι οι τών, οϊτινες καραδοκούν μόνον όμοιας 
περιστάσεις, όπως δείξωσι τά σημεία τής ζωής των. Ή  άλήθεια, κατά τόν 
Κρυστάλλη, ήταν ή εξής: Ή  μεραρχία, επειδή ό 'Ακραίος δέν παρείχε άσφά- 
λεια στά πυροβόλα, διέταξε τή μετακίνησή τους ά π’ εκεί σέ άσφαλέστερη 
θέση, όταν έγινε γνωστό πώς 300 ένοπλοι κατευθύνονταν πρός τόν Ακραίο  
γιά νά τά καταλάβουν, κάτι πού θά ήταν εύκολο. Ή  μετακίνηση έγινε πρός 
τήν τάφρο πού βρισκόταν απέναντι άπό τό καφενείο Βελισσάριος, όπου παλιό 
τουρκικό νεκροταφείο, καί τά κανόνια τοποθετήθηκαν χωρίς νά είναι στραμ
μένα πρός τά Γιάννινα, ούτε κι οπλισμένα. Οί πνροβοληταί μου -έγραφε ό 
Κρυστάλλης- έσυνήθισαν νά έξερευγνύωσι τό πϋρ καί τόν όλεθρον έναντίον 
τών εχθρών τής πατρίδος, Τούρκων καί Βουλγάρων, ουδέποτε δέ έναντίον 
φιλήσυχου, άοπλου καί άμερίμνως κοιμωμένης πόλεως, πολύ δέ όλιγώτερον 
κατά τήν νύκτα έκείνην, προκειμένου περί τής αγαπητής ιδιαιτέρας μου πα
τρίδος.

Φαίνεται πώς κινδύνεψε νά διαταραχτεΐ σοβαρά ή κατάσταση στά Γιάν
νινα, άπό τήν ανάμιξη ορισμένων κύκλων τών Φιλελευθέρων, πού πίστεψαν 
πώς ήρθε ή στιγμή νά πάρουν τήν κατάσταση στά χέρια τους. Μιά άναλυτική 
έκθεση τοϋ συνταγματάρχη X. Χατζημιχάλη, δημοσιευμένη στήν Ήπειρο (23-
9-1922) δίνει πλήρη περιγραφή τών γεγονότων. Γράφει ό Χατζημιχάλης: Μό
λις έγινε γνωστή ή Επανάσταση καί ό εθνικός της σκοπός, αμέσως όλοι μας, 
άξιωματικοί καί οπλίτες, ταχθήκαμε μέ τό μέρος της. Τήν ιερή ιδέα τοϋ έθνι- 
κοϋ κινήματος θέλησα ν ’ άναλύσω όχι μόνο στό στρατό, άλλά καί στό λαό 
τής Ηπείρου, ώς Ήπειρώτης, όπως καί έκανα κατά τό συλλαλητήριο πού 
συγκροτήθηκε, άφοϋ ήρθα σέ συνεννόηση, μέ τό «Σύλλογο τών Φιλελευθέρων». 
Όκόσμος μέ ακούσε, συγκινήθηκε καί μέ καταχειροκρότησε. Τό υψηλό αυτό 
αίσθημα τοϋ Ηπειρωτικού λαοϋ θέλησαν νά δηλητηριάσουν μερικοί, όπως 
ό Ε. Χατζής (βουλευτής), Ν. Αάππας (συνδιευθυντής τού Κήρυκα) κ.ά. Έτσι, 
όταν ό κόσμος, ικανοποιημένος άπό τις έπαγγελίες τής Επανάστασης, γύρισε 
μετά τό συλλαλητήριο στά σπίτια του κι άρχισε τις δουλειές του, οί άναφερ- 
θέντες μαζί μέ μερικούς άλλους καί σέ συνεννόηση μέ λίγους άξιωματικούς. 
έπεχείρησαν νά διασαλεύσουν τήν τάξη καί νά καταλύσουν τις άρχές. Χω 
ροφύλακες πού πήγαν μέ τό μέρος τους, ένώ είχαν καθήκον νά περιφρου- 
ρήσουν τή ζωή καί τήν περιουσία τών πολιτών, πυροβολούσαν συνεχώς μέσα 
στήν πόλη πρός τρομοκράτηση τοϋ λαοϋ. Κάποιοι άλλοι στήν πλατεία, μέ 
περίστροφα στά χέρια, καλοϋσαν τούς ταραξίες ν ’ άνοίξουν τις φυλακές γιά 
νά βγουν έλεύθεροι ά π ’ έκεϊ οί έγκληματίες, ταυτόχρονα δέ κατέλαβαν τό τη
λεγραφείο κι έστειλαν στήν Αθήνα τά τηλεγραφήματα πού ήθελαν καί κατα
κρατούσαν όσα έφθαναν ά π ’ έκεϊ. Ήκατάσταση, όπως είχε διαμορφωθεί, 
εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους γιά τή ζωή καί τήν περιουσία τών πολιτών 
κι αυτό μέ υποχρέωσε, γιά νά εξασφαλιστεί ταυτόχρονα καί ή συνοχή καί 
πειθαρχία τοϋ στρατοΰ, νά λάβω τά κατάλληλα στρατιωτικά μέτρα (απαγό
ρευση συγκεντρώσεων κλπ.), όντας βέβαιος ότι οί Γιαννιώτες καί οί Ήπει- 
ρώτες γενικότερα, θά τά έπικροτοϋσαν. ’Α ν έπέτρεπα νά κάνουν οί άναφερ-
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θέντες εκείνα πού ζητούσαν, σίγουρα θά επακολουθούσε αναρχία, λεηλασίες 
καί φόνοι καί φυσικά ό στρατός θά έχανε τή συνοχή καί πειθαρχία του. μέ 
αποτέλεσμα τή συσσώρευση νέων συμφορών στήν δυστυχισμένη Ελλάδα. 
Παρά τά μέτρα πού πάρθηκαν, ή κατάσταση εξακολουθούσε νά είναι κρίσιμη. 
Οί πρωταγωνιστές τών γεγονότων, άντί νά ζητήσουν τή συνδρομή τών 
στρατιωτικών άρχών γιά τήν τήρηση τής τάξης, οργάνωναν έκτροπα καί μέ 
συκοφαντούσαν, εμένα τόν άρχηγό τού στρατεύματος, ότι εγώ τά υποκινούσα. 
Τούς κάλεσα, τούς συμβούλεψα, ζήτησα τή βοήθειά τους. όπως μέ προκηρύξεις 
ζήτησα καί τή συνδρομή τοϋ λαού. αύτοί ήταν άμετάπειστοι, γιατί ένεργοϋσαν 
γιά τό άτομικό τους συμφέρον, άδιαφορώντας άν ή Ή πειρος καί οί Ήπει- 
ρώτες κινδύνευαν. ’Αναγκάστηκα τότε νά πάω ό Ιδιος στό τηλεγραφείο, τό 
όποιο κρατούσαν άκόμα, κι άντί συζήτησης δέχτηκα τις έπιθέσεις καί τις 
ύβρεις τους. —«Δέν είσαι τίποτα, μοϋ έλεγε ό Χατζής (ό βουλευτής), πήγαινε 
στό μέτωπο, έκεΐ είναι ή δουλειά σου». Αυτά ειπώθηκαν μπροστά στούς 
στρατιώτες καί τούς κατώτερους άξιωματικούς πού μέ συνόδευαν καί είχαν 
τό νόημα προτροπής ανυπακοής πρός τόν άρχηγό τους. 'Εκανα υπομονή καί 
γιά ν ’ άπαλλαγώ άπάντησα: — «Βλέπετε ότι έχω τή δύναμη άκόμα καί νά 
κάψω τά Γιάννινα καί δέν σέ πειράζω έσένα πού δέν είσαι τίποτα». Οί 
Ήπειρώτες θά καταλάβαιναν τήν έννοια τών λόγων μου, γιαυτό καί τά πα
ραποίησαν σέ δημοσιεύματά τους στον «Κήρυκα» καί δέν έγραψαν έκεϊνα 
πού πρόσθεσα: —Έσεΐς, τούς είπα, θέλετε νά κάψετε τά Γιάννινα, εγώ τά 
φυλάω αύτή τή στιγμή, γιατί αύτό είναι τό έθνικόν μου καθήκον κι αυτό 
επιβάλλει καί ή Ηπειρωτική μου συνείδηση. Δέν σταμάτησαν, συνέχισαν τις 
συκοφαντίες τους άπό τόν «Κήρυκα». Μέ κατηγόρησαν δτι εμφανίστηκα ώς 
μάρτυρας κατηγορίας στή δίκη τοΰ Βενιζέλου στό Παρίσι. Από τά πρακτικά 
άποδεικνύεται ότι στό διεθνές καί πολυπληθές άκροατήριο τοΰ Παρισιού μί-, 
λησα γιά τήν έλευθερία τών λαών. γιά τό δτι ό έλληνικός λαός στον πόλεμο 
είχε χύσει τό αίμα του γιά τή Γαλλία, όπως εγώ πού είχα εθελοντικά καταταγεϊ 
στό γαλλικό στρατό. Στό λαό, λοιπόν, αύτό ή Γαλλία οφείλε εύγνωμοσύνη, 
άνεξαρτήτως προσώπων. "Ολες τις παράνομες πράξεις, τών πολιτών καί τών 
στρατιωτικών, κατά τις τελευταίες μέρες, τις κατήγγειλα άρμοδίως, κατέληγε 
ό Χατζημιχάλης. "Οσοι συγκρούστηκαν μαζί του ένήργησαν γιά τήν άπομά- 
κρυνσή του άπό τά Γιάννινα, χωρίς νά τό πετύχουν. Παρέμεινε ώς άναπλη- 
ρωτής διοικητής τής VIII μεραρχίας, καί μ’ αύτή τήν ιδιότητα ύποδέχτηκε 
στις 2 ’Οκτωβρίου τό νέο διοικητή τοΰ Ε ' Σ .  Στρατοΰ άντιστράτηγο Δ. Ίω- 
αννου. Στή διοίκηση τής μεραρχίας τόν άντικατέστησε ό συνταγματάρχης 
Κλάδος, παρέμεινε όμως κι ό Χατζημιχάλης στά Γιάννινα.

Ά πό τή περίληψη τής έκθεσης Χατζημιχάλη συμπεραίνονται τά εξής: Ση
μαντική μερίδα τών Φιλελευθέρων πίστεψε, ότι ή Επανάσταση ήταν έργο 
τών βενιζελικών κι άφοΰ ό άρχηγός της, ό συνταγματάρχης Πλαστήρας, ήταν 
βενιζελικός, αύτοί έπρεπε ν ’ άναλάβουν τήν εξουσία, παραγκωνίζοντας τις 
στρατιωτικές άρχές, στις όποιες δέν είχαν εμπιστοσύνη, έπειδή πίστευαν ότι 
ηταν εξαρτημένες άπό τόν Κωνσταντίνο. Παρέβλεπαν ότι άπό τούς πρωτερ-
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γάτες τής Επανάστασης καί στενός συνεργάτης τοϋ Πλαστήρα, ήταν ό Γο- 
νατας, μετριοπαθής Κωνσταντινικός καί, όπως ορθά παρατηρήθηκε, ή συμ
μετοχή του στήν Επανάσταση βοήθησε ώστε νά μή θεωρηθεί αυτή ώς στενά 
βενιζελική κομματική υπόθεση, άλλά ώς ενέργεια αέ εθνικόν χαρακτήρα. Τό 
ίδιο συνέβαινε καί στή σύνθεση όλου τοϋ σώματος τών επαναστατών 
άξιωματικών. ’Ανήκαν καί στις δυό παρατάξεις, Ισως μάλιστα οί περισσό
τεροι νά ήταν βασιλικοί, άφοΰ πλειοψηφούσαν στό στρατό μετά τις εκκαθα
ρίσεις άπό τούς βενιζελικούς άξιωματικούς. Στή συμμετοχή καί βασιλικών 
άξιωματικών στηρίζονταν καί οί άντιβενιζελικές εφημερίδες, όσες άποδέ- 
χτηκαν τό κίνημα, άνάμεσά τους καί ή 'Ήπειρος, κάτι τό όποιο δέν ήθελε ό 
Κήρυξ καί τό περιβάλλον του, γιατί τούς άφαιροϋσε τή δυνατότητα νά μιλοϋν 
καί νά ένεργοΰν μόνο αύτοί εξ ονόματος τής Επανάστασης. Είναι χαρακτη
ριστική ή άρθρογραφία τής Ήπειρον, πού έπέμεινε νά ύποστηρίζει ότι τό κί
νημα είχε πανεθνικό χαρακτήρα κι άποτελοΰσε τή μόνη ελπίδα γιά τή σωτηρία 
τής Ελλάδας. Ενώπιον τοϋ φάσματος -έγραφε (20-9-1922)- μιας τελείας άπο- 
συνθέσεως καί εν ταυτφ καί εσωτερικής διαταραχής, ήτις θά ή το φρικαλέα, 
σώτειρα καί εμπνευσμένη στρατιωτική πρωτοβουλία έκαμε τήν χειρονομίαν, 
τήν οποίαν αί μέν περιστάσεις καθίστων άναπότρεπτον, ή δέ κρισιμότης τών 
στιγμών όντως ίεράν. Δέν είχε άνάγκην ή διαίσθησις τών Ελλήνων νά 
έννοήση άμέσως δλην τήν ε ύ ρ ε ί α ν  καί φ ω τ ε ι ν ή ν  έκτασιν τοϋ στρα
τιωτικού κινήματος καί τό νόημα τοϋ τετραπλού συνθήματος: Συναγερμός, 
συνένωσις, ησυχία, Θράκη. Καί θά ήτο δι ’ αύτό οίκτρά παρερμηνεία καί 
ολέθρια καί έπικίνδυνος παραστράτησις άπό έμφανέστατα εύθύν δρόμον εις 
νέας σκολιάς άτραπούς... άπόπειρα παραχαράξεως τών σκοπών τοϋ κινήμα
τος καί άντικατάστασις οίουδήποτε τών ιερών συμβόλων του δι ’ οίωνδήποτε 
εικόνων, φερομένων εις θορυβώδεις διαδηλώσεις, μέ προκλητικότητας έκα- 
τέρωθεν... Ό  Κήρυξ όμως δέν ήθελε νά τ ’ άκούει αύτά, καί γιά ν ’ αποδυ
ναμώσει τό περιεχόμενο τών άρθρων τοΰ Γ. Χατζή, άποκαλοϋσε τήν Ήπειρο: 
τό περίφημον έμμισθον όργανον τής έκπεσούσης φατρίας, γιά νά είσπράξει, 
όπως ήταν φυσικό, τήν οργή καί άγανάκτηση τοΰ εκδότη της: r Ο Κήρυξ - 
άπαντοΰσε ό Χατζής- συνεχίζει τό αιώνιον βρωμερόν του σύστημα τής συ
κοφαντίας καί ταπεινότητος απέναντι μας. Δέν ευχαριστείται άπό τήν σώ- 
φρονα γλώσσαν τής «Ηπείρου», περί συναγερμού καί σννενώσεως. Θά ήθελεν 
νά μή όμιλώμεν περί συναδελφώσεως. δταν ή Ελλάς αύτό ζητεί; Άναφερό- 
μενος στά έκτροπα τών Γιαννίνων ό Χατζής παρατηρούσε: 'Ενώ σ ’ όλη τήν 
Ελλάδα κυριαρχεί τό σύνθημα τής συναδέλφωσης, εδώ, στήν πόλη μας κάποια 
παρερμηνεία καί παρανόηση έγινε άπό ορισμένους κύκλους πού βρίσκονται 
μακρυά άπό τή γενική άντίληψη καί τούς σκοπούς τής 'Επανάστασης καί τεί
νουν νά τούς παραχαράξουν. Υπήρξαν μερικοί πού νόμισαν δτι αύτοί ήταν 
ή Επανάσταση, αύτοί θά κόψουν καί θά ράψουν, αύτοί θά τακτοποιήσουν 
τά πάντα, σύμφωνα μέ τά γούστα καί τις ορέξεις τους. Πρέπει νά συνέλθουν. 
Μέ επιστολές τους στις εφημερίδες, κάτοικοι τής πόλης, ύπόδειχναν τήν 
ανάγκη συμφιλίωσης τών Γιαννιωτών γιά τή σωτηρία τής πατρίδας, πρότειναν
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μάλιστα καί συγκεκριμένα μέτρα, δπως τή διάλυση δλων τών πολιτικών συλ
λόγων καί τήν ίδρυση ενός ενιαίου Πανηπειρωτικοϋ συλλόγου, άπό έντιμους 
καί ικανούς πολίτες, ανεξάρτητα άπό τά πολιτικά τους φρονήματα.

Ό λα  αύτά γιά τό σκληρό πυρήνα τών βενιζελικών, πού εκπροσωπούσε ό 
Κήρυξ, άποτελούσαν προσπάθειες πού άπέβλεπαν νά στερήσουν τή φιλελεύ
θερη παράταξη άπό τή νομή τής εξουσίας, τή μόνη παράταξη πού πίστευε 
πώς ειχε τό δικαίωμα νά εκπροσωπεί τήν Επανάσταση, παρά τις διακηρύξεις 
τής τελευταίας, δτι ή κίνηση τοΰ στρατού βρισκόταν ύπεράνω κομμάτων. Μά
ταια άγωνιζόταν ό Χατζής κι άντιδικοΰσε καθημερινά μέ τόν Κήρυκα. Ό  τε
λευταίος δέν άφηνε εύκαιρία άναδρομής στό παρελθόν, γιά νά κατηγορήσει 
τήν άντιβενιζελική παράταξη, ώς αιτία δλων τών κακών, καί μαζί μ’ αύτή 
καί τήν ’Ήπειρο, ό σκληρός πυρήνας δέν λογάριαζε τις διακηρύξεις τής Ε π α 
νάστασης, οί ένοχοι, υποστήριζε φανατικά, έπρεπε νά τιμωρηθοΰν κι ένας 
άπό τούς ένοχους ήταν κι ό Χατζής. Τελικά κατόρθωσαν νά οικειοποιηθοΰν 
τήν Επανάσταση καί νά καταλάβουν καίριες θέσεις στό μηχανισμό της. Πέ- 
τυχαν μάλιστα νά πείσουν τήν Επαναστατική επιτροπή, δτι ό συνταγματάρ
χης Χρ. Χατζημιχάλης κι ό ταγματάρχης Β. Κρυστάλλης ήταν ένοχοι καί 
έπρεπε νά συλληφθούν καί νά δικαστοΰν στήν Αθήνα. Έκεϊ δέν βρήκαν 
ένοχοποιητικά στοιχεία έναντίον τους καί τούς άφησαν ελεύθερους νά έπι- 
στρέψουν στις μονάδες τους. Κι έγραψε τότε (15-9-22) ένα ειρωνικό σχόλιο 
ή Ή πειρος έναντίον τοΰ Κήρυκα: Κατά τηλεγράφημα έξ ’Αθηνών οί... τρομ- 
μεροί (!) συνωμόται τοϋ «Κήρυκος», συνταγματάρχης κ. Χατζημιχάλης καί 
ταγματάρχης κ. Κρυστάλλης. τών όποιων έζήτει νά δαγκάση σάρκα ό άνθρω- 
ποφάγος «Κήρυξ», καί οϊτινες έστάλησαν υπό συνοδείαν εις Αθήνας ώς 
...φοββεροί συνωμόται (!), άφεθέντες ελεύθεροι, επιστρέφουν ένταϋθα. Έ φ ’ 
ώ ειδοποιείται ό «Κήρυξ» νά παραγγείλη τήν εις τήν ύποπτων διαθέσεων 
κουζίναν βράζουσαν συκοφαντικήν χύτραν του νά μάς παρασκευάση άλλον 
κανέναν μεζέν. εκ συνωμοτών. Πάντως όμως, ύπολογίζων ότι υπάρχει καί 
κοινωνικόν αίσθημα άνθρωπισμοϋ, τό όποιον έσχάτως καί περιϋβρισεν ή 
αναίδειά του καί έξευτέλισεν ή ταπεινοχρυχία του...

^  τό μεταξύ άρχισαν νά καταφτάνουν καί στά Γιάννινα ομάδες προσφύγων 
άπό τή Μικρά Άσία, σέ έλεεινή κατάσταση. Στήν Ή πειρο είχε άποφα- 

σιστεΐ νά σταλοΰν δέκα χιλιάδες -μέ τήν ανταλλαγή τών πληθυσμών ήρθαν 
πολύ περισσότεροι- θά κατανέμονταν στήν πόλη καί σέ διάφορα χωριά. Οί 
ομάδες τών προσφύγων συγκεντρώνονταν στόν περίβολο τής Μητρόπολης, 
άπ’ δπου αρμόδια επιτροπή, τούς έστειλε γιά στέγαση σέ έπιτασσόμενα σπίτια 
καί σχολεία. Παράλληλα άρχισαν καί οί έρανοι μεταξύ τών πολιτών, τών 
σωματείων κι οργανώσεων γιά τήν άμεση αντιμετώπιση τών άναγκών. Ήκα- 
τάργηση τής Γενικής διοίκησης πού είχε άναγγελθεΐ άπό καιρό άνεστάλη, τής 
παρασχέθηκαν μάλιστα δικαιοδοσίες γιά τήν περίθαλψη τών προσφύγων σέ 
πανηπειρωτική κλίμακα.

Κι ένώ ή καταστροφή είχε δημιουργήσει τρομερά προβλήματα, στις στήλες
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τών εφημερίδων άρχισε ν ’ ανθίζει ή έκλογολογία. Ή  Επανάσταση είχε ύπο- 
σχεθει εκλογές, δέν είχε δμως προσδιορίσει καί ημερομηνίες. Αύτό δέ στάθηκε 
έμπόδιο στό γιαννιώτικο τύπο ν’ άσχολειται καθημερινά μέ τό θέμα τών 
έκλογών, είτε είδησιογραφικά, είτε μέ άρθρα καί σχόλια. Τό πρώτο μέλημα, 
όμως, τής Επανάστασης ήταν ή συγκρότηση στρατοΰ ικανού κι άποφασισμέ- 
νου ν ’ άντιμετωπίσει τούς Τούρκους καί νά σώσει τή Θράκη, ολόκληρη τήν 
Θράκη. Έτσι καλούνταν νά καταταγοΰν εθελοντές, άνακαλοΰνταν στις τάξεις 
τού στρατοΰ, όσοι είχαν πάρει άναστολή προσέλευσης, κυρίως υπάλληλοι 
τών κλάσεων 1921 καί 1922, κι άρχισε συστηματική καταδίωξη τών άνυπό- 
τακτων καί λιποτακτών (είχε άτονήσει στό μεταξύ), στούς όποιους δόθηκε 
προθεσμία 15 ημερών γιά νά παρουσιαστούν στις μονάδες τους, άλλοιώς θά 
έφαρμοζόταν ό νόμος περί ληστείας, πρόβλεπε καί έκτόπιση τών οικογενειών. 
Στις 6 ’Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε στις γιαννιώτικες έφημερίδες ή κήρυξη τοϋ 
στρατιωτικού νόμου άπό τό διοικητή τοΰ Ε'Σ.  Στρατοΰ άντιστράτηγο Δ. Ίω- 
άννου, σύμφωνα μέ τόν όποιο άπαγορευόταν: 1) Ή  ανακοίνωση η δημοσίευση 
πληροφοριών καί ειδήσεων, άναφερόμενων στις πολεμικές επιχειρήσεις καί 
στήν προπαρασκευή τους, στις κινήσεις στρατιωτικών μονάδων κλπ. 2)Ή  
δημοσίευση κρίσεων καί μελετών πάνω σέ ειδήσεις καί πληροφορίες τής 
προηγούμενης παραγράφου. 3) Ή  δημόσια, προφορική ή έγγραφη, μέ εικόνες 
καί σύμβολα ή συμβολικές παραστάσεις, έπίκριση τών ενεργειών τών άρχηγών 
τής ’Επανάστασης καί τοϋ στρατοΰ καί κάθε διάδοση πού θά μποροϋσε νά 
επηρεάσει τήν κοινή γνώμη καί νά τήν στρέψει κατά τοϋ στρατοΰ καί τών 
άρχηγών του. 4) Ή  κατοχή κάθε είδους όπλου καί πυρομαχικών, έπρεπε νά 
παραδοθοϋν σέ ορισμένη προθεσμία. 5)Κάθε συνάθροιση, εκτός εκείνων γιά 
τις όποιες θά έδινε άδεια ή στρατιωτική άρχή.

Ή  κήρυξη τοΰ στρατιωτικοΰ νόμου, βασική προϋπόθεση κάθε επαναστα
τικού κινήματος, έγινε μέ κάποια άργοπορία κι αύτό δέν ήταν τυχαίο. ’Αντα
νακλά, όπως κι ορισμένες άποφάσεις τής Επανάστασης, άναιρετικές προη
γούμενων, τήν κατάσταση πού έπικρατούσε στούς κόλπους της. Προϊόν τής 
αγανάκτησης πού δημιουργήθηκε στό στρατό έξαιτίας τής καταστροφής, είχε 
συμπεριλάβει στούς κόλπους της άξιωματικούς καί ύπαξιωματικούς καί τών 
δυό παρατάξεων. Ό  άρχηγός της, ό Ν. Πλαστήρας ήταν φανατικός βενιζελι- 
κός, ό συναρχηγός του όμως Στ. Γονατάς ήταν άντιβενιζελικός. ’Ανάλογη 
ήταν ή κατάσταση στήν όλη σύνθεση τού στρατεύματος. Αύτό έδινε τήν εύχέ- 
ρεια στήν έπανάσταση νά ισχυρίζεται -καί νά γίνεται πιστευτή κι άπό τόν 
άντιβενιζελικό κόσμο- ότι είχε ταχθεί ύπεράνω κομμάτων καί πώς ούτε κομ
ματίζεται, οϋτε φατριάζεται. Γρήγορα όμως ή κατάσταση άλλαξε. Στήν ’Αθήνα, 
καί πριν άκόμα φτάσουν έκεΐ τά έπαναστατημένα τμήματα, μέ τήν προκήρυξη 
τής Επανάστασης, δραστηριοποιήθηκε έντονα ό άπόστρατος βενιζελικός υπο
στράτηγος Θεόδ. Πάγκαλος, σχημάτισε μαζί μ’ άλλους, δική του έπαναστατική 
έπιτροπή, έγκατέστησε τό στρατηγείο του στά γραφεία τής έφημερίδας Ελεύ
θερον Βήμα κι άρχισε μαζικές συλλήψεις στρατιωτικών καί πολιτικών. Οί 
δραστηριότητες αύτές τοϋ Πάγκαλου άποδοκιμάστηκαν άπό τήν τριανδρία





Ό  Νικ. Πλαστήρας κρατώντας στήν αγκαλιά του τό μικρό τότε Γεώργιο Μυλωνά, 
τ. υπουργό. Διακρίνονται οί γονείς του Αλέξανδρος καί Ελένη. Στό άκρο δεξιά ή 
"Αννα Παπαδοπούλου, αδελφή τού Παύλου Μελά, «Μάνα τού Στρατιώτου». Ή φωτο
γραφία φέρει τήν ιδιόχειρη αφιέρωση τοϋ Ν. Πλαστήρα στό Γεώργιο Μυλωνά.



Γόνατα, Πλαστήρα, Φωκά, γιά νά δικαιολογηθούν τήν επόμενη μέρα, ύστερα 
άπό επέμβαση τοΰ Πάγκαλου καί επικοινωνία του μέ επαναστατικά στελέχη 
πού πήγαν μέ τό μέρος του. Απώτερος σκοπός τού Πάγκαλου ήταν ή πα
ραγκώνιση τοΰ Πλαστήρα καί ή άνάληψη τής επαναστατικής εξουσίας άπό C  
τόν ίδιο, μέ τήν αιτιολογία δτι ό Πλαστήρας ήταν άγνός καί παλληκάρι, άλλά 
δέν ήταν καμωμένος άπό τή στόφα τοϋ επαναστάτη. Ά ν  δέν κοποϋν κεφάλια 
-έλεγε στούς άλλους- ό Κεμάλ θά φτάσει στήν ’Αθήνα. Τελικά κατόρθωσε νά 
προσεταιριστεί μεγάλο τμήμα τοΰ έπαναστατημένου στρατοΰ κάθε άπόχρωσης, 
καί νά έπιβάλει τήν καταδίκη καί έκτέλεση τών θεωρούμενων ώς πρωταίτιων 
τής καταστροφής. Αύτά καί πολλά άλλα διαφοροποίησαν, στήν ούσία, τούς 
στόχους τής Επανάστασης καί, παρά τις διακηρύξεις της, τήν οδήγησαν στήν 
πλευρά τοΰ άδιάλλακτου βενιζελισμοΰ. Οί έξελίξεις έπηρέασαν καί τή ροή 
τών γεγονότων στις έπαρχίες, μέ άνάλογες έπιπτώσεις. Ή ταν φυσικό, λοιπόν, 
νά έπαίρεται ό Κήρυξ, δτι αύτός εκπροσωπούσε τήν Επανάσταση, ν’ άπαγο- 
ρεύει στήν Ή πειρο νά τήν υπερασπίζεται καί νά κατηγορεί τό Χατζή ώς ένο
χο τής καταστροφής, έπειδή είχε ύποστηρίξει τό μετανοεμβριανό καθεστώς. 
Μάταια ό τελευταίος προσπαθούσε ν’ άμυνθεΐ καί ν’ άποδείξει δτι δλοι οί 
Έλληνες πολιτικοί είχαν μερίδιο εύθύνης γιά τήν εξέλιξη τών γεγονότων, με
γαλύτερο οί μετανοεμβριανοί, τούς όποιους κι ό Χατζής είχε άποκηρύξει 
μήνες πριν άπό τήν καταστροφή, δέν γινόταν πιστευτός άπό τό σκληρό πυ
ρήνα τών βενιζελικών, πολλοί άπό τούς όποιους στελέχωναν ήδη τήν Ε πα 
νάσταση στά Γιάννινα κι άρθρογραφοΰσαν, επώνυμα ή άνώνυμα, άπό τις 
στήλες τού Κήρυκος. Στό κενό έπεφταν οί έκκλήσεις γιά συναδέλφωση τοΰ 
λαοΰ, τήν ίδια τύχη είχαν καί οί προτροπές τοΰ συνετοΰ πολιτευτή Νέστορα 
ΓεωργίτσηιΧαιρός· περισυλλογής, τιτλοφορούσε άρθρο του στήν Ήπειρο  (9-
10-1922) καί έγραφε: Ό  λαός ήσπάσθη άνεπιφυλάκτως τήν έπανάστασιν καί 
έτράπη πρός τήν όδόν τής σωτηρίας καί τής άναγεννήσεως. 'Ας βοηθήσωμεν 
πάντες... °Οσοι φαντάζονται τήν έπανάστασιν ώς άφετηρίαν κομματικής έπι- 
κρατήσεως καί στάδιον φαύλου άνταγωνισμοϋ έν ήμέραις πονηραΐς, οΰτοι 
θά έπισύρουν τήν κατάραν ολοκλήρου τοϋ έθνους καί τών έπερχομένων γε
νεών... Έχομεν άνάγκην νά περισυλλέξωμεν καί σιτίσωμεν χιλιάδας ομογε
νών, τούς όποιους ή μωρία μας κατέστησεν άνεστίους καί ψωμοζήτας. "Ας 
μοιρασθώμεν μαζί των τόν άρτον μας. Γυμνούς όντας, ας θερμάνωμεν αυτούς 
μέ τά περισσεύματα τών φορεμάτων μας. Πλούσιοι, άνοίξατε τά βαλάντιά 
σας, άλλά καί σείς πτωχοί δότε έκ τοϋ υστερήματος σας. Καί ή Γενική διοί- 
κησις άς έλθη άρωγός, παρέχουσα στέγην εις τούς άτυχεΐς. Καί ό στρατηγός 
Ιωάννου, όστις έχει τήν διοικητικήν καί στρατιωτικήν εξουσίαν, άς συγκε- 
ντρώση όλας τάς άρχάς εις τό διοικητήριον, διά νά έξοικονομηθή χρόνος 
καί χρήμα.

Πριν γίνει λόγος γιά τό μεγάλο θέμα τών προσφύγων, πού έθιγε στό άρθρο 
του ό Ν. Γεωργίτσης, άς σημειώσουμε τή στάση τοΰ Κήρυκος, άπέναντί του, 
διά χειρός νεαρού άρθρογράφου του: Άπατάται ό γηραιός συνάδελφος ότι 
θά χάψουμε τά καταπότια, τά όποια μάς σερβίρει. — Ά ς  μή χάψη τό κατα-
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πότω ν όπερ τοϋ σερβίρομεν -απαντούσε ό Γεωργίτσης- άλλ' άς συντελέση 
καί αυτός εις τήν γεφύρωσίν συμβουλεύων καί άλλους νά παυσουν ιράλλοντες 
τήν αυτήν έπωδόν.

Α πό τά μέσα τοϋ τελευταίου δεκαήμερου τοΰ Αύγούστου, άρχισαν νά κα
ταφθάνουν στά Γιάννινα, κυρίως μέσω Πρεβέζης, τά καραβάνια τών προ

σφύγων. Οί πρώτες ομάδες άποτελοΰνταν άπό Ήπειρώτες εγκατεστημένους 
στή Σμύρνη κι άλλες πόλεις τής ’Ιωνίας. Ή  περίθαλψη αύτών ήταν εύκολη, 
γιατί μετά τις πρώτες βοήθειες, στέλλονταν στά χωριά τους. Οί μεγάλες δυ
σκολίες άρχισαν όταν έφθαναν άπό τήν Πρέβεζα εκατοντάδες πρόσφυγες, 
πού είχαν άνάγκη άμεσης βοήθειας γιά στέγαση, εξασφάλιση τροφής, ρουχι
σμού, υποδημάτων, εργασίας' τίποτε δέν είχαν οί άνθρωποι, έσερναν μόνο 
τά βασανισμένα κορμιά τους, ό τρόμος δέν έλεγε νά φύγει άπό τά μάτια 
τους, τό μαχαίρι τού Τούρκου τσέτη έξακολουθοΰσε ν’ άποτελεί τόν έφιάλτη 
τών ονείρων τους, τά είχαν χάσει όλα, είχαν άφεθεΐ τώρα στό ελεος τών 
άνθρώπων. Πώς άνταποκρίθηκαν τά Γιάννινα στήν υποχρέωση άπέναντί τους; 
Τόσο τό επίσημο κράτος, ή Επανάσταση δηλαδή, όσο καί ό γιαννιώτικος 
λαός, κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες γιά νά έπουλώσουν τις πληγές τους, 
όχι όμως όλες -τό Ιδιο είχε συμβεϊ καί κατά τό Βορειοηπειρωτικο άγώνα μέ 
τήν Αυτονομία-, παρόλο πού ύπήρχαν προϋποθέσεις, μέ βάση τις δυνατότητες 
τής γιαννιώτικης κοινωνίας.

Τό έργο τοΰ συντονισμού τής περίθαλψης, άπό τήν κυβερνητική πλευρά, 
άνέλαβε ή Γενική διοίκηση κάτω άπό τις διαταγές τοϋ στρατηγοΰ Ίωάννου, 
ό όποιος, μετά τήν κήρυξη τοΰ στρατιωτικοϋ νόμου, είχε άναλάβει καί τήν 
πολιτική εύθύνη τής διοίκησης. Στή νομαρχία (νομάρχης έξακολουθοΰσε νά 
είναι ό Κοτζονάνος, παρά τήν άντικατάστασή του) συγκροτήθηκαν επιτροπές 
στέγασης καί συλλογής έράνων ύπέρ τών προσφύγων μέ υποεπιτροπές, άποτε- 
λούμενες -γιά τούς εράνους κυρίως- άπό κυρίες καί δεσποινίδες τής πόλης. 
Ενδιαφέρον έπιδεικνυόταν καί άπό επιχειρηματίες γιά πρόσληψη έργατών, 
ό Χατζής π.χ. ζητούσε εγγράμματο πρόσφυγα γιά τά γραφεία τής Ηπείρου, 
προσφέροντάς του, εκτός άπό τό μισθό καί κατοικία. ΌΔήμος Ίωαννιτών 
καί τά :Αγαθοεργά καταστήματα, πρόσφεραν άπό 10.000 δρχ. Όπρώτος κατά
λογος εισφορών, άπό 3.090 δρχ., δόθηκε στή δημοσιότητα στις 5 ’Οκτωβρίου' 
προέρχονταν άπό τό Σωματείο ξενοδόχων καί πανδοχέων.

Ή  δημοσίευση τού καταλόγου παρέχει στοιχεία τής κοινωνικής σύνθεσης 
τού πληθυσμοΰ άπό τά όποια καταφαίνεται, ότι οί ξενοδόχοι καί πανδοχείς 
τής πόλης, άνάλογα μέ τά τότε δεδομένα, ήταν πολλοί. Τό επάγγελμα στά 
τέλη τοΰ 1922, άσκοΰσαν οί: ’Αδελφοί Λάμπρου, Σιώζος Νούσιας, Χαρ. ©ώ
μος, Στέργιος Οεοδωρίκας, Πάνος Γκογιάνος, ’Αλέξ. Τσίπας, Σωτήριος Πράσ- 
σος, Γάκης Παπαζήσης, Σπΰρος Κοντός, Σπΰρος Μπίτζος, ’Αναστάσιος Μο- 
σχέτας. Σωτήριος Μαρτίνης, θωμάς Ματσόπουλος, Κων. Πέτσικος, Θεοχάρης 
Γιαννόπουλος, ’Αλέξιος Μπρόσγκος, Μιχαήλ Σιαράφας, ’Αναστ. Τσιάκας, 
Νικ. Τσούρης, Ίωάν. Παπαδημητρίου, Στ. Παπαδιαμάντης, Βασ. Χολέβας,
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Δημ. Μακρής, Βασ. Παπαζήσης, Γεωργ. Βελιαρούτης, Γεώργ. Τσιγγέλης, Ίωάν. 
Παπαδημητρίου, Σπύρος Καμπέρης, Γούσιας Παπαϊωάννου, Σπύρος Τσιμο- 
γιάννης, Ίωάν. Μάρκου, Παϋλος Μπλέτσας, Εύάγ. Τσιμογιάννης, Ίωάν. Λύ
τρας, Δ. Δημητριάδης, Μιχ. Κώνστας, Βασ. Θεόπιστος, Νικ. Καρίτσης, Στέφ. 
Ντανάκας, Άπόστ. Ταμβακόπουλος, Θεόδ. Γεωργόπουλος, Γρηγ. Ψευδής, 
Κ. Χαντζαρόπουλος, Θεόδ. Κοντοτόλης, Δημ. Τσιμογιάννης, άδελφοι Παπα- 
δόστελλοι, Νικόλ. Μάστακας, Φιλ. Σίνας, Ίωάν. Ματζικόπουλος, Σταύρος 
Δούκας, Χαρ. Τζιάφος, Γεώργ. Ντάκος, Σπ. Καφετζής, Γεώργ. Τάσης, Ίωάν. 
Πριντζόπουλος, Νικ. Τόττης, Νικ. Ξιούρας.

Ή  ανάγκη τών επιτάξεων γιά τη στέγαση τών προσφύγων ήταν επείγουσα, 
κι αυτό οδήγησε τις άρχές στή σκέψη νά εφαρμόσουν την εύκολη λύση:νά 
επιτάξουν τά σχολεία. Ή  αντίδραση τού τύπου τό άπέτρεψε κι ετσι τά σχολεία 
συνέχισαν τή λειτουργία τους. Τά πρώτα έπιταχθέντα σπίτια ήταν τών:Ναφίζ 
Γκιάτα, Βασ. Κούρεντα, Θεοδ. Βενέτη, Έλευθ. Πανταζή, Νεϊμή Μουσταφά 
πασά, Συνετ. Καπνοπαραγωγών, Κων. Εύστρατιάδου, Μουφτή Ίωαννίνων, 
Στεργ. Θεοδωρίκα, ’Αδελφών Δάππα, Δημ. Δημητριάδου, Νικ. Ζαμπίρα, Ε. 
χήρας Σούλη, Βασ. Πυρσινέλλα, Νικ. Πολύση, Μωϋσή Άντσέλου, Μεντρεσέ 
Άσλάν πασά, Οικονομικής Εφορείας, Γεωργ. Βηλαρά.

Τό τελευταίο δεκαήμερο τοϋ Σεπτεμβρίου δ αρχαιολόγος Κ. Ρωμαίος, έκανε 
άνασκαφές στό Φρούριο, στή θέση Πύργος τοϋ Άλή πασά, μάλλον γιά ανεύρεση τών 
θησαυρών του. Οί άνασκαφές κράτησαν πέντε μέρες, δέ βρέθηκε τίποτε.- Κρούσμα 
έξανθηματικοΰ τύφου σημειώθηκε σέ σπίτι έβραίου (27 Σεπτεμβρίου). Σέ δυό μέρες 
αλλο κρούσμα σέ κορίτσι 12 ετών. αναστάτωσε τις άρχές. Ό  κίνδυνος επιδημίας, έξαι- 
τίας καί τών προσφύγων, ήταν άμεσος.- Ό  θίασος Ελληνική όπερέττα τοϋ Ν. Πλέσσα 
σημείωνε εξαιρετική επιτυχία μέ τίς παραστάσεις του στό καφενείο ’Ολύμπια. Έμεινε 
στά Γιάννινα πολλές μέρες.- Τό τελευταίο εΐκοσαήμερο τοϋ Σεπτεμβρίου ό Γ. Χατζής 
άρρώστησε σοβαρά, κινδύνεψε μάλιστα, οί γιατροί διέγνωσαν μολυσματικήν μετ' 
αιμορραγιών γριππώδη βρογχίτιδα. Όπαλιός φίλος καί συναγωνιστής του κατά τήν 
προαπρλευθερωτική περίοδο, γιατρός Αναστάσιος Χρηστίδης, τόν παρακολουθούσε νύ
χτα μέρα. Αύτές οί αιμορραγίες ίσως ήταν προμήνυμα τής φοβερής, τότε, άρρώστειας 
πού τόν εστειλε στόν αλλο κόσμο: τής φυματίωσης. Ό Κήρυξ. καθ’ δλο αΰτό τό διάστημα 
δέν επαψε τήν επιθετική δημοσιογραφία εναντίον του, μέ πολιτικές καί προσωπικές 
αιχμές.- Ή ταν έντυπωσιακή καί χαιρετίστηκε άπό τόν ελληνικό τύπο ή χειρονομία τοϋ 
’Αμερικανικού ’Ερυθρού Σταυρού πού διέθεσε 20.000.000 δολλάρια (ολόκληρο τό ταμείο 
του) γιά τήν περίθαλψη τών προσφύγων, τών θυμάτων τής Κεμαλικής θηριωδίας.- Ά πό  
τίς 10 'Οκτωβρίου άρχισε τή λειτουργία του τό μαθητικό συσσίτιο τοϋ Πατριωτικού 
συνδέσμου.- Ή  τιμή τών κάρβουνων άνέβαινε καθημερινά, έφτασε στις 1.40 δρχ. τήν 
όκά. "Επρεπε νά ληφθοΰν μέτρα άπό τούς αρμόδιους, υποδείκνυε ό τύπος. Ή  ζάχαρη 
είχε εξαφανιστεί άπό τήν άγορά, σίγουρα γιά νά υπερτιμηθεί' οί εφημερίδες παρατη
ρούσαν: Τό σημερινόν σύστημα υπερτιμήσεως κάθε είδους είναι ή άπόκρυψις. Τά ίδια 
ισχύουν καί σήμερα.- Ό λ ο ι οί παυθέντες άπό τό μετανοεμβριανό καθεστώς υπάλληλοι 
επανήλθαν στις θέσεις τους καί πήραν καί δλους τούς μισθούς τής περιόδου τής 
απόλυσής τους. Τό Ιδιο είχε γίνει δταν επί βενιζελοκρατίας (1917-1920) είχαν παυθεί 
οί άντιβενιζελικοί υπάλληλοι. Ξαναγύρισαν, παίρνοντας δλους τούς μισθούς τους... 
Πιστή άντιγραφή τοϋ παρελθόντος, παρατηρούσε ή Ή πειρος.- Μέχρι της 11ης ’Οκτω
βρίου ό έρανος γιά τούς πρόσφυγες είχε άνέλθει στό ποσό τών 24.415 δρχ.- Κατά τήν
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περίοδο τής άρρώστειας τοϋ Γ. Χατζή, στήν Ή πειρο  αναδημοσιεύονταν άρθρα άπό 
αθηναϊκές εφημερίδες, άντιβενιζελικής τοποθέτησης.- Ό  Κήρνξ ζήτησε ανασυγκρότηση 
τοϋ Δημοτικού συμβουλίου, μέ τήν απόλυση τών μελών πού διορίστηκαν μετά τήν 1η 
Νοεμβρίου καί διορισμό νέων. Ό  Χατζής, δημοτικός σύμβουλος κι αύτός, συμφώνησε, 
γράφοντας πώς άν ή αναίμακτος καί άνώόννος αύτή σπονδή ήμποροϋσε νά χορτάσει 
τόν άδηφάγον κομματικόν Μολώχ καί χρησιμεύση εις συναδέλφωσιν καί ενότητα, νά 
γίνη, παρ' δλον δτι ή θυσία μόνον μέ τάς κομματικάς υστεροβουλίας τοϋ «Κήρυκος» 
εχει σχέσιν. Ό  φιλελεύθερος, δμως, πολιτευτής Φίλιππος Παπαρρούσης, διεφώνησε μέ 
τήν ίδέα της άντικατάστασης τών δημοτικών συμβούλων καί τήν χαρακτήρισε άτυχή 
κι απαράδεκτη, στις κρίσιμες στιγμές πού περνούσε ό τόπος. Κατά τήν άποψή του, ή 
άνανέωση τών μελών τοΰ δημοτικού συμβουλίου μπορούσε νά γίνει μέ τήν αποχώρηση, 
ϋστερα άπό κλήρωση, δέκα δημοτικών συμβούλων καί τήν άναπλήρωσή τους. μέ κλήρο 
πάλι. άπό άλλους δέκα. άπό άτομα μέ Ικανότητες καί όρεξη νά έργασθούν.
Κι ενώ οί αντιδικίες μεταξύ τών δύο παρατάξεων δέν έπαιρναν τέλος, 

νέες, οδυνηρές, απογοητεύσεις ήρθαν νά πληγώσουν τον πολύπαθο λαό μας. 
Μέ τις πιέσεις τών «συμμάχων», ή Ελλάδα ύποχρεώθηκε νά έγκαταλείψει 
τήν ’Ανατολική Θράκη, υπογράφοντας τή συνθήκη άνακωχής τών Μουδιανών 
(30 Σεπτεμβρίου), μέ τή σύμφωνη γνώμη τοΰ Βενιζέλου, πού είχε άναλάβει, 
μέ κυβερνητική συγκατάθεση, τήν εκπροσώπηση τής Ελλάδας. Νέο κύμα προ
σφύγων ξεκίνησε άπ’ έκεΓ 250.000 Έλληνες άφησαν τις πατρικές τους εστίες. 
Οί «σύμμαχοι» θυσίασαν καί πάλι τήν Ελλάδα γιά νά ικανοποιήσουν τόν 
Κεμάλ, τόν σφαγέα δεκάδων χιλιάδων παιδιών τους πού έπεσαν στά Δαρ
δανέλια, όλα τά ξέχασαν μπροστά στά συμφέροντά τους' δέ σεβάστηκαν τις 
δικές τους θυσίες, τήν Ελλάδα θά υπολόγιζαν; Οί Γιαννιώτες, έχυσαν τό 
δικό τους δάκρυ, θρήνησαν τή νέα συμφορά, δέ σταματούσαν όμως τό 
άλληλοφάγωμα, τό ϊδιο γινόταν σ’ όλη τήν Ελλάδα, κι άς κινδύνευε τώρα 
καί ή Δυτική Θράκη. Ευτυχώς άποφάσισε ή Επανάσταση νά διώξει τόν Θ. 
Πάγκαλο άπό τήν ’Αθήνα, όπου συνέχιζε τις ραδιουργίες καί τις συλλήψεις 
άντιφρονούντων, μέ τά δικά του κριτήρια, καί νά τόν στείλει στόν "Εβρο, 
ν ’ άναδιοργανώσει τό στρατό, νά τόν κάνει έτοιμοπόλεμο. Έκεΐ τά κατάφερε 
καλά, όλοι άναγνώρισαν τήν έπιτυχία του.

\  Λ έ τό θάνατο τοΰ Βασίλη ή ζωή στήν οικογένεια τοΰ Πέτρου Κωστίδη, 
άλλαξε ριζικά. Ή ταν σάν ενας τοίχος νά ορθώθηκε άνάμεσα στό χθές 

καί στό σήμερα, άνάμεσα στις μέρες πού ή παρουσία τοΰ Βασίλη γέμιζε τό 
σπίτι, παρά τις συναισθηματικές εκρήξεις του, -συνέπειες τής πολυώδυνης 
άρρώστειας κι άναπηρίας, καθώς καί τών επιπτώσεων άπό τις εθνικές συμ
φορές, δέ μπορούσε νά γίνει κατανοητή οικογενειακή ζωή χωρίς αύτόν,- κι 
άνάμεσα στή θλιβερή διαδρομή τοΰ χρόνου, πού άρχισε νά κυλάει άπό τή 
στιγμή τοϋ χαμού του. ΌΠέτρος έγινε άλλος άνθρωπος' ό πόνος τόν είχε 
συντρίψει, τίποτα πιά δέν τόν ένδιέφερε, άκόμα καί τό ίδιο τό μαγαζί, άργησε 
πολύ νά κάνει τήν έμφάνιση έκεΐ, άφησε γένεια κατά τή συνήθεια τής εποχής, 
έκρυβαν τή χλωμάδα τοϋ προσώπου του, τό μαϋρο πουκάμισο όμως θύμιζε 
σ’ όλους τό σκοτεινό έρεβος τής ψυχής του.
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Μαυροντύθηκαν δλα τά μέλη τής οικογένειας, άκόμα καί ή υπηρέτρια ή 
Χρυσάνθη, -μόνο τά μικρά τοΰ Δημήτρη έμειναν μέ τήν παλιά τους άμφίεση- 
μαύρισε καί τό σπίτι ολόκληρο: κουρτίνες, τραπεζομάντηλα, καλύματα στους 
καναπέδες, στις πολυθρόνες, παντοΰ. Στή μεγάλη σάλα μιά μεγάλη φωτογρα
φία τοΰ Βασίλη, μεγέθυνση τοΰ καλλιτέχνη φωτογράφου Γ. Δημητριάδη, είχε 
άνάρτηθεΐ, στολισμένη κι αυτή μέ μαΰρες κορδέλλες, τίποτα δέν έμεινε στήν 
άμφίεση καί τήν εμφάνιση τών άνθρώπων καί τοΰ σπιτιοΰ πού νά μή θυμίζει 
θάνατο.

Ό  Δημήτρης, εκτός άπό τό μεγάλο πόνο, άπό τόν απροσδόκητο θάνατο 
τοΰ άδερφοΰ, τυραννιόταν κι άπό τύψεις γιατί δέ μπόρεσε ν’ άντιληφθει τή 
συναισθηματική φόρτισή του, μετά τήν άναγγελία τών τραγικών γεγονότων 
τής Μικρασιατικής καταστροφής, δέν τοΰ συμπαραστάθηκε, δσο έπρεπε, ίσως 
στόν κεραυνό πού χτύπησε τό Βασίλη νά οφειλόταν καί τό άνοιγμα τοΰ συ- 
ριγγίου του' δλα μαζί τόν έρριξαν στούς δρόμους, στήν απελπισμένη φυγή 
του, γιά νά τόν φέρουν μπρός στις ρόδες τοΰ μοιραίου αύτοκινήτου. Θυμόταν, 
τώρα, ό Δημήτρης, τήν τρομερή εύθιξία τοΰ άδερφοΰ του, δταν άκουε ειδήσεις 
μέ κακά προμηνύματα γιά τήν Ελλάδα. Γιά νά τήν καμαρώσει μεγάλη καί 
τρανή, είχε χύσει τό αίμα του στά βουνά τής Μακεδονίας καί ύπέφερε τά 
μαρτύρια τής μακρόχρονης θεραπείας, ποτέ δέν, έλεγε νά πάρει τέλος, τή μιά 
μέρα τού χάριζε τόν παράδεισο, τήν άλλη τήν κόλαση. Ποιά κακιά μοίρα είχε 
κλώσει τήν τύχη του; Βασίλη! Βασίλη, μουρμούριζε μ’ άναφυλλητά ό Δημή
τρης, κρατώντας τό κεφάλι άνάμεσα στά δυό χέρια στό γραφείο του, συγχώ- 
ρεσέ με, άδελφέ μου, πολλές φορές σέ πλήγωσα, χωρίς νά τό θέλω. Έφερνε 
στό νοΰ του τις συζητήσεις στό σπίτι γιά τά πολιτικά, ό Βασίλης νά υπερα
σπίζεται μέ πάθος τό Βενιζέλο, ό Δημήτρης νά τόν εκνευρίζει μέ τις άντιρ- 
ρήσεις του, έπαιρνε τό μέρος τών άντιπάλων του, ύστερα ήταν καί ή περι
πέτεια τής συμμετοχής του μέ τούς Επίστρατους, ποτέ δέν τοΰ είχε κάνει 
λόγο γιαυτό ό Βασίλης, δμως ό Δημήτρης καταλάβαινε πώς δέν τόν είχε συγ
χωρήσει.

Οί γυναίκες τοΰ σπιτιού ζοΰσαν τό δικό τους δράμα, πιό σιωπηλό άπό 
εκείνο τών άνδρών, γιαυτό καί πιό οδυνηρό. Μαυροφορεμένες, τραγικές φι
γούρες, κυκλοφορούσαν στό σπίτι, πατώντας στά δάκτυλα τών ποδιών σά 
νάθελαν νά μή ξυπνήσουν τό Βασίλη άπό τόν αιώνιο ύπνο του. ’Ακόμα καί 
στό τραπέζι, τό μεσημέρι καί τό βράδυ, κρατοΰσαν σφαλισμένο τό στόμα 
τους, ούτε καί οί άντρες μιλούσαν, καθένας κλεινόταν στόν εαυτό του γιά 
τη δική του άναπόληση, τή δική του νοερή επικοινωνία, ένοιωθαν τό Βασίλη 
ναναι άνάμεσά τους, τούς κοιτούσε φιλικά άπό τή φωτογραφία τοΰ σαλονιού, 
χωρίς θλίψη, μόνιμο γνώρισμα τής βασανισμένης ζωής του. Στή γιαγιά Ελένη 
κόστισε περισσότερο άπ’ δλους ό θάνατός του. Κάθε μέρα καθόταν μέ τις 
ωρες σέ μιά πολυθρόνα τού σαλονιοΰ καί κοίταζε τή φωτογραφία τού έγγονοΰ 
της, άνοιγε μαζί του μυστικό διάλογο, μονόλογος ήταν, άναπόληση καί Ζα- 
Υορισιο μοιρολόγι, τά δάκρυα έτρεχαν άσταμάτητα άπό τά μάτια της, καί 
ύστερα δταν πίστευε δτι είχε εξαντλήσει δσα έπρεπε νά πει στό Βασίλη εκείνη
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τή μέρα, πήγαινε στό δωμάτιό της νά συνεχίσει τό βουβό κλάμα, συχνά έμενε 
νηστική τά μεσημέρια, δέν ήθελε νά δει κανέναν. ’Αδυνάτισε, τό κορμί της 
έρρεψε, ή κόρη της, ή Λευκή, τήν παρακαλοϋσε νά κοιτάζει περισσότερο τόν 
εαυτό της, τής άπαντοΰσε μ’ ένα πικρό χαμόγελο, όλοι ένοιωθαν πώς ή γιαγιά 
Ελένη γρήγορα θά πήγαινε νά συναντήσει τούς δικούς της... Καί τό Βασίλη, 
τό άγαπημένο έγγόνι της...

Ή ταν κι ό Νίκος. Έσωστρεφής άπό μικρός, κλείστηκε τώρα περισσότερο 
στόν εαυτό του, δέν έξωτερίκευε τίς συναισθηματικές άντιδράσεις πού τόν 
συγκλόνιζαν. Βρισκόταν στά Γιάννινα αύτή τήν έποχή' τό πανεπιστήμιο, 
έξαιτίας τών συνταρακτικών γεγονότων τής καταστροφής, δέν είχε άνοίξει 
άκόμα. Ό  θάνατος τού Βασίλη σφράγισε τή ζωή του, ακόμα έστρεψε σέ άλλη 
κοίτη καί τίς πολιτικές πεποιθήσεις του. ’Ιδεολογικά βρισκόταν ώς τότε μέ 
τήν πλευρά τών βασιλικών, όπως κι ό Δημήτρης. Οί συνεχείς έπεμβάσεις τών 
«συμμάχων» στά έσωτερικά τής Ελλάδας καί στή διαμόρφωση τής πολιτικής 
της, σύμφωνα μέ τά δικά τους συμφέροντα -άσχετο άν στή δεδομένη στιγμή 
εξυπηρετούσαν καί τά συμφέροντα τής Ελλάδας- είχε δημιουργήσει καί στό 
Νίκο ένα είδος αποστροφής άπέναντι σ’ έκείνους, πού διακήρυσσαν πώς πο
λεμούσαν γιά τίς ελευθερίες τών λαών, χρησιμοποιούσαν όμως τίς Σενεγα- 
λέζικες λόγχες γιά νά έπιβάλουν τή θέλησή τους στήν Ελλάδα. Τήν πήραν 
μέ τό μέρος τους, τής έδωκαν υποσχέσεις, τήν έστειλαν ύστερα χωροφύλακά 
τους στή Μικρά Άσία, οί "Ελληνες πίστευαν πώς τούς έπέτρεψαν ν’ άπελευ- 
θερώσουν τά σκλαβωμένα αδέρφια τους, έχυσαν έκεΐ ποτάμι τό αίμα, κυνή
γησαν τόν Τούρκο ώς τήν Άγκυρα, καί ύστερα άρχισαν νά ρέβουν όπως οί 
άνθρωποι πού τούς βάρεσε χτικιό, έπαψε ή βοήθεια τών «συμμάχων»· ξανα- 
φέρατε, έλεγαν τό βασιλιά, έμεις δέν τόν θέλαμε, ήθελαν τόν Κεμάλ' πόσο 
εύπιστου είμαστε οί Ρωμιοί, συλλογιζόταν ό Νίκος, είχε γίνει άντρας πιά, 
μπορούσε νά τοποθετηθεί κριτικά άπέναντι στά γεγονότα. Στούς βασιλικούς 
καταλόγιζε τώρα μεγάλες ευθύνες, ύποσχέθηκαν στό λαό νά σταματήσουν τόν 
πόλεμο, τόν συνέχισαν μέ έντονότερο ρυθμό, άλλά καί χωρίς προοπτική, τή 
στιγμή πού έβλεπαν τούς «συμμάχους» νά τούς πολεμούν, ήταν άνάγκη ν ’ 
άλλάξουν πολιτική, νά προλάβουν τήν καταστροφή, ήταν ένοχοι, έπρεπε νά 
πληρώσουν. ’Αντίθετος μέ τό βενιζελισμό άπό τά μικρά του χρόνια, άπογοη- 
τευμένος κι άγανακτισμένος μέ τούς βασιλικούς γιά τήν πολιτεία τους, βρί
σκονταν τώρα ό Νίκος μετέωρος άνάμεσα στις δυό παρατάξεις, φωνές πολλές 
ακούονταν γύρω του, φωνές έπαναστατικές, ριζοσπαστικές, δημοκρατικές κι 
άλλες, κάθε άπόχρωσης. Ποιά θά τόν σαγήνευε, ποιά θ’ ακολουθούσε; Ή ταν 
νωρίς άκόμα ν ’ άποφασίσει. Ό  πόνος άπό τό θάνατο τού Βασίλη, άποτελούσε 
άνασχετικό φραγμό γιά όποιοδήποτε νέο προσανατολισμό.

Ή  κλάση τού Δημήτρη είχε άπολυθεϊ τόν τελευταίο καιρό, έπρεπε λοιπόν 
ν’ άναδιοργανώσει τό ιατρείο του καί ν’ άφοσιωθεΐ στό έπάγγελμα μ’ όλες 
τίς δυνάμεις του, έκεϊ θάβρισκε καί τήν άνακούφιση άπό τίς τύψεις καί τίς 
ένοχές πού τόν τυραννούσαν. Δημοσίευσε καί μιά άγγελία στις έφημερίδες 
γιά νά γίνει γνωστό στόν κόσμο πώς τώρα θά ήταν στή διάθεσή του όλη
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τή μέρα, πρωΐ κι άπόγευμα. :'Απολυθείς τών τάξεων τοϋ στρατοΰ, ό έφεδρος 
υπίατρος Δημήτριος Πετρίδης, παθολόγος, δέχεται καθ’ έκάστην ασθενείς εις 
τό ίατρείον του, οδός Σουλίου... Ά πό τις πρώτες κι δλας μέρες οί αίθουσες 
αναμονής τοΰ ιατρείου ήταν γεμάτες. Ή ταν καλός γιατρός, ποτέ δέ θά τοΰ 
έλειπε ή πελατεία.

Πολύ συχνά, άνάμεσα στούς άρρωστους πού περίμεναν νά έξεταστοΰν, 
έβλεπε ό έπισκέπτης καί τόν Πέτρο Κωστίδη, τόν πατέρα τοΰ Δημήτρη. Πή
γαινε έκεΐ, γιατί έβρισκε παρηγοριά νά κουβεντιάζει μέ τούς άνθρώπους πού 
ύπέφεραν, τούς τόνωνε τό ήθικό μέ τις συμβουλές του, είχε πολλά νά τούς 
πει άπό τό απόθεμα τής καρδιάς του κι άπό τίς πλούσιες εμπειρίες του' οί 
κουβέντες τοϋ Πέτρου άνακούφιζαν τούς άρρώστους, άναστήλωναν τό ήθικό 
τους. Ούτε στό σπίτι μπορούσε νά μείνει γιά πολύ ό Πέτρος, ούτε στό μαγαζί, 
δέν τόν χωρούσε ό τόπος. Άπέφευγε άκόμα τίς συναντήσεις καί μέ τούς 
παλιούς φίλους του: τόν ’Αβραάμ, τό Χατζή, τό Χρηστίδη, κι άλλους. Ούτε 
στή Μητρόπολη πήγαινε, παρόλο πού ό Σπυρίδων τόν είχε καλέσει δυο φορές, 
ήθελε τή γώμη του, γιατί ή μειοψηφία τοϋ διοικητικού συμβουλίου τοϋ Συλ
λόγου τών Φιλελευθέρων, μέ όργανο τόν Κήρυκα, δημιούργησε πάλι 
μητροπολιτικό ζήτημα. Διατί; ρωτοϋσε ό Χατζής κι ό Πέτρος τόν δικαιολο- 
γοΰσε. Μήπως γιατί ό μητροπολίτης χτίζει σχολεία, εργάζεται, δέν είναι μη
δενικό; Γιατί μηδενικά θέλουν, φαίνεται, οί κύριοι αύτοί γιά νά είναι 
ευχαριστημένοι. Ό  Πέτρος αισθανόταν ότι έπρεπε νά δει τό δεσπότη, δέν 
πήγε όμως, ένοιωθε τόν εαυτό του άνέτοιμο νά δεχτεί όποιαδήποτε βοήθεια, 
άκόμα καί ήθική συμπαράσταση.

Άπό τό ιατρείο τοΰ Δημήτρη έφευγε ό Πέτρος μέ τήν αίσθηση, ότι άφηνε 
έκεΐ ένα μικρό κομμάτι άπό τό βάρος πού τοΰ πλάκωνε τά στήθη. Ύστερα 
έπαιρνε τήν κατήφορο γιά τό σπίτι τοϋ συμπεθέρου του, νά δει τήν κόρη 
του τή Χριστίνα' τήν άγκάλιαζε κι ένοιωθε πώς ξάνοιγε πάλι ό ούρανός, 
πώς ό Βασίλης δέν τά είχε πάρει όλα, άλλά καί πότε κράτησε κάτι γιά τόν 
εαυτό του ό Βασίλης, όσο ζοΰσε; Τήν καρδιά καί τό νοΰ τά είχε δώσει στήν 
πατρίδα, σ’ αύτή τή χάρισε καί τή ζωή του, όνειρό του νά τή δει μεγάλη καί 
τρανή, ν ’ άγκαλιάζει όλα τά παιδιά της, ή καταστροφή ήταν κάτι πού δέν 
μπορούσε νά χωρέσει ό νούς του, αύτή τελικά, μαζί μέ τήν άρρώστεια ήταν 
ή αιτία τού θανάτου του. Τά κουβέντιαζε μέ τήν κόρη του ό Πέτρος, έξομο- 
λόγηση έκανε, ένα είδος ένοχής κρυβόταν στό βάθος, μήπως δέν είχε φροντίσει 
τό Βασίλη όσο έπρεπε. — Ό χι πατέρα, τόν παρηγορούσε ή Χριστίνα, κανένας 
δέν φρόντισε τό γυιό του δπως εσύ. μήν τυραννιέσαι, ό Βασίλης δέν μπορούσε 
νά ζήσει μέ συντριμμένα τά όνειρά του, οϋτε μέ τήν άναπηρία τής πληγής 
του, ήταν λεβέντης στήν ψυχή καί στό σώμα, μόνος του διάλεξε τό δρόμο, 
άς μή τυραννιόμαστε μέ τύψεις, αύτό δέν θά τόθελε ό Βασίλης μας. Τά λ,όγια 
τής Χριστίνας έρριχναν βάλσαμο στήν καρδιά τού Πέτρου, τήν άγκάλιαζε κι 
έφευγε ευγνωμονώντας την γιά τήν άνακούφιση πού τοΰ χάριζε.

Ήκατάσταση τής υγείας τής γιαγιάς Ελένης, ύποχρέωσε τόν Πέτρο νά 
μένει περισσότερες ώρες στό σπίτι. Γιά τίς γυναίκες ή παραμονή του ήταν
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δώρο θεοϋ, ή απουσία τών άνδρών έκανε περισσότερο καταθλιπτική τήν 
άτμόσφαιρα τοϋ σπιτιού' ή Λευκή ήθελε άπό μέρες νά μιλήσει στόν Πέτρο, 
δέν ήταν σωστό νά τις άφήνουν μόνες, δέν έπρεπε νά ζοΰν συνεχώς μέ 
άναστεναγμούς καί μοιρολόγια, μεγάλωναν καί μικρά παιδιά, ήταν σά νά 
σφράγιζαν τή ζωή τους μέ πόνο καί δάκρυ, αύτά θά θυμοϋνταν τά νεαρά 
βλαστάρια όταν μεγάλωναν. Ή  άδιαθεσία τής Ελένης έφερε τόν Πέτρο στό 
σπίτι, δέ χρειάστηκαν τά παράπονα τής Λευκής, δλο έλεγε νά τά πει καί 
πάντα κρατούσε στό στόμα της κλειστό, δέν ήθελε νά δώσει τήν παραμικρή 
άφορμή ταραχής στόν άντρα της.

Ό  Πέτρος άγαποΰσε καί σεβόταν τήν Ελένη, θά τοϋ κόστιζε πολύ ό χαμός 
της. Τής έκανε τώρα συντροφιά, τής μιλούσε γιά τά παλιά, ξυπνούσε τή 
μνήμη της, τήν περιδιάβαζε στή ζωή τών χωριών τους, έτσι όπως τήν ένοιωθαν 
δταν βρίσκονταν έκεϊ, τήν είχαν κλείσει σέ μικρογραφία σέ μιά γωνιά τής 
καρδιάς τους, δταν δμως άναπολούσαν τά περασμένα, δλα έρχονταν μπροστά 
τους, τά σπίτια, οί δρόμοι, οί πλατείες, ή φύση ολόγυρά τους, δλα ορθώνονταν 
στις πραγματικές τους διαστάσεις, πόσο καλό έκαναν στήν Ελένη αύτές οί 
άναδρομές, εύγνωμονούσε τόν Πέτρο γιά τήν έπιστροφή στό παρελθόν. Συχνά 
έμπαινε στό δωμάτιο κι ή μικρή Ελένη, άποζητοϋσε τά χάδια τοΰ παπού, τά 
είχε στερηθεί άπό καιρό. Τό κοριτσάκι μεγάλωνε, πήγαινε τώρα στή δεύτερη 
τάξη τοΰ δημοτικοΰ, οί έγνοιες τοΰ Πέτρου μέ τήν άρρώστεια τοΰ Βασίλη 
καί ή απόγνωσή του ύστερα άπ’ τό θάνατο, δέν τοΰ άφηναν περιθώρια γιά 
άλλες σκέψεις' τώρα έβλεπε πώς ή μικρή Ελένη, τρυφερό μπουμπούκι τής 
άνοιξης, στερούνταν έκεΐνα πού τής χρειάζονταν γιά νά στεριώσει τή ζωή 
της στήν αισιοδοξία, τή χαρά καί τήν έλπίδα, κι δχι στήν κατάθλιψη, πού 
είχε πλημμυρίσει τό σπίτι, βδομάδες τώρα. —Αϋριο θά πάμε μαζί στό σχολείο, 
τής είπε λίγες μέρες, πριν άπό τή γιορτή τοΰ πατέρα της, τοϋ Δημήτρη. Έμαθα 
πώς άρχισαν τά μαθήματα, θέλω νά γνωρίσω καί τόν καινούριο σου δάσκαλο. 
—Δασκάλα είναι παπού, απάντησε χαρούμενα ή μικρή κι έτρεξε νά πεϊ στή 
μητέρα της τό μεγάλο νέο: ό παπούς θά πήγαινε μαζί της στό σχολείο

υ  κήρυξη τού στρατιωτικού νόμου στις 6 Όκτωβοίου καί ή έπιβολή λογο- 
^ ^ κρισίας, στέρησε άπό τις έφημερίδες τή δυνατότητα νά κρίνουν τά συν

ταρακτικά γεγονότα καί τις ειδήσεις πού τά συνόδευαν δημοσίευαν ύπο- 
χρεωτικά τά δελτία τύπου, τά έξέδιδε τό Ε ' Σ. Στρατοΰ καί φυσικά περιλάμ
βανε μόνο τις ειδήσεις πού έπέτρεπε ή Επανάσταση νά γίνουν γνωστές. Έτσι, 
οί έφημερίδες είχαν χάσει τό «χρώμα» τους, ή Ή πειρος τουλάχιστον, γιατί 
ό Κήρυξ, νομίζοντας, δπως έγραφε ό Χατζής, δτι ή Επανάσταση είχε γίνει 
γιά χατήρι του, δημοσίευε καί κάποιες ειδήσεις άλογόκριτες, χωρίς συνέπειες' 
κατά κανόνα προέρχονταν άπό πηγές κυβερνητικές καί τήν Επανάσταση, σέ 
τελευταία άνάλυση, τήν έξυπηρετοΰσαν, άν καί δλο καί περισσότερο φανέρωνε 
τό βενιζελικό της πρόσωπο, παρ’ δλο πού ή ηγεσία τοΰ κόμματος τών Φι
λελευθέρων κρατούσε τις άποστάσεις της, γιά νά μήν φορτωθούν σ’ αύτή οί 
τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις άπό τήν πολιτική της.
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Ό  Κωνσταντίνος, λοιπόν, έφυγε στις 30 Σεπτεμβρίου, τήν ίδια μέρα πού 
ή Ελλάδα άποδεχόταν τήν εκκένωση τής Θράκης, γιά νά πεθάνει τρισήμιση 
μήνες άργότερα, στις 28 Δεκεμβρίου, στό Παλέρμο τής ’Ιταλίας. Οί πολιτικοί, 
πού στήριξαν τίς κυβερνήσεις του είχαν συλληφθεΐ καί ή Επανάσταση, ύστερα 
άπό πολλές άμφιταλαντεύσεις, τούς έστειλε σέ έκτακτο στρατοδικείο, μέ τήν 
απόφαση νά τούς έκτελέσει σέ περίπτωση καταδίκης τους σέ θάνατο, γιά νά 
καθησυχάσει τήν κοινή γνώμη, κυρίως τό σώμα τών κατώτερων άξιωματικών 
καί τούς πρόσφυγες, πού απαιτούσαν τήν παραδειγματική τιμωρία τών ενό
χων τής καταστροφής. Ή  δίκη άρχισε στις 31 ’Οκτωβρίου, έμεινε στήν ιστο
ρία ώς ή δίκη τών εξ, καί περατώθηκε τίς πρωινές ώρες τής 15ης Νοεμβρίου 
μέ τήν έπιβολή τής θανατικής ποινής στούς πολιτικούς Δ. Γούναρη, Ν. Στράτο, 
Π. Πρωτοπαπαδάκη, Γ. Μπαλτατζή, Ν. Θεοτόκη καί στόν άρχιστράτηγο Γ. 
Χατζηανέστη. Οί καταδικασθέντες έκτελέστηκαν τήν ίδια μέρα, λίγες ώρες 
άργότερα, στό Γουδί. Οί προσπάθειες πού κατέβαλαν έξωτερικοί παράγοντες, 
ή ’Αγγλία κυρίως, μέσω τού πρεσβευτή της Lindley, νά μήν έκτελεστοϋν, δέν 
άπέδωσαν. Στή δίκη κατέθεσαν, άνάμεσα σ’ άλλους, ώς μάρτυρες κατηγορίας 
ό πρώην άρχιστράτηγος Α. Παπούλας, πού έρριξε στό βασιλιά καί τούς κα
τηγορούμενους τήν εύθύνη γιά τή Μικρασιατική καταστροφή, καί ό άντισυντα- 
γματάρχης Μ. Κοιμήσης. Καί οί δυό θά πληρώσουν μέ τό κεφάλι τους τίς 
μαρτυρίες, όταν συνελήφθησαν τό 1935 καί κατηγορήθηκαν ώς πρωταίτιοι 
τής αποτυχημένης έπανάστασης τού Βενιζέλου. Ό  Παπούλας, άπό τούς φα
νατικότερους ύποστηρικτές τού Κωνσταντίνου, παρότι μέ τήν κατάθεση στή 
δίκη τών εξ έδωκε τά σοβαρότερα επιχειρήματα γιά νά καταδικαστούν οί κα
τηγορούμενοι, συνελήφθη καί φυλακίστηκε κι ό ίδιος γιά ν ’ άφεθεΐ ελεύθερος 
ύστερα άπό λίγες μέρες. Άπό δίκη πέρασε καί ό πρίγκηπας Άνδρέας, είχε 
υπηρετήσει στή Μ. Ασία ώς διοικητής τοϋ Β'Σ.  Στρατού, άν δέν έπενέβαιναν 
οί Άγγλοι καί δέν προηγούνταν Οί εκτελέσεις τών εξ, θά καταδικαζόταν κι 
αύτός σέ θάνατο. Τοϋ έπιβλήθηκε ή ποινή τής ισόβιας ύπερορίας καί τής 
έκπτωσής του άπό τό βαθμό τού άντιστρατήγου. Ό  Άνδρέας είναι ό πατέρας 
τοϋ συζύγου τής βασίλισσας τής Αγγλίας ’Ελισάβετ.

Άπό τήν ήμέρα πού ή λογοκρισία περιόρισε, ή μάλλον έκμηδένισε, τά 
πλαίσια άσκησης κριτικής γιά τά πρόσωπα καί τίς άποφάσεις τής Έπανάστα
σης, ήταν επόμενο νά ξαναρχίσει έντονα ό καυγάς άνάμεσα στόν Κήρυκα 
καί τήν Ήπειρο, γιά θέματα τοϋ παρελθόντος, μ’ έπιθετικές πάντα αιχμές 
τοϋ πρώτου καί άμυντική στάση τής δεύτερης. Τό καθημερινό σλόγκαν τού 
Κήρυκος, αύτό πού δέ μπορούσε ν ’ άνεχτεΐ ό Χατζής ήταν τό περί τιμωρίας 
τών ένοχων κεφαλών, καί βέβαια, κατά τήν κρίση του ένοχος ήταν κι ό 
Χατζής καί έπρεπε νά πληρώσει. Πρόκειται γιά τρομοκρατία ισχυριζόταν ό 
τελευταίος, ας άφήσει αύτό τό τροπάρι ό «Κήρυξ» μέχρις δτου τιμηθεί μέ 
τό αξίωμα τοϋ εισαγγελέα ή τοϋ άνακριτή. :Αποτελεί ζήτημα σεμνότητας - 
συνέχιζε- τό συμμάζεμα λιγάκι τών ποδιών πού άνοιξε πάρα πολύ γελοίως 
ό «Κήρυξ», παρέχων έαυτόν ιλαρόν θέαμα κωμικοϋ άπειλοϋντος τό σύμπαν, 
ύπό τελείαν ηρεμίαν καί μακάριον γέλωτα τών άπειλουμένων. Ή  άντιδικία
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άνάμεσα στις δυό εφημερίδες έφτασε στό αποκορύφωμά της, δταν ό Κήρυξ 
έγραψε δτι: πλήν τοϋ άντιβενιζελικοϋ κ. Γ. Χατζή, μέ κανέναν άλλον άντι- 
βενιζελικόν ένταϋθα δέν έχει τίποτε καί δλους τούς τιμά. ΌΧατζής ξέσπασε: 
'Απόπνοια δυσωδίας, μωρά καί άνεξήγητος εμπάθεια, έπιλησμοσύνη πάσης 
οίασδήποτε εύπρεπείας. Κυνική ομολογία εκφραστική μίσονς-αίσθήματος δη
λαδή πού τύραννεΐ όλας τάς κατωτέρας φύσεις, εναντίον εκείνων πού αισθά
νονται ταχθείσας ύπεράνω αύτών. Ή ταν μοιραίο νά έρθει στιγμή πού ό διά
λογος άνάμεσα στις εφημερίδες νά μή μπορεί νά συνεχιστεί, λόγω τής οξύ
τητας πού είχε προσλάβει ή άντιδικία. Εις τά γεμάτα μίσος, οργήν, εμπά
θειαν καί μικρόλογον κακολογίαν δημοσιεύματα τοϋ «Κήρνκος» δέν θά δί- 
δωνται πλέον άπαντήσεις. σημείωνε ό Χατζής (19-10-22), μόλις είχε σηκωθεί 
άπό τή βαρειά άρρώστεια κι έδωσε εντολή νά καταστραφεΐ μιά απάντησή 
του πού ήταν έτοιμη νά στοιχειοθετηθεΐ. θά  εύρίσκη -πρόσθετε- τήν περιφρό
νησήν μας σιωπηλήν καί μ ετ’ οίκτου θεωμένην τήν κακήν έμπάθειαν καί λύσ
σαν του. Τήν προηγούμενη μέρα ό Κήρυξ κατηγορούσε, μέ ειρωνικές εκφρά
σεις, τό Χατζή γιά άλκοολισμό, μόνο μεθυσμένος γράφει, έλεγε. Οί συμπολίτες 
-σημείωνε μέ παράπονο ό Χατζής- διαβάζοντας τίς αισχρότητες περί άλκοο- 
λισμοϋ, καί πού μάς ξέρουν όλους άπό μικρά παιδιά, θά μάς καταλάβουν 
γιατί άδυνατοϋμεν πλέον καί άπαντήσεως νά τούς άξιώσωμεν.

Χιλιάδες πρόσφυγες ξεφορτώνονταν άπό τά καράβια στήν Πρέβεζα καί 
προωθούνταν στις περιοχές τής Ηπείρου. Ή  κατάσταση έγινε δύσκολη, οί 
πρόσφυγες, είχαν άνάγκη άπ’ όλα: στέγαση, διατροφή, ρουχισμό, περίθαλψη. 
Έρανοι γίνονταν παντού, στήν πόλη, στά χωριά, στά σχολεία, στις εκκλησίες 
μέ ειδικούς δίσκους, σέ συντεχνίες καί συλλόγους' δέν έφταναν, οί άνάγκες 
ήταν μεγάλες. Σημειώνουμε τά όνόματα μελών μερικών άκόμα συντεχνιών, 
βοηθούν στήν καταγραφή τών έπαγγελμάτων τής πόλης τήν εποχή έκείνη. Συ
ντεχνία ζαχαροπλαστών: 1) Κ. Χαντζαρόπουλος 2) ’Αδελφοί Τριανταφύλλου 
3) Κ. Μέλλιος 4) Δήμος Γοργόλης 5) Χαρ. Ντοπίτσας 6) L Λίτης 7) Δημ. Νά- 
τσης 8) Αδελφοί Χρηστογιώργη 9) Γ. Μαλάμος 10)<Κΰριακος Κούση$ 11) Έλευθ. 
Πανταζής 12) Εύάγ. Παπαχρήστου 13) ’Αδελφοί Παπουλία 14) ΤΒελογιάννης 
15) ’Απόστολος καί Σία «Πάνθεον» 16) Γεώρ. Παπαχαραλάμπους. Συντεχνία 
ραπτών: 1) Λεωνίδας Παγκράτιος 2) Χρ. Τσιρώνης 3) Κων. Τσιόλας 4) Χρ. 
Λεοντίδης 5) Δημ. Κατσικάρης 6) ’Αλ. Ξιγγάς 7) Χρ. Πυρότης 8) Π. Παπαπέ- 
τρου 9) Βασ. Ζιάγγος 10) Σωτήρ. Καπρίτσιος 11) I. Καφτάνης 12) Γ. Μπίτζος
13) Δημ. Τσίτος 14) Γ. Τζοβάρας 15) Χρ. Δαβόνης 16) Φώτ. Ροδάνας 17) Δ. Εύ- 
αγγελίδης 18) Γ. Στρουγγάρης 19) ’Αθ. Φαρμάκης 20) Παν. Μεργιάννης 
21) Εύάγ. Γαλλιόπουλος 22) Κων. Λούσης 23) Γ. Μπάκος 24) Νικ. Σπυρό- 
πουλος 25) Κων. Σούλτης 26) ’Αδελφοί Χέφετς 27) Εύαγ. Μπαϊκούσης 28) Εύάγ. 
Ζωΐδης 29) Κ. Καζαντζής 30) ’Αθαν. Δερέκας 31) Κ. Άναγνωστόπουλος 
32) ’Αδελφοί Παπαθανασίου 33) I. 'Υφαντής. Συντεχνία τσαρουχοποιών:
1) ’Αδελφοί Γκλινάβου 2) Δημ. Σιάτος 3) .Δημ^νοσμάς 4) Μιχ. Βαζάκας
5) Άπόστ. Χαρίσης 6) Παν. Τσίτος 7) ’Αθαν. Μπάρκας 8) Πέτρος Παλούκας 
9) Παντελής Βλάχος 10) Κων. Ρακόπουλος'Πΐ'Φίλ. Χαλάτσης 12) Νικ. Χου-
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λιαρας 13) Κων. Φρίγκας 14) Στέφ. Μπαμπασίκας 15) Θεόδ. Τενεκιτζής 16) Στέφ. 
Ρακόπουλος 17) ’Αδελφοί Βαζάκα 18) ’Αναστ. Σιάρας 19) Σπυρ. Ψάλτης 
20) Βασ. Κλίτσας 21) Γεώργ. Γκοβόσδης 22) Νικ. ’Αποστολίδης 23) Χρ. Μπά
λας 24) Γ. Καμινάρης 25) Κων. Πάμπος 26) Χρ. Κοντούρας 27) Π. Άγγελίδης 
28) Σπ. Τζάνος 29) Βασ. Ζαραβέλλας 30) Π. Χουλιαράς 31) Π. Χόϊνας 
32) ’Αναστ. Δραμεσίτης 33) ’Αδελφοί Μαργάρη 34) Χρ. Γκουρτζής 35) Χαρ. 
Τσίκας 36) Γεώργ. Γαρούφης 37) ’Αναστ. Φώτου 38) Ίωάν. Γκόλφας 39) Στέφ. 
Κοσμάς 40) Γ. Οικονόμου 41) Δημ. Κατσάνος 42) Θωμάς Μπασογιάννης 43) Σπ. 
Καλαντζής 44) Δημήτρ. Δήμος 45) I. Μαργάρης 46) Σπ. Σταμούλιας 47) Άλεξ. 
Τσίπης (’Από τούς τσαρουχάδες τών Γιαννίνων είναι ζήτημα αν σώζεται κα
νένας πού νά έξασκεΐ αύτό τό επάγγελμα). Συντεχνία υποδηματοποιών:
I) Δ. Λύτης 2) Ν. Σακελλαρίου 3) Σ. Τσαμπίρας 4) Γ. Υφαντής 5) Κ. Άργύρης
6) Μ. Γάκης 7) Κ. Γκούτζης 8) X. Λάιος 9) Π. Γούναρης 10) X. Λύτρας
II) Γ. Συρμακέσης 12) X. Σούρλας 13) Κ. Κόντος 14) Δ. Τούλας 15) Σ. Πά- 
σχος 16) Γ. Ξανθός 17) Ν. Πάντος 18) Κ. Μπίντος 19) Β. Δήμος 20) Γ. Τσαλ- 
μακλής 21) Γ. Φαρμάκης 22) Μ· Θεοχάρης 23) Δ. Σουλιώτης. Συντεχνία κου- 
ρέων: 1) Α. Τσαλούκης 2j,I. Μέκαλης '3) Σ. Δρούγκας 4) X. Κωνσταντινίδης, 
5) ’Α. Κρίτσας 6) Σ. Καλαντζής-7) JM. Κολώνιας 8) Ν. Βετσόπουλος 9) Κ. Χο- 
λέβας 10) Κ. Δώδης 11) Σ. Ζαγορίσιος 12) ’Α. Παπαζώης 13) Π. Ρακόπουλος
14) Σ. Κυρίκος 15) Σ. Αύδής 16) Ν. Γιαννάκοβας 17) Β. Καζάκος 18) Κ. Λί- 
λης 19) Ν. Άργύρης 20) Α. Γκάνα 21) Σάίτ Ρεσίτ 22) Άβδούλ Ζουλχεκάρ 
23) Άλ. Αλεξίου 24) Σ. Σταμούλης 25) Π. Καμπούρης 26) Δ. Χρυσάφης 
27) X. Κα-ψιμάλης 28) Γ. Μαχαίρας 29) Δ. Ζαγαζίκης 30) Σ. Κιτσολάμπρος 
31) Ήλίας ’Ιωσήφ. Σύνδεσμος βυρσοδεψών: 1) Ε. Φρίγκας 2) Α. Γκλίναβος 
3) Μ. Φρίγκας 4) Ν. Λάμπρος 5) X. Καρακίτσος 6) I. Άγγελάκης 7) Α. Γκαρα- 
μάνας 8) Π. Τσίνος 9) Π. Χρυσοβιτσινός 10) Ά. Βερτόδουλος 11) Ά. Κακοσάνας_ 
12) Σ. Τζώρτζης 13) I. Χρυσοβιτσινός 14) Ν. Αλεξίου.

Μερικών συντεχνιών δέν δημοσιεύονται κατάλογοι ονομάτων, πρόσφεραν 
μ’ άλλο τρόπο βοήθεια στούς πρόσφυγες. Τό σωματείο τών άρτοποιών π.χ. 
άποφάσισε νά διαθέτει ό κάθε άρτοποιός γιά τό ταμείο τών προσφύγων 1 
λεπτό σέ κάθε οκά άλεύρου άπό τό χορηγούμενο στά άρτοποιεΐα, χωρίς τό 
λεπτό νά ύπολογίζεται στήν τιμή τοΰ ψωμιού.

Ή  εγκατάσταση τών προσφύγων στήν πόλη καί στά χωριά, άλλαξε τήν 
κοινωνική σύνθεση τοΰ πληθυσμοΰ καί έπηρέασε σέ μεγάλο βαθμό τήν άγορά. 
Οί τιμές έκτοξεύθηκαν στά ύψη καί ή κερδοσκοπία οργίασε. Δέν υπάρχει 
αντίρρηση -παρατηροΰσε ή Ήπειρος- γιά τό δτι υπάρχουν λόγοι «άμείλικτοι 
καί άποχρώντες», έξαιτίας τών όποιων οί σημερινές βιοτικές συνθήκες έγιναν 
δυσκολότατες, ή δέ υπερτίμηση τών ειδών μετέβαλε τόν καθημερινό αγώνα 
τής ζωής σέ άληθινό μαρτύριο, ιδίως γιά τούς οικογενειάρχες. Ά λλά  καί κα
νένας δέν μπορεί ν ’ άρνηθεΐ ότι κοντά στούς άναγκαίους καί άναπόφευκτους 
λόγους προσθέτουν καί ή πλεονεξία, ή αισχροκέρδεια, καί ή πονηριά γιά 
ακοπο πλουτισμό κι άλλους λόγους, όχι άναγκαίους... Νοθείες, έξαγωγές, 
αποκρύψεις κλπ. Έ τσι σήμερα δέν άρκεϊ νά πληρώνει κανένας ένα είδος στό
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δεκαπλάσιο (αύτό τουλάχιστον είναι οικονομική συνέπεια τής «καταπτώσε- 
ως» τής δραχμής), άλλά τό τρώγει καί νοθευμένο «φρικωδώς», κάτι πού 
είναι συνέπεια μόνο ληστρικής καί άντικοινωνικής κακοήθειας.

Ή  άφιξη τών προσφύγων υπήρ
ξε αιτία εμφάνισης επιδημιών ο
στρακιάς. οφθαλμίας κι άργότερα 
έξανθηματικού τύφου. Ή  κατάστα
ση άπαιτούσε συνεχή εγρήγορση 
τών ύγειονομικών αρχών γιά τήν 
καταπολέμηση τών επιδημιών καί 
τήν εξάλειψή τους. Ή  κοινωνία τών 
Γιαννίνων άνησυχούσε πολύ καί οί 
εφημερίδες έπισήμαιναν τήν ανάγ
κη εντατικής παρακολούθησης τής 
ύγείας τών προσφύγων.

Νέος νομάρχης Ίωαννίνων. πρό
σφυγας κι αύτός, διορίστηκε ό Έμ. 
Άναγνωστόπουλος. θά έκτελούσε προ
σωρινά καί χρέη άναπληρωτή Γενικού 
διοικητή. Άνέλαβε υπηρεσία άπό τίς 8 
Νοεμβρίου.- Οί έγγραφες των μαθητών 
της μέσης εκπαίδευσης παρατάθηκαν 
ως - τίς 15 Νοεμβρίου, έξαιτίας τής 
ελευσης τών προσφύγων.- Οί γιατροί 
άπεφάσισαν έν ολομελείς, λόγω ύπερ- 
τιμήσεως όλων τών ειδών καί τής 
άκριβείας τοϋ καθημερινού βίου, τήν 
ϋψωσιν τών άπλών επισκέψεων εις 15 
δρχ. καί τής συμμετοχής εις συμβούλια 
εις 25 δρχ.. διά τούς δυναμένους καί 

εύποροϋντας. Γιά τούς οικονομικά ασθενέστερους, ή επίσκεψη καθορίστηκε σέ 10 δρχ. 
Ή Ήπειρος επικροτούσε τήν αύξηση. Μιά έπίσκεψη γιατρού, έλεγε, κοστίζει δσο μιά όκά 
κρέας ή ζάχαρη.- Ήτιμή τών εφημερίδων αυξήθηκε άπό 30 σέ 50 λεπτά.- Ή έλλειψη κάρ
βουνων καί η υπερτίμησή τους ύποχρέωσε τή Γενική διοίκηση νά δώσει πολλές άδειες 
παρασκευής κάρβουνων, σέ Ιδιώτες καί κοινότητες.- Τό ένοικιοστάσιο βοσκών άρχισε 
πάλι νά Ισχύει κι δλοι πίστεψαν ότι τά κτηνοτροφικά είδη πού είχαν γίνει άπλησίαστα 
θά πωλούνταν σέ χαμηλότερες τιμές. Μάταιη προσδοκία! Τό γάλα, βασική τροφή, δχι 
μόνο άκριβό, άλλά καί νοθευμένο τό έβλεπε ό δυστυχής ή άρρωστος κοσμάκης πρός τέσ- 
σαρας δρχ. κατ' όκάν. τό βούτυρο, νοθευμένο κι αύτό καί έλεεινό. πουλιόταν πρός 35- 
40 δρχ. καί τό τυρί. είδος κορασανίου έξ άσβεστου, άμμου καί άλατος πρός 16 δρχ. καί 
οϋτω καθεξής. Τόσο είχε άπαυδήσει ό κόσμος άπό τήν αισχροκέρδεια καί τή νοθεία, ώστε 
μ’ ανακούφιση θά ακουγε κυβερνητική άπόφαση γιά επιβολή τής ποινής τού θανάτου 
στούς αισχροκερδείς ( Ήπειρος. 23-11-1922).- Στό Φρούριο τών Ίωαννίνων καί γύρω άπό 
τόν τάφο τού ’Αλή πασά, γίνονταν πάλι κάποιες άνασκαφές, γιά τήν άνεύρεση τών 
θησαυρών του. Αύτό έδωσε άφορμή στό Γ. Χατζή νά δημοσιεύσει στήν Ήπειρο, σέ τρείς 
συνέχειες, ενδιαφέρουσα μελέτη γιά τά Παλιά Γιάννίνα -έτσι τήν τιτλοφορούσε- μέ 
άναφορές στήν κατάσταση τής πόλης κατά τήν περίοδο τής τουρκοκρατίας, τήν άγορά.

Πρόσφυγες άπό τό εσωτερικό 
τής Μικράς Άσίας φτάνουν στή Σμύρνη.
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τήν κοινωνική ζωή. σέ πολλές πτυχές της, άλλά καί τή δημόσια ζωή, πού είχε συγκεντρωθεί 
στό Διοικητήριο, δπου ήταν έγκαταστημένες όλες οί υπηρεσίες. Έκει τοποθετήθηκε καί 
τό τυπογραφείο, στό όποιο έκδιδόταν ή επίσημη εφημερίδα τοϋ βιλαετιού ’/ωάννινα-Αάν- 
για. μισή στά τουρκικά, μισή στά ελληνικά, στήν όποία ό Ζωτος Μολοσσός είχε δημο
σιεύσει. ώς επιφυλλίδα, μιά Ιστορική μονογραφία γιά τήν Ήπειρο.- Στις 27 Νοεμβρίου 
έγιναν οί γάμοι τοΰ καθηγητή Χρήστου Σούλη καί τής δεσποινίδας Χριστίνας Τσίρκα 
Οί μαθητές του δημοσίευσαν συγχαρητήριο στις έφημερίδες.

f r ” ά γεγονότα πού εκτυλίσσονταν στήν ’Αθήνα μέ γοργούς ρυθμούς, είχαν 
τόν αντίκτυπο τους καί στά Γιάννινα. Τό κόμμα τών Φιλελευθέρων άνα- 

ταρασσόταν άπό εσωτερικές διαμάχες, έξαιτίας τών πολλών τάσεων πού 
άναπτύχθηκαν στούς κόλπους του. Ή  επικρατέστερη ήταν ή συντηρητική, τήν 
όποία έκπροσωπούσε ή πλειοψηφία τοΰ κόμματος, μ’ επικεφαλής τόν πρόεδρο 
τής Διοικούσας επιτροπής στρατηγό Π. Δαγκλή. Πρέπει νά έκλείψουν τά 
καθεστωτικά ζητήματα, συνιστοΰσε ό στρατηγός σέ συνέντευξή του πρός τό 
φιλελεύθερο Έθνος (19-11-22). Δέν είναι καιρός -πρόσθετε- πολιτειακών 
μεταβολών. Έχω τήν γνώμην δτι άρμόζει ήμΐν σήμερον τό πολίτευμα τής 
βασιλευομένης δημοκρατίας. Εις τό πολίτευμα τοϋτο φρονώ δτι ένοϋται ή 
μεγάλη πλειοψηφία τοϋ έθνους. ’Αντίθετα, οί τού Δημοκρατικού Μανιφέστου, 
μ’ επικεφαλής τόν Άλ. Παπαναστασίου, ζητούσαν τήν κατάργηση τοΰ θεσμοΰ 
τής βασιλείας ώς προξένου έθνικής συμφοράς, στήν πραγματικότητα είχαν 
άποσχιστεϊ άπό τούς Φιλελευθέρους. Εκτός άπό τό πολιτειακό δμως, υπήρχαν 
κι άλλα θέματα, οργανωτικά κυρίως, πού άπασχολοΰσαν τούς Φιλελευθέρους- 
είναι άξιοσημείωτη ή άπόφαση γιά άποκάθαρση τοϋ κόμματος άπό κάθε στοι
χείο τοϋ παλαιοκομματισμοϋ. Αύτή ή τοποθέτηση ήταν καί τό θέμα τής νέας 
διένεξης τοϋ Κήρυκος καί τής Ηπείρου, μετά τις εκλογές πού έγιναν γιά τήν 
άνάδειξη διοικητικοϋ συμβουλίου στό Σύνδεσμο Φιλελευθέρων Ίωαννίνων, 
τά άποτελέσματα τών όποιων ό Κήρυξ χαιρέτισε μ’ ενθουσιασμό, σέ άντίθεση 
μέ τήν ’Ήπειρο πού ύποστήριζε δτι επικράτησαν οί παλαιοκομματικοί, παρά 
τις άνανεωτικές τάσεις πού σημειώνονταν στούς κόλπους τοΰ κόμματος στήν 
πρωτεύουσα. Γιά έπίρρωση τών ισχυρισμών της ή ’Ήπειρος άναδημοσίευσε 
άρθρίδιο άπό τήν, δημοκρατικής άπόχρωσης, πολιτική επιθεώρηση ΉΚοινό- 
της, στήν όποία ύπογραμμίζονταν οί άναπτυσσόμενες τάσεις στό κόμμα τών 
Φιλελευθέρων, πρόδρομοι τής διάλυσης τοϋ βενιζελισμοΰ. Ό  Κήρυξ. έκνευ- 
ρισμενος, βρήκε άφορμή γιά μιά νέα έπίθεση κατά τής Ηπείρου: Τό ένταϋθα 
οργανον τοϋ Ίωάννου Μεταξά -σημείωνε προηγουμένως άποκαλοΰσε τήν 
Ηπειρο όργανο τοΰ Γούναρη- άνεδημοσίευσε έν ύποπτον άρθρίδιον ύποπτου 

και αγνώστου έφημερίδος. Μά ή «Κοινότης» είναι δημοκρατική, δέν άνήκει 
στο αντιβενιζελικό στρατόπεδο, απαντούσε ό Χατζής, άς πληροφορηθοϋν οί 
διευθυντές τοϋ «Κήρυκος», ότι έκεϊ πρωτοδημοσίευσε άρθρα του ό Άλ. Πα
παναστασίου. Δέν έπιασαν τόπο οί υποδείξεις τοΰ Χατζή. Ό Κήρυξ  έξακο-

οϋσε νά ύποστηρίζει δτι οί κρίσεις τών άντιπάλων προέρχονταν εκ τοϋ 
πονηρόϋ.

Εξαιτίας τής λογοκρισίας, πού δέν ένοχλοΰσε τό φιλελεύθερο τύπο, ή Ή-
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πείρος, γιά ν’ άποφύγει τίς περιπέτειες, άναδημοσίευε άρθρα άθηναϊκών καί 
πατρινών εφημερίδων, συμφωνούσαν μέ τίς θέσεις της. Συχνά άναδημοσίευε 
άποσπάσματα καί άπό τό Ριζοσπάστη, πού έκανε τή δική του άντιπολίτευση 
στήν επαναστατική κυβέρνηση. Χαρακτηριστικό είναι τό σχόλιο, τό καταφε- 
ρόμενο κατά τοΰ χαφιεδισμού, είχε άρχίσει νά άνθει καί στά Γιάννινα καί 
νά στέλνει πολίτες στό στρατοδικείο. Έγραφε ό Ριζοσπάστης (25-11-22): Ή  
εργατική τάξις δέν δύναται νά άνεχθή τήν επαναφοράν τών μεθόδων τοϋ πα
ρελθόντος καί τόν χαφιεδισμόν νά περιφέρεται έξω καί έντός τών γραφείων 
τών όργανώσεών της. Δι ’ αύτό μέ δλας τάς δυνάμεις της διαμαρτύρεται διά 
τόν έγκαινιασθέντα χαφιεδισμόν καί δηλώνει δτι δέν θά παραλείψη δλα έκεΐνα 
τά μέσα τής δημοσιότητος, εναντίον τοϋ χαφιεδισμού, διότι είναι καιρός τό 
στίγμα αύτό νά έκλειψη. Θΰμα τέτοιου χαφιεδισμού στά Γιάννινα ήταν ό 
υποδηματοποιός καί δημοτικός σύμβουλος Π. Παγώνης. Όδηγήθηκε στό στρα
τοδικείο μέ τήν κατηγορία ότι μέ σχόλιά του, άναφερόμενα στήν έκτέλεση 
τών εξ, είχε θίξει τήν Επανάσταση. Έπρόκειτο γιά συκοφαντία, πού σκηνο- 
θετήθηκε άπό ύποπτα στοιχεία, κατά τήν κρίση τοΰ Βασιλικοΰ έπιτρόπου, ό 
όποιος καί ζήτησε τήν άθώωση τοΰ Παγώνη καί τήν καταδίωξη τών χαφιέδων 
καί συκοφαντών. Ή  *Ηπειρος γιά τήν άθώωση τοΰ κατηγορούμενου, τοϋ 
έντιμοτάτου ύποδ η μα τοπο ι ο ϋ τής άγοράς, ήθελε νά γράψει πολλά, γιά νά κα- 
ταφερθει εναντίον τών χαφιέδων, δέν τήν άφησε όμως ή λογοκρισία, τά πε
ριέκοψε, όπως μαρτυρεί ή λευκή στήλη. Ό  Χατζής είχε μεγάλα παράπονα 
εναντίον τής λογοκρισίας, άπευθύνθηκε γιαυτό στόν άντιστράτηγο Δ. Ίωάν- 
νου, ζητώντας τήν παρέμβασή του. Όλογοκριτής έφερνε έμπόδια στήν έκδοση 
τής Ηπείρου, ό ύπάλληλος τής έφημερίδας πού πήγαινε τά δοκίμια γιά έλεγχο 
καί έγκριση, υποχρεωνόταν νά περιμένει ώρες γιά νά πάρει τήν υπογραφή 
ή νά ψάχνει νά βρει τό λογοκριτή. Ή  λογοκρισία, όμως, τοΰ δημιουργούσε 
κι άλλα προβλήματα. Μετά τήν άναδημοσίευση τοΰ άρθρίδιου άπό τό Ριζο
σπάστη (24-11-22) περί χαφιεδισμοϋ, τόν ύποχρέωσαν νά παρουσιάζει στόν 
έλεγχο τό φύλλο τής έφημερίδας άπ’ όπου γινόταν ή άναδημοσίευση. Μά 
γιατί αύτό: διαμαρτυρόταν ό Χατζής. Άφοϋ στήν άναδημοσίευση δίνομε δλα 
τά στοιχεία τής έφημερίδας, άπό τήν όποία παίρνουμε τό κείμενο, γιατί μάς 
υποχρεώνετε νά παρουσιάζομε καί τήν ίδια έφημερίδα; Υπάρχει 
δημοσιογραφική άξιοπιστία. άν δχι άνώτερη, τουλάχιστο ίση μέ όποιοδήποτε 
άλλο επάγγελμα, υπάρχουν καί νόμοι πού τιμωροϋν ενδεχόμενη κακοπιστία 
τών δημοσιογράφων. Τό νά ζητάτε, λοιπόν, καί τήν έφημερίδα άπό τήν όποία 
παίρνουμε τά άρθρα, μάλλον άγνοια άσκησης τοϋ λογοκριτικοϋ έργου φανε
ρώνει, παρά πρόθεση νά θιγεί ή άξιοπιστία τοϋ δημοσιογράφου. Πάντως θά 
συμμορφωθούμε στις άξιώσεις σας, παρά τίς δυσχέρειες πού θ ’ 
άντιμετωπίσουμε, γιατί στά τυπογραφεία οί έργάτες κόβουν καί μοιράζουν 
μεταξύ τους τά κείμενα γιά νά τά στοιχειοθετήσουν καί πρέπει νά περιμαζέψει 
κανένας ράκη άπό κομμάτια γιά νά τά συναρμολογήσει. Γινόταν φανερό ότι 
ή Ή πειρος δέν ήταν άρεστή στό καθεστώς.

Ή  άνακίνηση μητροπολιτικοΰ ζητήματος άπό τόν Σύνδεσμο τών Φιλελεν-
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θέρων καί τόν Κήρυκα δέν ήταν τυχαία. Ή  ενεργός ανάμιξη τού Σπυρίδωνα 
στό θέμα τής αποτροπής τής εκλογής τοϋ ύποστηριζόμενου άπό τούς βενιζε- 
λικούς πατριάρχη Μελέτιου Μεταξάκη, είχε γιαυτόν συνέπειες. Άπό τίς 28 
’Οκτωβρίου ή Σύνοδος τού Πατριαρχείου -τό όποιο ό Κεμάλ άγωνιζόταν νά 
διώξει άπό τήν Κωνσταντινούπολη, κι ένας λόγος ήταν πώς δέν ήθελε τό

Μελέτιο Πατριάρχη- έθεσε τό 
Σπυρίδωνα σέ προσωρινή διαθε
σιμότητα καί στή θέση του τοπο
θέτησε τόν Γερμανό Καραβαγγέ- 
λη, μητροπολίτη Άμασείας, πρώ
ην μητροπολίτη Καστοριάς, άπό 
τούς πρωταγωνιστές καί οργα
νωτές τού Μακεδονικού άγώνος. 
Ό  Γερμανός άργησε νά έρθει στά 
Γιάννινα, τόν άναπληρούσε στό 
διάστημα αύτό ό άρχιμανδρίτης 
Γρηγόριος Ραφανάς. Βέβαια, τό 
μητροπολιτικό θρόνο Ίωαννίνων 
διεκδικούσε άπό χρόνια ό έπί- 
σκοπος Δωδώνης Πανάρετος' άπό 
τίς 24 Φεβρουάριου 1922, είχε 
εκλεγεί μητροπολίτης Βελλάς καί 
Κονίτσης, ήταν άδύνατο νά γίνει 
άλλη προαγωγή σέ τόσο μικρό 
χρονικό διάστημα. Εξάλλου, αν 
τό επιχειρούσε, θά είχε νά άντι- 
μετωπίσει μιά προσωπικότητα μέ 
πανελλαδική ακτινοβολία, τό Γερ
μανό, δέν ήταν εύκολη μιά τέτοια 
αντιπαράθεση. Ό  Σπυρίδων, στό 

μεταξύ, τοποθετήθηκε ώς μητροπολίτης Άμασείας, θά ξαναγύριζε στά Γιάν
νινα τό 1924, μετά τή μετάθεση τού Γερμανού στή μητρόπολη Ούγγαρίας. Ό  
Πανάρετος έμεινε στή μητρόπολή του ώς τό Μάρτιο τοϋ 1926, τότε καί πέθανε. 
Γιά τή μετακίνηση τοϋ Σπυρίδωνα άπό τά Γιάννινα ό Χατζής, έκτός άπό ένα 
σχόλιο, δέν ξανάγραψε. Ή  λογοκρισία σίγουρα τοϋ τό άπαγόρευσε.

Τά μέτρα γιά τή σύλληψη τών λιποτακτών κι ανυπότακτων, δέν άπέδιδαν, 
παρα τήν έντονη δραστηριότητα τών καταδιωκτικών άποσπασμάτων. Ήκυ- 
ρερνηση άναγκάστηκε νά ψηφίσει αύστηρούς νόμους πού έπέβαλαν τήν ποινή 
τοϋ θανάτου. Τό Ε'Σ.  Στρατοϋ, μέ άνακοίνωσή του, καλοϋσε τούς άνυπό- 
τακτους καί λιποτάκτες νά προσέλθουν στις μονάδες τους ώς τήν 1 Δεκεμ- 
ριου, θά ισχυαν τότε γιαυτούς οί προηγούμενοι νόμοι πού πρόβλεπαν μικρές 

ποινες· Οσοι συλλαμβάνονταν, μετά άπό τήν ημερομηνία αύτή, θά παραπέ- 
μπονταν στό στρατοδικείο καί θά δικάζονταν μέ τό νέο νόμο, πρόβλεπε τήν

Ο νέος μητροπολίτης Ιωαννίνων 
Γερμανός Κοραβαγγέλης
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ποινή τοΰ θανάτου καί, σέ περίπτωση ύπαρξης έλαφρυντικών, τά ισόβια δε
σμό. Οί περιστάσεις επέβαλλαν τήν άνάγκη ψήφισης αυστηρών νόμων, γιατί 
ή άνασύνταξη τοΰ στρατοΰ δέν είχε γίνει άκόμα κι ό Κεμάλ, ζητούσε τήν 
έπιστροφή στήν Τουρκία τής Δυτικής Θράκης. Εύτυχώς ή Επανάσταση έπεισε 
τελικά τόν Πάγκαλο νά φύγει άπό τήν ’Αθήνα, δπου ραδιουργούσε σέ βάρος 
της, καί νά πάει στό μέτωπο, άναλαμβάνοντας τήν άρχιστρατηγία. Χρησιμο
ποίησε σκληρά μέτρα γιά νά επιβάλλει τήν τάξη καί νά άποκαταστήσει τήν 
πειθαρχία, άλλά πέτυχε νά άνασυγκροτήσει στρατό 100.000. έτοιμο ν’ άντι- 
παραταχτει στόν Κεμάλ, ένώ ταυτόχρονα άποτελοΰσε ισχυρό διαπραγματευτικό 
χαρτί γιά τούς έκπροσώπους τής Ελλάδας στή Διάσκεψη τής Λωζάνης.

ΤΤ Διάσκεψη γιά τήν ειρήνη άρχισε τις εργασίες της στίς 8/21 Νοεμβρίου 
1922 καί τις ολοκλήρωσε στίς 24 ’Ιουλίου 1923, μέ τήν υπογραφή τής 

οριστικής συνθήκης ειρήνης άνάμεσα στήν Τουρκία καί τούς συμμάχους, ένας 
άπό τούς όποιους ήταν καί ή Ελλάδα, πού οί Ιδιοι οί σύμμαχοι είχαν οδηγήσει 
στήν καταστροφή. ’Αντιπρόσωποι γιά τή Διάσκεψη ορίστηκαν άπό τήν Ελλά
δα ό ’Ελευθέριος Βενιζέλος κι ό Δ. Κακλαμάνος, πρώην πρεσβευτής στό Λον
δίνο. Χάρη στίς ικανότητες καί τούς διπλωματικούς ελιγμούς τοΰ Βενιζέλου 
έγινε κατορθωτό νά μήν ύποστεί ή Ελλάδα κι άλλη ταπείνωση, νά χάσει δη
λαδή καί τή Δ. Θράκη καί νά πληρώσει ύπέρογκες άποζημιώσεις στήν Τουρκία. 
Ό  Πάγκαλος, πάντως, έχοντας ύπό τις διαταγές του τήν ετοιμοπόλεμη πιά 
στρατιά τοΰ Έβρου δέ συμφωνούσε ούτε μέ τούς χειρισμούς τοΰ Βενιζέλου, 
ούτε μέ τις άποφάσεις τής Επανάστασης.

Στό πλαίσιο τών άποφάσεων τής Επανάστασης, νά έκκαθαρίσει τό στρατό, 
τή διοίκηση καί τήν αύτοδιοίκηση, άπό τά άντιβενιζελικά στελέχη, άπολύθηκαν 
δλοι σχεδόν οί σύμβουλοι τοΰ Δημοτικού συμβουλίου τής πόλης (Σ. Συρμα- 
κέσης, Α. Νιτσίδης, Κ. Βλάχος, Κ. Ταμπακόπουλος, Γ. Χατζής, Σ. Σούρλας, 
Γ. Μουλαϊμίδης, Δ. Άναγνωστόπουλος, Γ. Τζαβέλλας, Π. Μολυβάδας, Σ. Μέρ- 
τζιος, Γ. Ράδος, Π. Παγώνης, Σέχης Ραζή, Χατζή Φουάτ, Μαρκάδος) κι άντι- 
καταστάθηκαν άπό βενιζελικούς. ’Από τούς παλιούς παρέμεινε μόνον ό δή
μαρχος Β. Πυρσινέλλας κι ό σύμβουλος Σ. Γκάνιος. Εκκαθαρίσεις γίνονταν 
παντοΰ, σέ βάρος τών άντιβενιζελικών, παρόλα αύτά, στήν ’Αθήνα, ή διοίκηση 
τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων κρατούσε άποστάσεις άπό τήν Επανάσταση.

Ό πω ς τό 1921 ή «άνακάλυψη» κατασκοπευτικής κίνησης Τούρκων κι 
’Αλβανών σέ βάρος τής Ελλάδας, δημιούργησε άναστάτωση στήν κοινωνία 
τών Γιαννίνων, γιά νά άποδειχτει στό τέλος δτι τό «κατασκοπευτικό δίκτυο» 
υπήρχε μάλλον στό μυαλό εκείνων πού τό κατασκεύασαν -τουλάχιστο στήν 
έκταση πού τοΰ έδωσαν-, τό ίδιο καί κατά τά τέλη τοΰ 1922, ή άνακάλυψη 
«συνωμοτικής κίνησης» άξιωματικών πού κινούνταν έναντίον τής ’Επανά
στασης, άναστάτωσε καί πάλι τά Γιάννινα γιά νά καταλήξει στό τέλος σέ 
φιάσκο, δπως θά λέγαμε σήμερα. Φαίνεται πώς ή ύπόθεση ξεκίνησε μέ κα
ταγγελίες στελεχών τών Φιλελευθέρων, μέσω τοΰ Κήρυκος, τοΰ όποιου οί 
διευθυντές του, σέ συνεργασία μέ στελέχη μυστικών ύπηρεσιών, δημοσιοποί
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ησαν καί εμφάνισαν ώς υπαρκτή τήν οργάνωση συνωμοτικής κίνησης. Δυό 
άπό τούς υποτιθέμενους άρχηγούς της, ό συνταγματάρχης Χρ. Χατζημιχάλης 
κι ό ταγματάρχης Βασ. Κρυστάλλης κρατήθηκαν καί στάλθηκαν στήν ’Αθήνα. 
Πριν φύγουν μέ επιστολές τους στήν Ή πειρο  άποκάλυψαν τή σκηνοθεσία 
τής «συνωμοσίας», προϊόν χαφιεδισμού καί παρεξηγήσεων. Κατά τύχη ή 
Ήπειρος τήν ήμέρα τής σύλληψης τών «συνωμοτών» δέν έκδόθηκε, ό Κήρυξ 
όμως, γνώστης δλων τών παρασκηνίων τής «συνωμοσίας», έσπευσε νά εκμε
ταλλευτεί τήν άδυναμία έκδοσής της. Στις 3 Δεκεμβρίου έγραφε μέ μεγάλα 
μαύρα γράμματα: Εις ενδειξιν θλίψεως καί πένθους επί τή συλλήψει τών 
συνωμοτών, τών καί φίλων καί συνεργατών τοϋ άντιβενιζελικοϋ οργάνου, 
τοϋτο δέν έξεδόθη χθές. 'Ηάπάντηση τής Ηπείρου τήν άλλη μέρα: Τοϋτο εις 
τήν γλώσσαν τών τίμιων ανθρώπων λέγεται βρωμερά καί άχαρακτήριστος 
άσυνειδησία, είδος συκοφαντικής καταγγελίας, άξίας μόνον όντων, τά όποια 
όχι μόνον τήν δημοσιογραφίαν, άλλά καί τόν στοιχειώδη άνθρωπισμόν θά 
ήτοίμαζον. Στό ίδιο φύλλο (3 Δεκεμβρίου) ό Κήρυξ είχε γράψει καί τά έξης: 
Α ί συνωμοτικοί ένέργειαι στά Γιάννινα ένετάθησαν άφότου άφίχθη εις τήν 
πόλιν ή γνωστή Κυρία, έννοώντας τή Ναταλία Μελά. Ό  υπαινιγμός χαρα
κτηρίστηκε άπαράδεκτος κι άπό τό διοικητή τοϋ Ε ' Σ. Στρατού, βενιζελικό 
άντιστράτηγο Δ. Ίωάννου, ό όποιος τήν άλλη μέρα (4 Δεκεμβρίου) στή γιορτή 
τοϋ Πυροβολικοΰ, χαιρετώντας τό διοικητή τής μιάς άπό τίς δυό μοίρες πυ
ροβολικού πού στάθμευαν στά Γιάννινα, ταγματάρχη Μ. Μελά, (γυιό τοϋ 
Παύλου καί τής Ναταλίας) τού είπε (σύμφωνα μέ τήν Ήπειρο): —Αέν βλέπω 
τήν άξιότιμον μητέρα σας στή γιορτή. Γιατί; Μήπως τυχόν καί έστενοχωρήθη 
άπό τίς παλιανθρωπιές πού έγραφε ό «Κήρυξ»: Κατά τήν επίσημη ανακοί
νωση τοϋ Ε'Σ.  Στρατού, τή δημοσίευσε ή Ήπειρος, ή κυρία Ναταλία Μελά 
παρευρισκόταν στή γιορτή τού πυροβολικού. Χαιρετώντας την ό στρατηγός 
Ίωάννου τής είπε επί λέξει:Γιατί άργήσατε νά προσέλθητε Κυρία; Μήπως 
έπηρεάσθητε άπό τάς άναγραφείσας άηδίας τοϋ «Κήρυκος»;

Λεπτομέρειες όμως γιά τήν ύπόθεση τής «συνωμοσίας» δίνουν, μέ επι
στολές τους, οί δυό κατηγορούμενοι, Χρ. Χατζημιχάλης καί Β. Κρυστάλλης, 
ιδίως ό πρώτος, πού είναι άποκαλυπτικότατος: Χαρακτήρισε τά δημοσιευ- 
θέντα στόν Κήρυκα «περί συνωμοσίας» ώς έντελώς άνύπαρκτα, πού γράφτη
καν μέ σκοπό νά προκαταλάβουν τήν άνάκριση καί νά δυσφημίσουν τόν ίδιο 
στήν κοινή γνώμη. Τά πραγματικά γεγονότα, κατά τόν Χατζημιχάλη, ήταν 
τα έξης: Κάποιος φίλος του εργάτης, τού είπε πώς έξη συνάδελφοί του ήθελαν 
να τόν γνωρίσουν καί έπειδή ό ίδιος, άποστρατευμένος, είχε σκοπό νά πο
λιτευτεί στήν Ήπειρο, δέχτηκε νά τούς κάνει τό τραπέζι σέ ξενοδοχείο καί 
να κουβεντιάσουν. Έπιλέχτηκε, άπό τό φίλο του, ένα ξενοδοχείο β ' κατηγο
ρίας, σέ κεντρικότατη θέση, άπέναντι άπό τό ’Ορφανοτροφείο Γ. Σταύρου 
*αι στις 9 τό βράδυ έγινε ή συνάντηση, τήν όποία ό Χατζημιχάλης έκανε 
γνωστή καί στόν ταγματάρχη Β. Κρυστάλλη, τό άπόγευμα πού έπαιζαν μπριτζ 
στο σπίτι τοϋ γιατρού Λεβή. Ό  Κρυστάλλης άποδέχτηκε τήν πρόσκληση νά 
παρει μέρος στή συνεστίαση, όπου καμιά πολιτική συζήτηση δέν έγινε, παρά
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μόνο αναφορές στά προνόμια τών Συνεργατικών ενώσεων, στήν εξύβριση 
τού στρατοδικείου άπό τόν Κήρυκα, (επειδή είχε άθωώσει τόν Παγώνη) καί 
στή δημοσίευση στις εφημερίδες εύχαριστηρίων πρός τήν Επανάσταση άπό 
συλλόγους άφυπηρετησάντων εφέδρων, τούς όποιους κανείς δέ γνώριζε. Ό  
Χατζημιχάλης είπε μόνο πώς στή Γαλλία, μετά τόν πόλεμο, είχαν ίδρυθεΐ 
Σύλλογοι παλαιών πολεμιστών, μέ σκοπούς τήν άνύψωση τοΰ εθνικού φρο
νήματος, τήν παροχή βοηθημάτων στις οικογένειες τών άπορων έφεδρων, τήν 
περίθαλψη τών χηρών, τών ορφανών κι άναπήρων πολέμου καί τήν έξεύρεση 
έργασίας σ’ όσους άπολύονταν άπό τό στρατό. Ταϋτα ήρκεσαν -συνεχίζει ό 
Χατζημιχάλης- ινα ώτακουστής λοχίας. πρώην έκπτωτος τοϋ βαθμοϋ του δι ’ 
άτιμωτικήν πραξιν, γενόμενος ποταπόν δργανον πολιτών συκοφαντών καί 
ραδιούργων νά διαστρέψη τήν άλήθειαν καί νά ύποβάλη μήνυσιν «περί δήθεν 
συνωμοσίας». Ά ν  ήταν δυνατόν, πρόσθετε, σέ μιά δημόσια συνεστίαση σέ 
κεντρικό μέρος, νά οργανωθεί συνωμοσία! Ή  άρθρογραφία τοϋ «Κήρυκος» 
-συνέχιζε- μέ τήν εμπάθειά της, μαρτυρεί ότι είναι ένας άπό τούς ηθικούς 
αυτουργούς αύτής τής σκευωρίας καί συκοφαντίας καί θά δώσει λόγον στή 
δικαιοσύνη γιαυτό. Επειδή ό Κήρυξ παρουσίαζε τό Χατζημιχάλη ώς άμαχο, 
ό «συνωμότης» συνταγματάρχης παρέθετε αποσπάσματα ήμερήσιων διαταγών, 
τόσο τοΰ γαλλικοΰ στρατοΰ, όπου εθελοντικά ύπηρέτησε (στό 2ο σύνταγμα 
τών Ζουάβων), όσο καί τού τέως άρχιστρατήγου Λ. Παρασκευοπούλου. Ό  
γάλλος συνταγματάρχης χαρακτήριζε τό Χατζημιχάλη ώς έναν άπό τούς 
άξιολογότερους άνώτερους άξιωματικούς τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ, δστις έπε- 
δείξατο τό πλέον περίλαμπρον θάρρος εις τάς μάχας, εις ας έλαβε μέρος τό 
2ον σύνταγμα τών Ζουάβων, τοΰ άπονεμήθηκε μάλιστα καί γαλλικό παρά
σημο. Ό  άρχιστράτηγος Λ. Παρασκευόπουλος, έξυμνοΰσε σέ ήμερήσια διατα
γή του τίς έξαιρετικές προσπάθειες πού κατέβαλε ό τότε άντισυνταγματάρχης 
Χρ. Χατζημιχάλης, στή Θεσσαλονίκη, ύποεπιτελάρχης τοΰ Σώματος στρατοΰ 
τής Εθνικής Άμύνης, γιά τήν οργάνωσή του, παρά τίς μέγιστες δυσχέρειες 
καί ελλείψεις. Στό τέλος τής επιστολής του ό Χατζημιχάλης καταφερόταν 
δριμύτατα κατά τοΰ δεύτερου διευθυντή τοΰ Κήρυκος Ν. Λάππα, κατηγορώ- 
ντάς τον ότι, ενώ αύτός πολεμούσε μέ τό γαλλικό στρατό καί τό στρατό τής 
Εθνικής Άμύνης, ό κατήγορός του, άντιβενιζελικός τότε, διευθυντής τής 
άντιβενιζελικής Σημαίας, άγωνιζόταν, έπικεφαλής τών ’Επιστράτων, νά δια- 
ταράξει τήν τάξη καί νά θέσει σέ κίνδυνο τή ζωή συμπολιτών του. Δριμύ 
κατηγορητήριο κατά τού Ν. Λάππα έξαπέλυσε, μέ έπιστολή του κι ό ταγματάρ
χης Β. Κρυστάλλης, σφόδρα οργισμένος γιατί τόν άποκάλεσε άμαχο, άνα- 
τρέποντας τόν χαρακτηρισμό μέ τήν υπόμνηση τών μαχών στις όποιες πήρε 
μέρος (Σκρά, Δοϊράνη, Μικρά Άσία κ.ά.).

Μέ έκπληξη οί Γιαννιώτες παρακολουθούσαν τήν έξέλιξη τής «συνωμο
σίας», ήταν φανερό πιά πώς είχε κατασκευαστεί, άνησυχοΰσαν κι όλας, 
άναλογίζονταν πώς μέ τέτοιες σκευωρίες μποροΰσαν νά βρεθούν κατηγορού
μενοι στό στρατοδικείο, ό ύποδηματοποιός Παγώνης άποτελοΰσε ήδη παρά
δειγμα. Ή  άντίθεση τοΰ Κήρυκος έναντίον ενός βενιζελικοΰ αξιωματικού.



— 247 —

πού είχε πάρει μέρος στό Κίνημα τής Θεσσαλονίκης, τοΰ Χατζημιχάλη, καί 
ή κατηγορία πού έκπέμφθηκε άπό τά γραφεία του, δτι ήταν άρχισυνωμότης, 
βασική αιτία είχε τό γεγονός δτι στίς 14 καί 15 Σεπτεμβρίου -ήμερες έκρηξης 
τής Επανάστασης- ό Χατζημιχάλης, ώς μέραρχος, άπαγόρευσε τήν άνάμιξη 
τών διευθυντών τής εφημερίδας καί βουλευτών -έχουν άναφερθεΐ ήδη- ν’ άνα- 
μιχθούν στίς δικαιοδοσίες τοΰ στρατοΰ καί νά δημιουργήσουν άναστάτωση 
καί έκτροπα στά Γιάννινα, αύτά ή περί τόν Κήρυκα όμάδα δέν τού τά συγ- 
χώρεσε. Ό  Κρυστάλλης άναμίχτηκε στή «συνωμοσία, έπειδή φύλαξε τά κα
νόνια νά μήν τ ’ αρπάξουν οί «έπαναστατημένοι» βενιζελικοί, καί γιατί, δντας 
στρατοδίκης, είχε δώσει άθωωτική ψήφο στόν Παγώνη. Τρίτο έπιβαρυντικό 
στοιχείο γιά τόν Κρυστάλλη άποτέλεσε ή ιδεολογική του τοποθέτηση: Ή ταν 
άντιβενιζελικός. Φαίνεται, έν τούτοις, δτι στήν κατασκευή τής «συνωμοσίας» 
μετείχαν καί κάποιοι στρατιωτικοί, δέ μπορούσε μόνη της μιά εφημερίδα νά 
τήν έφεύρει. Μιά μαρτυρία σχετική υπάρχει στά !Απομνημονεύματα τοΰ για- 
τροΰ Πέτρου Άποστολίδη (Όσα θυμάμαι Β '.  Ή  συνέχεια, 1983 σελ. 64-65), 
δπου γράφει δτι: ή εφημερίδα «Κήρυξ» ήταν όργανο τών στρατιωτικών, οί 
όποιοι μέσω τών στηλών του έκαναν άντικομμουνιστικό αγώνα.

Παρόλη τήν εύθύτητα μέ τήν όποία άντιμετώπισε τήν υπόθεση τής «συ
νωμοσίας» ό στρατηγός Ίωάννου, χαρακτηρίζοντας «αηδίες» τά δσα είχαν 
γραφεί στόν Κήρυκα, οί δυό αξιωματικοί συνελήφθηκαν κι οδηγήθηκαν στήν 
’Αθήνα. Έκεϊ βέβαια, μακριά άπό τήν ατμόσφαιρα τών Γιαννίνων πού φόρτιζε 
καθημερινά ή άρθρογραφία τοΰ Κήρυκος, κατανοήθηκε δτι έπρόκειτο γιά 
σκευωρία, έτσι οί άξιωματικοί άθωώθηκαν καί γύρισαν στά Γιάννινα, στίς 
θέσεις τους. Τό δλο θέμα, έδωκε τήν εύκαιρία στήν Ήπειρο, πού άσφυκτιοΰσε 
άπό τή λογοκρισία, νά μειώσει, μέ τήν άρθρογραφία, τό κύρος τής άντίπαλης 
εφημερίδας, άλλά καί νά ξανοιχτεί σέ χώρους κριτικής πού τής ήταν άπαγο- 
ρευμένοι. Έ τσι έγραφε στίς 7-12-22: Παρέστημεν όλοι άπό προχτές μάρτυρες 
έκπεπληγμένοι τοΰ πλέον άηδοϋς καί πλέον θλιβερού καί άποκαρδιωτικοϋ 
κοινωνικού καί δημοσιογραφικού φαινομένου. Ό  «Κήρυξ» σ υ ν έ λ α β ε  
α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ύ ς ,  κατεσκεύασε συνωμοσίαν, κ α τ ή ρ τ ι σ ε ν  έκτακτον δι- 
καστήριον καί κ α τ ε δ  ί κ α σ ε ν .  χωρίς κάν νά δικάση. Καί άφού κατήγγειλεν 
άντιανθρωπίνως καί άντικοινωνικώς ώς συνωμότας καί επί έσχάτη προδοσίςι 
τούς άνθρώπους, καί άφού ΰβρισεν ώς άμάχους τούς πολυκαπνισθέντας εις 
τόν καπνόν τοϋ πολέμου, τήν έπαύριον έπληροφορ ήθημεν όλοι έκ τ ώ ν  π λ έ 
ο ν  ε π ι σ ή μ ω ν  σ τ ο μ ά τ ω ν ,  ότι δέν έπρόκειτο παρά περί όνου σκιάς, 
τήν όποιαν ή φαντασία καί ή έμπάθεια τών συντακτών τοϋ «Κήρυκος» με- 
τέβαλεν εις συνωμοσίαν, μέ τήν επί πλέον κατηγορίαν έναντίον τής «Ηπεί
ρου» τάς έπομένας ημέρας, ότι διέκοψε τήν έκδοσίν της ώς πενθοϋσα διά 
την σύλληψιν τών συνωμοτών... Καί άφού τά έπραξεν δλα αύτά καί 
αντελήφθη δτι οί καταγγελίαι του δέν ήμπορούσαν νά βλάψουν κανένα, άλλά 
εξηυτέλισαν μόνον τόν Ιδιον καί τόν άπεγύμνωσαν άπό κάθε πρόσχημα, έβγήκε 
Χθές (6-12) μέ πονηροτέρους υπαινιγμούς καί είδοποίησεν ότι... κατά τό σύ
στημά του, είναι έτοιμος νά άποκαταστήση, άν ήδίκησε κανένα...
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Δέν άποδεσμεύεται, δμως, εύκολα κανείς άπό κάτι πού ύποστηρίζει, έστω 
κι άν αύτό δέν εύσταθεΐ. Κι ό Κήρυξ, αύτοπαγιδευμένος στήν υπόθεση τής 
σκευωρίας -εύθύνη σίγουρα πρέπει νά είχαν οί στρατιωτικοί κύκλοι μέ τούς 
όποιους συνδεόταν- άγωνιζόταν νά βρει διεξόδους δικαιολογίας, διατυπώ
νοντας κατηγορίες γιά ύψηλά ίστάμενα πρόσωπα. Δέν έμεινε άτρωτος άπό 
τίς βολές του ούτε ό στρατηγός Δ. Ίωάννου, κατά τή γνώμη του, όπως τήν 
ερμήνευε ή *Ηπειρος, έπρεπε νά τουφεκίσει άμέσως τούς συνωμότες καί επειδή 
αύτό δέν τό έκανε, ό Κήρυξ έρριξε βολές κατά τοΰ στρατηγού, γράφοντας 
ότι δέν ηλθεν ένταϋθα ή επαναστατική κεφαλή πού έχρειάζετο. Τήν άλλη μέρα 
προχώρησε περισσότερο. ’Έμμεσα κατηγορούσε τό στρατηγό ώς προστάτη 
συνωμοτών... Καί έπειδή ή *Ηπειρος χαρακτήρισε τό στρατηγό εύθύ, ό Κήρυξ 
έσπευσε νά τής προσάψει τή μομφή ότι ύπερασπίζεται τό στρατηγό, γιατί 
άνήκει στόν κύκλο τών φίλων του. Ποιών φίλων του; ρωτούσε ό Χατζής. 
Μιά φορά είδα τό στρατηγό, τόν γνωρίζω δμως καλά, καί εκτιμώ τίς ικανό
τητες καί τό χαρακτήρα του. άπό τό 1913, όταν ήταν μέραρχος στό Αργυ
ρόκαστρο.. Ή  νέα άντιδικία μεταξύ τών δυό έφημερίδων, έφερε σέ φώς κι 
ορισμένα στοιχεία πού άφοροΰσαν τήν έκδοση τοΰ Κήρυκος. Γιά νά κατορ
θώνει ν ’ άντιπεξέρχεται στά έξοδά του, ήταν μεγαλύτερα άπό τά έσοδα - 
λόγω τής μικρής κυκλοφορίας του έλεγε ή Ήπειρος- ό Κήρυξ έπαιρνε δωρεάν 
τό χαρτί άπό τή Λέσχη τών Φιλελευθέρων, ενώ οί βουλευτές τών Ίωαννίνων 
τοΰ παρείχαν μηνιαία χορηγία, άπό 100 δρχ. ό Π. Δαγκλής κι ό Κ. Μελάς, 
κι άπό 50 δρχ. οί ύπόλοιποι.

Οί άνασκαφικές εργασίες στό Φρούριο, στήν τοποθεσία Ίτς Καλέ, δπου τό στρα
τιωτικό νοσοκομείο, συνεχίζονταν, έκεΐ ήταν τά σεράγια τού Άλη πασά κι ό εργολάβος 
Δ. I. Λάμπρου άπό τή Βούρμπιανη, πού έκανε τίς άνασκαφές -πίσω του είχε κι όμάδα 
χρηματοδοτών- προσδοκούσε νά βρει τούς θησαυρούς τοϋ Άλή ή κειμήλια τοϋ Δεσπο
τάτου τής Ηπείρου. Είχε έφοδιαστεί μέ κανονικές άδειες, άπό τή Γενική διοίκηση καί 
τόν Θ. Πάγκαλο, τότε υπουργό τών Στρατιωτικών. ’Επισημοποίησαν καί έτακτοποίησαν 
καλλίτερον καί σνστηματικότερον τήν άναακαφήν, σημείωνε ή Ήπειρος. Είναι πρόωρο 
ν' άποφανθει κανένας, συνέχιζε, άν θ' άνενρεθοϋν ή δχι θησαυροί, ή σκαπάνη δμως 
καί ό άναψηλαφητής μοχλός επεσαν έπί κονιαμάτων καί πλακών βυζαντινής έποχής... 
καί πιθανόν ν' άναπηόήσουν άπ' έκεΐ τά τέμπλα καί οί νάρθηκες τοϋ μητροπολιτικοϋ 
ναοϋ τοϋ Φρουρίου, κτερίσματα ή άλλα άντικείμενα Ιστορικής άξίας. Καί ενώ οί 
έργασίες θεωρούνταν άξιόλογες γιά τό κράτος καί τήν πόλη τών Γιαννίνων, ξαφνικά 
σταμάτησαν. Κι όχι μόνο αύτό, έγιναν αιτία νά ξαναβρεθοϋν πάλι στό σκοτάδι όσα 
άποκαλύφτηκαν. Καθώς οί άνασκαφές γίνονταν βιαστικά κι άνευρίσκονταν κειμήλια, 
άσχετα μέ τούς θησαυρούς τού Άλη, δινόταν διαταγή νά σκεπάζονται μέ χώμα τά ση
μεία δπου είχε γίνει ή άνασκαφή καί νά καλύπτεται ή έκταση. Τί άκριβώς είχε έρθει 
στήν έπιφάνεια κανένας δέ γνωρίζει, ίσως νά έχουν γνώμη οί σημερινοί άρχαιολόγοι. 
Ή  Ήπειρος, πάντως, έψεγε τό κράτος καί τό Δήμο, γιατί έπρεπε νά έχουν τήν έποπτεία 
τών άνασκαφών κι όχι νά δίνουν μόνο άδειες.- Άποφασίστηκε ή σύσταση στά Γιάννινα 
δυό Οικοτροφείων, άρρένων καί θηλέων, μέ 100 υποτρόφους τό καθένα, καί ενός 
’Ορφανοτροφείου μέ 100 κλίνες. Ά π ό  τούς υποτρόφους οί μισοί θά ήταν παιδιά προ
σφύγων.- Οί έφημερίδες δημοσίευαν καθημερινά πληροφορίες γιά όλα τά θέματα πού 
ένδιέφεραν τούς πρόσφυγες, κάθε τόσο καί νέα καραβάνια κατέφθαναν.- Σέ σειρά 
έπιφυλλίδων-χρονογραφημάτων. μέ τίτλο «Θανάσης Βάγιας» ό Χατζής δημοσίευε κριτι
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κή στήν όμότιτλη μελέτη τοϋ- Μ. Πρωτοσυγγέλου τών Πατριαρχείων Άθηναγόρα. κα
τοπινού μητροπολίτη Παραμυθίας, πού άποκαθιστοΰσε τή μνήμη τού Βάγια, τόν όποίο 
ό ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης στό σχετικό ποίημά του. εμφάνιζε ώς τέρας τής κόλασης. 
Κατά τό Χατζή μέ τή μελέτη γινόταν Ιστορική άποκατάσταση μιας άδικηθείσης καί πε- 
ριϋβρισθείσης μνήμης, άλλά άπό τήν πολλή άγάπη τού συγγραφέα πρός τό θέμα καί 
τόν ήρωά του. αυτός έχει συνηγορίαν θερμοτέραν καί υπέρ τάς ύπαρχούσας αύθεντικάς 
μαρτυρίας... καί μή στηριζομένην πάντοτε εις τά πραγματικά γεγονότα μιας άποδει- 
κτικής διαδικασίας. Χωρίς, δηλαδή, νά είναι καθόλου όσιος ό Θανάσης Βάγιας, δέν 
ύπήρξεν όμως καί τό τερατώδες εκείνο πλάσμα πού έφαντάσθη ό Βαλαωρίτης. συμπέ- 
ρανε ό Χατζής' νομίζω πώς ή κρίση του είναι σωστή.- Έκκληση έκανε τό διοικητικό 
συμβούλιο τοϋ Οικοτροφείου θηλέων πρός τούς Γιαννιώτες νά τό ένισχύσουν. μέσω 
εράνων κι άγοράς εισιτηρίων γιά χοροεσπερίδες. Έξαιτίας τών οικονομικών δυσχε- 
ρειών πού άντιμετώπιζε ήταν άναγκασμένο νά κλείση τάς πύλας του καί νά πετάξη 
στούς δρόμους τά εκατό όρφανά καί άπορα κορίτσια πού στέγαζε, δλα ήταν άπό τήν 
Ήπειρο, τήν ελεύθερη καί τήν υπόδουλη. Περνούσαν οικονομική κρίση τά Γιάννινα, 
λόγω τοϋ πολέμου, ήρθε καί τό προσφυγικό καί δημιούργησε κατάσταση άσφυκτική.- 
Στό μεταξύ, πανικός είχε καταλάβει τούς κατοίκους έξ αίτιας τής επέκτασης, μεταξύ 
τών προσφύγων πολλαπλώ ν καί ποικίλων μολυσματικών όξειών καί επικινδύνων νό
σων καί επιδημιών, μερικές άπ' αυτές δπως ή εύλογία, ό τύφος, ό έξανθηματικός καί 
ό ύπόστροφος - οί γιατροί ξέρουν τή σημασία τοϋ δρου- ήταν θανατηφόρες. Είναι αί 
πρώται ζοφεραί πλευραί τοϋ θλιβερού προσφυγικοϋ ζητήματος, διά τόν τόπον μας 
τουλάχιστον, σημείωνε ό σχολιαστής.- Τό γάλα είχε εξαφανιστεί άπό τά Γιάννινα -σί
γουρα λόγω αισχροκέρδειας- γιαυτό ή Γενική διοίκηση άπαγόρευσε, άπό τά μέσα Δε
κεμβρίου ώς τίς 15 Φεβρουάριου, τήν κατασκευήν τυροϋ οίουδήποτε είδους στήν πόλη 
τών Γιαννίνων καί τά γύρω χωριά: Πέραμα. Στρούνι, Σταυράκι, Ραψίστα. Κατσικά. 
Μεγάλο Μπισδούνι, θέση Μπουνίλα (φαίνεται θά ήταν κάποιο τυροκομείο εκεί) καί 
γενικά σ’ δλα τά χωριά πού βρίσκονταν σέ μιας ώρας άπόσταση άπό τά Γιάννινα. 
Σκοπός τής άπαγόρευσης: ...Γνα ύπάρξη επαρκές γάλα είσκομιζόμενον εις 'Ιωάννινα 
διά τάς άνάγκας τών κατοίκων της. Ανάλογα μέτρα πάρθηκαν καί γιά τίς άλλες πόλεις 
τής ’Ηπείρου. Ά ριστα  τά μέτρα έγραφε, επικροτώντας τα ή Ήπειρος, γιά νά προσθέ- 
σειΛ αμπρά ώς θεωρητικά, άλλά στήν πράξη θά δοκιμασθοϋν. άφοϋ καί στό παρελθόν 
είχαν ληφθεϊ τέτοια μέτρα, χωρίς όμως πρακτική εφαρμογή.- Νά καί ό κατάλογος 
άριθμού Τούρκων -άνάμεσά τους καί ή επιφανέστεροι- πού πρόσφεραν στόν έρανο γιά 
τούς πρόσφυγες: 1) Μουφτής Φουάτ έφένδης 2) Αδελφοί Σαδήκ πασά 3) Ρεμζή Μου- 
σταφά πασά 4) Ίσχάν Μουμδή έφένδης 5) Χατζή Φουάτ έφένδης 6) Μουφτή Ζαδέ 
Χατζή Αβδούλ Καδήρ έφένδης 7) Χαφούζ Σιαουδίν έφένδης 8) Περτέφ έφέντης 
Παπατζιάν 9) Έσάτ έφένδης 10) Μουπλά Χουσέν βέης Λιασκοβεκίου 11) Αλιαουδίν 
Τζαμαλή έφένδης 12) Μουτζή καί Γαζαλή βέηδες 13) Ριζάς Δερβέναγας 14) Σεχ. Ραζής 
15) Αχμέτ Ζουλφικάρ έφένδης Χότζας 16) Σεφήκ έφένδης Πέτα 17) Ραχμή έφένδης 
18) Σεφήκ Δερβέναγας 19) Έ ϊνοΰλ Άμπεντίν έφένδης 20 ) Μουδερίζ Ζατί Άβδου- 
ραχμάν Κιαμήλ έφένδης 21) Σαμή έφένδης 22) Αδελφοί Ά μπτου 23) Γιαγιά Αλή  
έφένδης 24) Χαζίμ Φερίτ βέης 25) Ίμάμ Χουσεΐν έφένδης 26) Ίσμέτ Χαλήλ έφένδης 
27) Σελιαχουδίν ’Αβδούλ βέης 28) Σουκρή ΣουλεΧμάν έφένδης Μπούνα 29) Ταχσίν 
Χιδαέτ έφένδης 30) Αβδουλά έφέντης Κουτσούκαλη 31) Χασήπ έφένδης Μανούσια 
32) Μπεχαουδίν βέης 33) Έμέν Σιουκρή Όμέρ Δραγός.
Από τίς 9 Δεκεμβρίου τή διοίκησή τοΰ Ε ' Σ. Στρατού άνέλαβε ό υποστρά

τηγος Γ. Λεοναρδόπουλοζ, βενιζελικ'ός άξιωματικός, είχε πάρει μέρος καί 
°το Κίνημα τής ’Εθνικής Άμύνης, στή Θεσσαλονίκη. Στή δεξίωση πού εγινε 
π*?°ς τιμή του ό απερχόμενος αντιστράτηγος Ίωάννου, στήν προσφώνησή
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του, έξέφρασε τήν Ικανοποίησή του γιατί θά τόν άντικαθιστοΰσε στή διοίκηση 
τοΰ Σώματος ό Λεοναρδόπουλος, άπό τούς άδάμαντας τοϋ ελληνικού στρα
τού. Γιατί δμως έφευγε ό Ίωάννου άπό τά Γιάννινα; Δέν τόν μετακινούσαν, 
ζήτησε ό ίδιος τήν άντικατάστασή του μ’ ένα ξηρό άλλά εκφραστικό τηλε
γράφημα πρός τό υπουργείο Στρατιωτικών (12-11-22): Ζητώ άντικατάστασίν 
μου ώς διοικητοϋ Ε ' Σώματος Στρατού. Τό αίτημα έγινε δεκτό άπό τόν τότε 
υπουργό Στρατιωτικών Θ. Πάγκαλο μέ τηλεγράφημα (2-12-22), στό όποιο 
άναφερόταν καί τό όνομα τοΰ άντικαταστάτη του. Ή  αιτία πού ζήτησε νά 
φύγει ό Ίωάννου οφειλόταν στήν άντίθεσή του μέ τόν Πάγκαλο, ό όποιος 
άγωνιζόταν ν ’ ανατρέψει τήν Επανάσταση καί τήν κυβέρνηση καί ν ’ άναλάβει 
αύτός τήν έξουσία. "Ισως τό πετύχαινε άν έμενε στήν ’Αθήνα καί δέν άποδε- 
χόταν τήν άρχιστρατηγία τής Στρατιάς τοΰ "Εβρου.

Συγκαλυμένα, λόγω τής λογοκρισίας, άναφέρεται στά αίτια τής άπόφασης 
τοΰ στρατηγού Ίωάννου νά φύγει άπό τά Γιάννινα καί ή Ήπειρος (14-12-1922), 
σέ σχόλιό της τήν προηγούμενη τής άναχώρησής του: Ήκοινωνία μας καί ή 
Ήπειρος -έγραφε- εις τήν όποιαν ή φυσιογνωμία τοϋ ειλικρινούς καί γενναίου 
στρατηγού είναι γνωστοτάτη καί συμπαθεστάτη. άπό τής πολιορκίας ήδη τών 
Ίωαννίνων... θλίβεται είλικρινώς διά τήν άναχώρησιν εντεύθεν στρατηγού ευθέος, 
τίμιου, άγνοϋ τάς προθέσεις καί τάς αντιλήψεις κ α λ ο ύ  καί ά μ ε ρ ο λ ή π τ ο υ  
έλληνος. Ό  όποιος καί έντεϋθεν άναχωρεΐ άκριβώς δι ’ αύτάς τάς ψυχικάς άρετάς 
του, τής ειλικρίνειας καί ιστορικής εύθύτητός του. μ ή ά ν ε χ ό  μ έ ν ο ς  μ ε ρ ι κ ά  
π ρ ά γ μ α τ α  καί ζητήσας καί άξιώσας μόνος του τήν άντικατάστασίν του.

τ τ  άναδημοσίευση στόν Κήρυκα, άπό άθηναϊκή έφημερίδα, δηλώσεων τοΰ 
στρατηγού Π. Δαγκλή γιά τήν έσωτερική κατάσταση τής χώρας, έδωσε 

άφορμή στόν Χατζή νά ξιφουλκήσει, άγνοώντας τή λογοκρισία, καί νά κατα- 
φερθεΐ έναντίον τής ’Επανάστασης, γιά τόν τρόπο άσκησης τής έξουσίας, τήν 
όποιαν, κατά τή γνώμη του, διαμόρφωναν όχι οί έξαγγελθέντες σκοποί, άλλά 
τά κατά τόπους φανατισμένα στελέχη τών βενιζελικών. Ό  Π. Δαγκλής, μέ τήν 
ευθύτητα πού τόν διέκρινε, είχε δηλώσει άνάμεσα στ’ άλλα: Πρέπει νά κατα- 
παύση ό έσωτερικός σάλος. Δέν είναι καιρός πολιτειακών μεταβολών. Έχω 
τήν γνώμην δτι αρμόζει ήμΐν σήμερον τό πολίτευμα τής βασιλευομένης δημο
κρατίας (ήταν άντίθετος μέ τήν μερίδα τών βενιζελικών πού έτειναν σέ απόσχιση 
καί είχαν έκδηλωθεΐ ύπέρ τής άβασίλευτης δημοκρατίας). Τό πρόγραμμα τών 
Φιλελευθέρων αποβλέπει εις τήν πάση θυσίφ έπίτευξιν τής άδελφώσεως μεταξύ 
τών πολιτών. Ά ς  άποβή ήρεμος ό πολιτικός βίος. Ό  αγών ας διεξάγεται επί 
τή βάσει ιδεών καί προγραμμάτων. Ά ς  έκλείψουν ριζικώς τά μίση καί τά πάθη. 
Θά κατεστρέφετο ό τόπος άν συνεχίζοντο οί οξείς άγώνες τών προσώπων καί 
τών καθεστώτων. Όλαός ζητά τήν άποκατάστασιν τής γαλήνης καί τής άγάπης.- 
Λαμπρά καί άγια όλα αύτά, άναφωνοΰσε ό Χατζής. Άλλά μπορούν νά κατα- 
χωροϋνται τέτοιες δηλώσεις στόν «Κήρυκα», κίτρινον πολιτικόν όργανον τής 
πλέον χαμηλής πολιτικής διανοητικότητας καί ψυχοσυνθέσεως, δημοσιεύοντας 
έσχάτως κείμενα κάθε άλλο ή συμφωνοϋντα μέ τάς άνωτέρω δηλώσεις:



— 251 —

Ο,II ΑΠΑΙΤΕΙ 1  ΕΜΑΣ

Τό ξέσπασμα δμως εγινε τήν άλλη μέρα (17-12-1922)σέ άρθρο μέ τίτλο 
Ό .τι απαιτεί ή Ελλάς σήμερον παρ' δλων μας. καί μέ φανερά τά σημάδια 
τής λογοκρισίας. Ή Έλλάδα  -τόνιζε ό Χατζής- πού υποφέρει άπό τά χτυπή
ματα τών Ιδιων τών παιδιών της. άναμένει άπό τήν Έπανάστασιν. τήν ψυ
χολογία τής όποιας ενστερνίστηκαν όλοι οί ’Έλληνες, λαός καί στρατός, τήν

άνακαίνιση πού έπαγγέλθηκε. πάνω 
άπό πρόσωπα καί κόμματα, γιά νά 
γιατρέψει τίς βαθύτερες άφορμές τών 
κακοδαιμονιών μας: τοΰ σαρακιού 
πού μάς τρώγει καί τοϋ έσωτερικοϋ 
ξεχαρβαλώματος. Αλλά άναμένει άκό
μα, γιατί ώς τώρα δέν είδε νά εφαρ
μόζονται οί επαγγελίες. Καί άμέσως 
προχωρεί σέ σκληρά ερωτήματα: 
Ποιος διοικεί τήν Ελλάδα; Ή  Έπα- 
νάστασις ή τά συμβούλια καί τά δια- 
βούλια τών Φιλελευθέρων, δηλαδή ό 
φαυλοκρατικός βενιζελισμός. ό ίδιος 
καί χειρότερος τοϋ φαυλοκρατικοϋ 
άντιβενιζελισμοϋ: ’Αλλά τότε άπό 
ποϋ θά έλθη ή άνακαίνισις καί ή άνα- 
μόρφωσις: ’Αδαμάντινοι τό ήθος καί 
τήν διανόησιν δικαστικοί ώς λ.χ. ό 
βασιλικός επίτροπος Πλατύκας στέλ- 
λονται εις τάς ’Αθήνας ν ’ άπολογη- 
θοϋν. Διατί: Διότι δέν έκοψαν τό κε
φάλι, όπως θά ήθελον ίσως μερικοί, 
ένός τιμίου καί φιλησύχου εμπόρου 
τής άγοράς τοϋ κ. Παγώνη. θύματος 
σκευωρίας. Πέραν τών παρακολου
θήσεων πού γίνονται άπό άγνωστα 
πρόσωπα, άξιωματικοί κατασκευάζο
νται εις «συνωμότας» διά θορυβώ
δους. όντιανθρωπίνης καί άνηθίκου

■Η  · ΐ α λ χ ί - ' ΐ * ι  ή  Έ λ ·  | β | » ό ν ν ά  μ .ή ν  i xv  
λ ά ς  τ ώ ν  χ ο μ μ ά τ ω ν  p H ,  * ν  τ φ  μ έ τ ρ ω  τ ή ς  ο ι-

χ α ι ο δ ο α ι α ς  τ ο υ ,  κ α ί  α ύ τ ή  
έ ν α  χ τ ύ π η μ α  κ α τ ά  κ α τ α κ ε  
φ α λ ή ς  τ ο ϋ  φ ιλ τ ά τ ο υ  σ ή 
μ α τ ο ς  τ ή ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  
Π α τ ρ ί δ ο ς . . .

Ι Ι ά β χ β ι  λ ο ιπ ό ν  ά π ό  τ ά  
χ τ υ π ή μ α τ α  τ ώ ν  «δέω ν  τέ· 
χ ν ω ν  τ η ς  α ΰ τ η  . t a t  ά ν α μ έ -  
v c c .  Ά ν α μ έ ν β ι  δ π ω ς  ή  ά· 
ψ ί κ ο ρ ο ς  μ έ ν  χ α ΐ  έ ν ίο τ β  
τ ρ ι κ υ μ ι ώ δ η ς  βΐς  π ά θ η  
χ α ΐ  έ γ ω ϊ σ μ ο ΰ ς  χ α ΐ  π*ι· 
α μ ω ο ύ ν α ς  θ ε ρ μ ή  ψ υ χ ή  
τ ώ ν  τ έ χ ν ω ν  τ η ς ,  α λ λ ά  φ ι 
λ ό τ ι μ ο ς  χ α ΐ  ύ π β ρ ή φ α ν ο ς  
χ α ΐ  π α τ ρ ι ω τ ι κ ή  τ ό  α ΐα θ η  
μ α ,  ά ν α μ έ ν β ι  ό π ω ς ,έ χ π λ η  
χ τ ο ς  χ α ΐ  ό δ υ ν ο μ έ ν η  π ρ ό  
τ ή ς  β υ μ φ ο ρ ά ς  χ α ΐ  συνβι· 
δυ £ α  τ ό  μ έ γ « θ ο ς  τ ο ϋ  έπ ι- 
τ « λ « α θ έ ν τ ο ς ,χ α τ ά  τ ά ς  ώ 
ρ α ς  τ ώ ν  π α θ ώ ν ,  χ α χ ο ϋ  
π ρ ό ς  τ η ν  Ε λ λ ά δ α ,  ή  ψυ·

ίή  τ ώ ν  τ έ χ ν ω ν  τ ή ς  Ί ί λ λ ά  
ο ς  σ υ ν § τ ια θ β  χ α ΐ  έ π α ν ο ρ  

θ ώ σ ΐ ]χ α ιέ ς α γ ν ίβ ι ι  τ ό  π ρ ο σ  
γ β ν ό μ β ν ο ν  χ α χ ό ν .  Ά ν α μ έ -  
v e t ,  δ π ω ς  ή  λ ή κ υ θ ο ς  τ ώ ν  
δ α κ ρ ύ ω ν ,  τ ώ ν  σ η β ισ θ έ ν -  
τ ω ν ,  μ α ζ ί  μ έ  τ ό ν  δ ρ κ ο ν  ό
τ ι  θ ά  έ π α ν ο ρ θ ω θ ΰ  τ ό  ά 
τ ύ χ η μ α ,  ή  λ ή κ υ θ ο ς  α ύ τ ή  
γ έν η  ή  ί * ρ ά  ά να δ ’α π τ ισ τ ή -  
ρ ι ο ς  π η γ ή  κ α ι  ή  κ ο λ υ μ 
π ή θ ρ α  τ ο ϋ  Χ ι λ ω ά μ  ΐν α  ο ί  
£ λ λ η ν « ς  ΐ σ χ υ ρ ό τ β ρ ο ι  κ α ί  
ά γ ν ό τ β ρ ο ι  χ α ΐ  ν η φ α λ ιώ τ β -  
ρ ο ι  έ ΐξ έ λ θ ο υ ν  έ χ  μ ι α ς  πβ· 
ρ ι π « τ « ί α ς .

CAT T «'«)  ̂ τ. ν
κ υ ρ ί ω ν  β υ ν τ β λ β α τ ώ ν  τ ή ς  
ο η μ ι ρ ί ν ή ς  κ α κ ο δ α ι μ ο ν ί -  
a c  τ η ς — ά λ λ ’ ή  'Κ λ λ ά ς ,  ή  
α ιω ν ία  χ α ΐ  ά χ μ α έ α  φ ω ν ή  
τ ή ς  έ λ λ η ν ι χ ή ς  σ υ ν ι ι δ ή -  
« ι ι ω ς ,ή  ' Κ λ λ * ς — Ι Ι α τ ρ ΐ ς ,  
ή  ά γ ν ή  χ α ΐ  α Ιω ν ό β ι ο ς ,  ή  
δ ι ά  τ ώ ν  Κ έ α ιρ ώ ν  χ α ΐ  τ ώ ν  
Χ ,ρ ό ν ω ν  π ο λ λ ά χ ις μ έ ν β ΐ 'τ ·  
έ ξ  α φ ο ρ μ ή ς  τ ώ ν  ά χα α θ α -  
λ εώ ν , έ λ α τ τ ω μ ά τ ω ν  χ α ΐ  
π α ρ α φ ο ρ ώ ν  τ ώ ν  τ έ κ ν ω ν  
τ η ς ,  « ΐ τ *  έ ς  ύ π * ρ τ έ ρ ω ν  
ά λ λ ω ν  λ ό γ ω ν ,  ά τ υ χ ή α α α α , 
α λ λά . π ά ν τ ο τ *  α ν ο ρ θ ω θ β ί-  
η *  ο τ κ ρ ρ « ω τ έ ρ α , χ ά ρ ι ς π ά  
λ ιν  κ<ς τ ή ν  α ΐω ν ία ν  έ θ ν ι κ ή ν  
α λ κ ή ν  χ α ΐ  α(ς τ ά ς  ά χ α τα -  
λ ύ τ ο υ ς  ά ρ « τ ά ς  τ ο ϋ  π α τ ρ ι  
ω τ ι σ μ ο ύ  χ α ΐ  τ ή ς  σ ω φ ρ ο 
σ ύ ν η ς  τ ώ ν  π « ρ ισ < ιο τ έ ρ ω ν  
τ έ κ ν ω ν  τ η ς — ή  Ε λ λ ά ς  
λ ο ιπ ό ν  α ύ τ ή ,  ή  'Κ λ λ ά ς τ ή ς  
Ψ ^ Χ ή ?  μ ·*?»  ‘« ή ?  σ υ ν « ιδ ή ·  
π β ώ ς  μ α ς ,  τ ώ ν  π α ρ α δ ό σ <  
ώ ν  μ α ς ,  ό λ η ς  τ ή ς  χ α ρ δ ε & ς  
κ α ί  ύ π β ρ η φ ά ν ο υ  φ ιλ ο τ ι 
μ ί α ς  μ α ς ,  ή  Ε λ λ ά ς  α ύ 
τ ή ,  μ ι Λ ά  μ ία ν  α τ υ χ ία ν  ν ω  
π ή ν ,  π ά σ χ κ ι  χ α ΐ  α ν α μ έ 
ν ε ι .

κ α ν  " Κ λ λ η ν , ; ό  δ π ο ίο ς  * ι-  
τ *  e x  π λ ά * η ς , * Ε τ *  ύ σ τ *  
ρ ο $ ο υ λ ι ώ ν ,  β ι τ *  ά π ό  *ύ· 
θ ύ ν  Ι δ « λ ι β μ ό ν .  « ΐ τ β ά π ό  
π ά λ ί μ β ο υ λ ο ν  ■ ύ π ο λ ο γ ι-

Ά νέΐΛ »ν·ν λΟΜ&ν Τι Ί δ λ ·  
λ ά ( . . . Κ ι ΐ  ά ν α μ ίν · ι .. .Ά .ν α ι-  
μ.έν·1 ή Γιςά τί,ς im v a e tx
β ιω ς—«ίΐς οκο£«ς t ήν ψ υχο λ ο 
γία ν  ivcei«pv{aQr(axv &λοι ο ί1· 
Σλλην»ς, κ*1 α ιό λ ο ς ,
*ήν 1>£ΐ]ν 7  )6ρ£ου —ί* » γγ* λ -

Οί πρώτες, μικρές έπεμβάσεις, 
τής λογοκρισίας στήν «Ή πειρο».

Ik

δημοσίας καταγγελίας μελών καί συμβούλων τοϋ «Συλλόγου τών Φιλελευθέ 
ρων». Καί άναιδής καί άνήθικος άρθρογραφία τήν έπαύριον ζητεί καί τά κε
φάλια των στό πιάτο, ΐνα προκαταλάβη πάσαν γνώμην άλλην, πάσαν φωνήν 
καί διαμαρτυρίαν. Προχθές άκόμα μητροπολίτης (εννοεί τόν Σπυρίδωνα) χρη
σιμότατος καί πολύτιμος εις τάς παρούσας στιγμάς τών προσφυγικών στε
νοχώριών, δυσαναπλήρωτος δέ τελείως, μετετίθετο έντεϋθεν, διότι μέλη Φι
λελευθέρων συλλόγων, άνίκανα καί δύο όνων χόρτον νά μοιράσουν, ή άτομα, 
Χρήσιμα μέν διά τά σπίτια των, άλλά κο  ι ν ω ν ι κ ώ ς  έντελώς άνίκανα ή 
αΧρηστα, έτσι ήθέλησαν καί έτσι ήξίωσαν. Ποϋ είναι τό κράτος λοιπόν: Ποϋ
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είναι ή άνακαινιστική ηθική δύναμίς του; Εις δλα αυτά, χάριν τής κοινής 
συνειδήσεως, άνάγκη νά τεθή τέρμα πλέον. Ή  κυβέρνησις καί ή Έπανάστασις 
πρέπει ν ' άνακαλέση εις τήν τάξιν τήν έπαρχιωτικήν μικροπόνηρον εμπάθειαν, 
ή όποια τό παρεξέκαμεν, ιδίως ένταϋθα.

Ό μω ς ή αντιδικία είχε καί τά εύτράπελά της. Ό  Κήρυξ είχε δημοσιεύσει, 
στις 15 Δεκεμβρίου, άρθρο γιά τήν ονομαστική γιορτή τοϋ Ελευθερίου Βε- 
νιζέλου, άλλά μέ πολλά μαργαριτάρια. Αύτά έπισήμανε ό Χατζής καί τά πα
ρέθετε στήν εφημερίδα του. Μερικά είναι άπολαυστικά: Τό ελληνικόν έθνος 
-έγραφε ό Κήρυξ- Ελευθέριε Βενιζέλε σ έ π ε ρ ι λ ο ύ ε ι  μέ τάς θερμοτέρας 
τών ευχών. Καί παρακάτω: Έκεΐ μακράν εις τήν εξορίαν έβλεπες τ ο ύ ς  θ ρ ό μ 
β ο υ ς  τ ο ϋ  κ ο ν ι ο ρ τ ο ϋ .  τούς όποιους π ρ ο ε κ ά λ ε ι  ή κατάρρευσις. Καί 
τελευταίο: Οί ενδοξότεροι άδάμαντες μέ τούς όποιους περιεκόσμησες τό 
ελληνικόν διάδημα ά π  η ν θ ρ α κ  ώ θ η σ α ν  καί έ ξ η τ  μ ί σ θ η σ α ν  (!).

Ή  έκτέλεση τών εξ είχε καί στά Γιάννινα τόν ψυχολογικό, άλλά καί διχα
στικό άντίκτυπό της. Ήάριστερή πτέρυγα τών Φιλελευθέρων, μεγάλο μέρος 
τής οποίας προσχώρησε στις τάξεις τών Δημοκρατικών, όπως κι άλλοΰ, Ικα
νοποιήθηκε μέ τήν άπόφαση. Οί συντηρητικοί Φιλελεύθεροι, όμως, άνάμεσα 
στούς όποιους συγκαταλεγόταν κι ό διοικών τό κόμμα στρατηγός Π. Δαγκλής, 
διαισθάνονταν καί προέβλεπαν ότι ή έκτέλεση τών άντιβενιζελικών πολιτικών 
άρχηγών, τή στιγμή μάλιστα πού ή βάση τοϋ κατηγορητηρίου, ότι δηλαδή άπό 
πρόθεση είχαν παραδώσει τμήματα τοϋ έθνικοΰ έδάφους στόν έχθρό, είχε κα- 
ταρρεύσει, θά βάθαινε τό χάσμα άνάμεσα στις δυό παρατάξεις θά γινόταν 
άρχή νέων δεινών γιά τήν Ελλάδα' κατέβαλαν, γιαυτό, προσπάθειες ν ’ άπο- 
τρέψουν τήν έκτέλεση. Τίς μέρες τής δίκης -σημειώνει ό σχολιαστής τού ’Α ρ
χείου τοϋ Δαγκλή- ό στρατηγός είχε προσπαθήσει μέ διαβήματα πρός διάφο
ρες πλευρές, ν ’ άποτρέψει τήν ολέθρια πράξη. Δέν τό κατόρθωσε. Γιά τούς ) 
άντιβενιζελικούς τών Γιαννίνων, γ ι’ αύτή τή στάση του, ό Δαγκλής άποτελοΰσε 1 
μιά προσωπικότητα άξια σεβασμού, παρά τήν άντίθετη γνώμη τού Χατζή, > 
πού κατηγόρησε τό στρατηγό, ότι ένίσχυε τόν Κήρυκα καί συνέβαλε στήν 
άπομάκρυνση τοϋ Σπυρίδωνα.

Τό ξέσπασμα τοϋ Χατζή στό άρθρο τής 17-12-1922 δέ δημιούργησε άντι- 
δράσεις μόνο στή βενιζελική παράταξη, άλλ’ άποκάλυψε καί τό εύρύτερο χά
σμα πού άνοιξε άνάμεσα στις δυό παρατάξεις ή έκτέλεση τών εξ, γιά τήν 
όποία αί άντιβενιζελικοί δέν τολμούσαν νά διαμαρτυρηθούν, λόγω τού στρα
τιωτικού νόμου καί τής λογοκρισίας. Ό  Χατζής κατηγόρησε τόν Σύνδεσμο 
Φιλελευθέρων τής πόλης, πρόεδρος τού όποιου ήταν ό γιατρός Β. Μιχαηλίδης, 
ότι μέλη του δημιούργησαν προβλήματα στό Β. έπίτροπο Πλατύκα, επειδή 
ζήτησε τήν άθώωση τού Παγώνη, κατηγορούμενου γιά εξύβριση τής Επανάστα
σης. Μέ επιστολή του ό Β. Μιχαηλίδης πρός τήν Ήπειρο χαρακτήριζε τίς 
καταγγελίες της ώς εντελώς ψευδείς καί άνυποστάτους. Ό  Σύνδεσμος Φιλε
λευθέρων. πρόσθετε, ουδέποτε έσκέφθη ν ’ άναμιχθή εις ζητήματα προσωπικής 
φύσεως. ΌΧατζής δέν άφησε άσχολίαστη τήν άπάντηση, έπιμένοντας ότι ήταν 
άληθινοί οί ισχυρισμοί του. 'Υπενθυμίζει στό Β. Μιχαηλίδη: εις τό άρθρον
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μας τής 17 Δεκεμβρίου, καίτοι ούδαμόθεν ούδεμία διάψευσις έγένετο τών 
δσων μέλος τοϋ Δ. Συμβουλίου τοϋ ένταϋθα «Συλλόγου τών Φιλελευθέρων», 
ό ιδιαίτερος γραμματεύς του, ένυπογράφως έγραψεν εις τόν «Κήρυκα» καί 
κατά τοϋ κ. Πλατύκα καί κατά τών συνωμοτών, οΰς «έπλασεν», καί κατά 
τών στρατοδικών, οί όποιοι δέν έκοψαν τό κεφάλι φιλήσυχου πολίτου, -εις 
τό άρθρον αύτό έξ αβρότητας έλέγομεν « μ ε ρ ι κ ο ί  κ α ί  ό χ ι  ό λ ο ι  τ ο ϋ  
Σ υ λ λ ό γ ο υ » .  Ά λλά  καί όλοι άν λέγαμε πάλι θά είχαμε δίκιο, άφοϋ κανένας 
δέν διέψευσε τά όσα στό άρθρο του ό γραμματέας τοϋ Συλλόγου έγραψε στόν 
«Κήρυκα». Εξάλλου, συνέχιζε, γιατί ό κ. Μιχαηλίδης δέν δίνει καμιά πληρο
φορία καί δέν διαψεύδει τήν άλλη καταγγελία μας, ότι ό «Σύλλογος» άναμί- 
χτηκε καί εις τό ζήτημα τής άπομάκρυνσης τοϋ Σπυρίδωνα, άφοϋ κι όταν 
γίνονταν έκλογές στό «Σύλλογο», οί ψηφίζοντες πρόβαιναν σέ άντεγκλίσεις 
γιά τό ζήτημα αύτό: Μπορεί ό κ. Μιχαηλίδης νά μήν εύθύνεται. άφοϋ όμως 
δέ διεχώρησε τις ευθύνες του. άπό τά όσα έγραψεν ό «Κήρυξ» (λογοκρισία) 
(ή συνέχεια πρέπει νά ήταν πώς φέρει κι ό Ιδιος ευθύνες).

Στίς 22 Δεκεμβρίου ό Χατζής έπετέθη καί έναντίον τοΰ Δαγκλή καί μέ 
άφορμή τή δημοσίευση στόν Κήρυκα έπιστολής του, άπευθυνόμενης στό Σύλ
λογο Φιλελευθέρων. Σ’ αύτή ό στρατηγός μιλούσε γιά άθλιότητες, ρουσφετο
λογίες καί παλαιές μεθόδους τοΰ πολιτεύεσθαι, σέ πραγματικά γεγονότα, τά 
περιόριζε όμως μόνο στήν τελευταία διετία. Παραχαράσσει τήν άλήθεια, 
υποστήριζε ό Χατζής κι αύτή είναι μία: ότι έντός μιάς έ π τ α ε τ ί α ς ,  τής 
τελευταίας, ό αισχρός αύτός τρόπος τοϋ πολιτεύεσθαι -έντεϋθεν καί έκείθεν- 
κατεσπάραξε καί διέσεισε καί παρέλυσε τήν Ελλάδα.

Ή  έπιστολή τοΰ Δαγκλή στάθηκε ή άφορμή γιά τήν έναντίον του επίθεση, 
τά αίτια ήταν βαθύτερα: Ή  κατάφασή του γιά τήν άπομάκρυνση τοΰ Σπυ
ρίδωνα. Ήσυνέχεια τοΰ σχολίου τοΰ Χατζή τό άποκαλύπτει: ../Ό ταν ό κ. 
Δαγκλής -σημείωνε- άδιαφορών διά κεφαλαιώδη ζητήματα τής Ηπείρου, ώς 
τό προσφυγικόν, διά τό όποιον θά ήτο πολύτιμος συνεργάτης τοϋ κράτους 
σήμερον ένας δεσπότης, ώς ό μητροπολίτης Σπυρίδων, έκίνησε πάντα λίθον 
νά τόν άπομακρύνη έντεϋθεν, κανείς δέν πιστεύει τό «ή πατρίς ύπεράνω 
όλων», πού γράφει εις τήν έπιστολήν του. Διότι καί τά νήπια έν Ήπείρω 
γνωρίζουν διατί ό κ. Δαγκλής έζήτησε τήν άπομάκρυνσιν ταύτην.διότι ό Δε
σπότης είναι φίλος προσωπικός τοϋ κ. Σίμου καί ό κ. Δαγκλής ύπελόγισεν, 
ότι Ισως έν δεδομένη στιγμή ή φιλία αϋτη τόν βλάψη κομματικώς.

Σίγουρα ό Χατζής άδικε! τό Δαγκλή. Γιά πολλούς λόγους ό στρατηγός 
μπορεί νά ήθελε τήν άπομάκρυνση τοΰ Σπυρίδωνα, όχι όμως γιά μικροκομ- 
ματικούς, προσωπικούς. Εξάλλου, άν αύτό συνέβαινε, ό Δαγκλής θά έρχόταν 
σε αντίθεση μέ σημαντική μερίδα τών βενιζελικών, πού ήταν μέ τό μέρος τού 
Σπυρίδωνα. Ά ς  σημειωθεί άκόμα πώς ό Σιμός, τήν έποχή αύτή, είχε άρχίσει 
να ερωτοτροπεί μέ τήν Δημοκρατική Ένωση τοΰ Παπαναστασίου καί νά δεί
χνει τάσεις απόσχισης άπό τό κόμμα τών Φιλελευθέρων.

Λύπη προξένησε στήν κοινωνία τών Γιαννίνων ό θάνατος, στήν ’Αθήνα, δπου είχε
εγκατασταθεί μέ τήν οίκογένειά του, τοϋ δικηγόρου Λεωνίδα Γεωργίτση. άδελφοΰ τοΰ
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Νέστορα (δεύτερο δεκαήμερο τοϋ Δεκεμβρίου). Δέν ήταν μόνο έγκριτος επιστήμονας 
άλλά κι άγωνιστής. πού πρόσφερε πολλά γιά τήν πατρίδα κατά τήν προαπελευθερωτική 
περίοδο. Εκπροσώπησε τό Ζαγόρι -καταγόταν άπό τή Ζωνδήλα (Δίκορφο)- σ' δλες

γηγενείς Γιαννιώτες καί άπέκλειε τούς επαρχιώτες άπό τή διοίκηση τών κοινών. Ό  
ίδιος έγινε καί ή ψυχή τής επιτροπής γιά τήν συλλογή εράνων, πρός άνέγερση τής Ζω- 
σιμαίας σχολής. Γιά τήν δλη πατριωτική δράση έγινε στόχος τής τουρκικής διοίκησης, 
ευκαιρία ζητούσε γιά νά τόν ταπεινώσει καί νά τόν τιμωρήσει. Τό 1906 γιά τό σθεναρό 
άγώνα του έναντίον τής ρουμανικής προπαγάνδας πού προσπαθούσε μέ κάθε μέσο νά 
προσηλυτίσει τούς Κουτσόβλαχους καί νά τούς έμφανίσει ώς Ρουμάνους, συκοφαντή- 
θηκε άπό τούς πράκτορές της- οί Τούρκοι βρήκαν τήν εύκαιρία πού ζητούσαν γιά νά 
τόν συλλάβουν. Ά π ό  τίς στήλες τοϋ έγχώριου κι άθηναϊκοϋ τύπου, καί προπαντός 
τής Ημέρας τής Τεργέστης, ό Λεωνίδας άποκάλυπτε στις προθέσεις τής προπαγάνδας 
καί καλοϋσε τόν πνευματικό καί δημοσιογραφικό κόσμο νά διαφωτίσουν τό λαό γιά 
τήν έχθρότητά της άπέναντι τοϋ Ελληνισμού καί γιά τήν άνάγκη νά μή στέλλουν τά 
παιδιά τους οί Κουτσόβλαχοι στις ρουμανικές σχολές, είχαν μετατραπεΐ σέ εστίες 
άνθελληνικής προπαγάνδας. Ή  συκοφαντία πού έξύφαιναν οί ρουμανίζοντες έναντίον 
τού Λεωνίδα καί τοϋ Νέστορα ήταν συνωμοσία κατά τοϋ καθεστώτος. Ρίχτηκαν στά 
μπουντρούμια τοϋ Διοικητηρίου, έμειναν έκεϊ υπόδικοι δυό χρόνια καί καταδικάστηκαν 
σέ 15 χρόνια ειρκτή. Απελευθερώθηκαν ύστερα άπό συνεχείς επεμβάσεις τοϋ Πατριαρ
χείου. τής άγγλικής καί προπαντός τής ρωσικής πρεσβείας καί μέ τήν καταβολή μεγάλων 
χρηματικών ποσών. Κατά τόν ελληνοτουρκικό πόλεμο, κάλεσε τά δυό παιδιά του πού 
βρίσκονταν στήν Εύρώπη νάρθουν νά καταιαγοϋν ώς εθελοντές στόν έλληνικό στρατό, 
κι ένοιωσε άφατη χαρά. δταν μπήκαν στά Γιάννινα έλευθερωτές μαζί μέ τούς άλλους. 
Δέν ξέρω άν υπάρχει στά Γιάννινα δρόμος πρός τιμή τών δυό αύτών άδερφών. Ήπόλη 
όφείλει νά τιμάει δσους αγωνίστηκαν γιά τήν έλευθερία καί τήν προκοπή της.- Κι ό 
θάνατος τοϋ βιβλιοπώλη Παναγιώτη Βαγενά, πέθανε νέος σχετικά, λύπησε τούς 
Γιαννιώτες. Οί κληρονόμοι του συνέχισαν τή λειτουργία τοϋ βιβλιοπωλείου καί χαρ
τοπωλείου του.- Τό κρέας, έγραφαν οί έφημερίδες. εξαφανίστηκε άπό τήν άγορά. Πήγε 
σίγουρα νά συναντήσει τ' άλλα είδη διατροφής, τά κρυμμένα στις άποθήκες.- Ευτυχείς

Φιλική συντροφιά Γιαννιωτών (1923). Καθήμενοι άπό  
αριστερά: Σταμόπουλος, Ράδος, Τσιάντης, Χρ. Χρη- 
στοβαφλης, Μουλαράς. Ό ρθιο ι: Χατζηγώγος, Νικ. 
Παρανίκας, Μάνθος, Τσέπης.

τίς σχέσεις του μέ τήν 
τουρκική διοίκηση κι άγω- 
νίστηκε γιά τήν προκοπή 
του. μαζί μέ τόν άδερφό 
του Νέστορα. Σθεναρό ά
γώνα. επί τουρκοκρατίας, 
έκανε έναντίον τών Έλεο- 
φάγων. εκείνων πού λυ
μαίνονταν τά κληροδοτή
ματα καί σχημάτιζαν πε
ριουσίες άπό τή λεηλασία 
τους. Πρωτοστάτησε άκό
μα στόν άγώνα τής ε
παρχίας έναντίον τής πό
λης. γιά τήν κατάργηση 
τοϋ άναχρονιστικοϋ θε
σμού τοϋ γεννήματος καί 
θρέμματος. πού έδινε δι
καίωμα ψήφου μόνο στούς
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άρραβώνες: Κωνσταντίνος Κανδηλάς. φαρμακοποιός - Άγάθη Έλ. Πανταζή. κόρη τοΰ 
γνωστού ζαχαροπλαστή τής αγοράς.- Γιά τήν εξυπηρέτηση τοΰ κοινοΰ. δπως σημείωνε, 
ή "Ηπειρος, άπό τις 18 Δεκεμβρίου, κυκλοφοροΰσε ώς απογευματινή, γιά νά μή συ
μπίπτει ή έκδοσή της μ’ εκείνη τοϋ πρωϊνοϋ Κήρυκος.- Παραμονές Χριστουγέννων 
πέθανε καί κηδεύτηκε, μέ συμμετοχή μεγάλου μέρους της γιαννιώτικης κοινωνίας, ό 
ιερέας Παπαγιάννης Σακελλίων. πατέρας τοΰ καθηγητή Α. Σακελλίωνα καί τοΰ 
οδοντιάτρου Ν. Σακελλίωνα.- Νά καί ό κατάλογος τοΰ εράνου υπέρ τών προσφύγων, 
πού διενεργήθηκε άπό τό Σύνδεσμο καφεπωλών' δημοσιεύτηκε στίς έφημερίδες τήν τε
λευταία μέρα τοΰ χρόνου. Σέ μερικά άπό τά ονόματα άναφέρεται καί τό όνομα τοΰ 
καφενείου: 1) ’Αθανάσιος Βακαλόπουλος καί Σία (’Αβέρωφ) 2) I. Τσίπας (’Ολύμπια) 
3) Μποΰλτζος (Πανελλήνιον) 4) 'Αδελφοί Λουκά 5) Β. Χαραλάμπους 6) «Μεγάλη Βρετ- 
τανία» 7) Γ. Μπρούφας (Παράδεισος) (άπέναντι άπό τό Στρατηγείο, δπου σήμερα τό 
μέγαρο τής τράπεζας τής Ελλάδας) 8) Κ. Μπαμπασίκας. Γ. Τζιούμας (Κεντρικοί στρα
τώνες) 9) Α. Γρίβας (Στρατιωτικό κέντρο) 10) Θ. Τσατσόπουλος (Μέγας ’Αλέξανδρος) 
11) Γ. Βελογιάννης 12) Γρίβας καί Μπλέτσας (Κωλέτη) 13) Κ. Παπαπέτρος (’Αθηναϊκόν) 
14) Δ. Φλέρος (Θεσσαλονίκη) 15) Κ. Λιούτας 16) Γρ. Άρμένος 17) Γ. Γρίβας 18) ’Αθ. 
Κατσαρός 19) Γ. Μπόγκας 20) Ήλ. Μάγκας 21) Κ. Μπλέτσας (Βενιζέλος) 22) Κύρος 
Θεοδώρου 23) Ν. Τσακαμπίκας (Ηηρόμερον) 24) I. Μάτσας 25) Κ. Φιτσιώρης καί Σία 
(Πίνδος) 26) Χρ. Μπίτης 27) Β. Παπαζήσης 28) Άλ. Λαϊνάς 29) Γ. Μάντζιος 30) Κ. Χο- 
λέβας 31) Α. Μακρής 32) Σταύρος Μπαρούτας 33) Άναστ. Καραϊσκος 34) Σιούλας 
Λάτος 35) Μπεζάτης 36) Άνδρ. Βενέτης 37) Κ. Πούρλης. 38) I. Ρούκας 39) Σπ. ΙΙα 
πασπύρου 40) Μιχ. Βλάχος 41) Δ. Παπανικολάου 42) ’Αθαν. Αναγνώστου 43) Κ. Δρό
σος 44) I. Κοέν 45) Γαλάνης καί Ζαγορίσιος 46) Περ. Σταμούλης 47) Γ. Μπράτσης 
48) Μιχ. Φίλιος 49) Β. Μυλωνάς 50) Ά π. Βαρτζόκας (Πάνθεον) 51) Δ. Καραχρήστος 
(Όμόνοια) 52) Παντ. Μπουκουβάλας 53) Β. Βαλσάμης 54) Αβραάμ Παπαδόπουλος 
55) Ν. Τζοβαντάρης 56) Δ. Παπαβασιλείου 57) Παντελής Βάρδας (στό καφενείο του. 
κοντά στήν κλινική Δάνου, άφηναν τά «σακκούλια» πού έστελναν οί Ζαγορίσιες μάνες 
στά παιδιά τους, μαθητές στό γυμνάσιο) 58) Χαρ. Νικολάου 59) Μιχ. Λέλας 60) Κ. Χρυ- 
σάφης 61) Μιχ. Άνδρεάκος 62) Παν. Καρίστης 63) Γ. Κοπανιάρης 63) Άθ. Λέγης 
64) Άναστ. Μανώλης 65) Θεόδ. Μπουκουβάλας (Κέντρον) 66) I. Γελμής 67) Παν. Σακ
κάς 68) Περ. Κ. Σάρρας 69) Δημ. Μακρής.

V  τά τέλη τοϋ 1922, ό Χατζής, ομολογώντας, γιά μιά άκόμα φορά, τά λάθη 
τής παράταξής του, δέν άναγνώριζε στό βενιζελισμό τό δικαίωμα νά 

οίκειοποιειται τίς άρχές τής Επανάστασης καί στό όνομα αυτών νά εφαρ
μόζει μιά ρεβανσιστική πολιτική. Τήν πρόκληση τοϋ τήν έδινε πάντοτε ό 
Κήρυξ, οί λογοκριτές, καί ορισμένες ένέργειες βενιζελικών άξιωματικών.
Εγραφε, λοιπόν, στίς 22 Δεκεμβρίου, σέ κύριο άρθρο του: ...Εις τά Ιωάννινα, 

μορφωμένοι άκόμα επιστήμονες. ώς ό άρθρογραφών προχθές εις τό έγχώριον 
βενιζελικόν όργανον δικηγόρος κ. Καγίάς, όμιλεΐ περί άντώράσεως Κωνστα- 
ντινισμοϋ, η όποία δειλά-δειλά ύψωσε κεφαλήν έν Ήπείρω. Στήν πραγματι
κότητα ό Καγιάς επαναλάμβανε άνάλογη κριτική πού είχε διατυπωθεί στήν
Ηπειρο, ύστερα άπό τούς πρώτους μήνες τής μεταπολίτευσης τής 1ης Νο

εμβρίου, τότε πού ό Χατζής έγραφε πώς ό βενιζελισμός άρχισε νά σηκώνει 
κεφάλι, τώρα τό ξεχνούσε. Ό μω ς τό άρθρο τοϋ Καγιά έθιγε καίρια τούς άν- 
τιβενιζελικούς, μιλώντας γιά Κωνσταντινισμό, γιατί ήταν γνωστό πώς ό Κων-
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σταντϊνος, βαρειά άρρωστος στήν εξορία, περνούσε τίς τελευταίες μέρες τής 
ζωής του. Συνέχιζε ό Χατζής: Θά έπρεπε νά μειδιάση κανείς εκ μελαγχολίας, 
αν, σύννονς, δέν έσταμάτα διερωτώμενος. μήπως δχι άπό πλάνην, άλλά πρός 
έξυπηρέτησιν άνομολογήτων σκοπών γράφονται ταϋτα. Καί θά σκεπτόταν 
έτσι γιατί θά θυμόταν δτι, άπό τό ίδιο δημοσιογραφικό όργανο, πριν έμφα- 
νιστεΐ καμιά συκοφαντία, περιβεβλημένη τήν σοβαροφανή μορφήν τής δημο
σίας καταγγελίας, προηγήθησαν δημοσιεύματα περί «άντιδράσεων», «συνω
μοσιών» κ.ά., γιά τά όποια στην άρχή χαμογελούσαν δσοι τά διάβαζαν, 
«έπαυσαν όμως νά μειδιώσι καί μετά βδελυγμίας άπέστρειραν τό πρόσωπον, 
όταν είδον τάς τερθρείας (= φλυαρίες γιά παραπλάνηση) αύτάς καί παρα- 
κρούσεις νά ένδύωνταν μορφήν καταγγελιών... άξιωματικούς νά συλλαμβά- 
νωνται διά νά σταλούν εις ’Αθήνας πρός δίκην. Έκεΐθεν, βέβαια, έπέστρεψαν 
ελεύθεροι, άλλά διεπιστώθη εν γεγονός: "Οτι υπάρχουν εδώ εις μερικούς κύ
κλους διαθέσεις κάκισται, άντιλήχρεις κάκιστοι., τρόποι πολεμικής τών άντι- 
πάλων αισχρότατοι - οϋτε ήθικήν, ούτε συνείδησιν, οϋτε θεόν, ούτε άνθρώ- 
πους σεβόμενοι. Διεπιστώθη άκόμη καί κάτι άλλο:ή έμμονή εις τάς ιδίας με
θόδους τοϋ 1917. εις τά Ιδια συστήματα, εις τόν ίδιον ά ρ τ ζ ο υ χ α λ ι σ μ ό ν  
καί χ α φ ι ε δ ι σ μ ό ν .  Αλλά καί κάτι βαθύτερον καί άηδέστερον: δτι άκόμη 
καί τώρα, μετά μ ί α ν  Έ π α ν ά σ τ α σ ι ν .  ή ό π ο ί α  έ ρ χ ε τ α ι  κ α τ α -  
λ ύ τ ρ ι α  π ά σ η ς  τ ο ι α ύ τ η ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς  α τ ι μ ί α ς ,  πονηροί ύστερο- 
βουλίαι, ταπεινοί έμπάθειαι ή έπιδέ'ξιαι συμφεροντολογίαι έξακολουθοϋν νά 
γράφουν εις τό περιθώριον τής κάρτας τους.Όκύριος Τάδε « β ε ν ι ζ ε λ ι -  
κ ό ς »  ή « ά ν τ ι β ε ν ι ζ ε λ ι κ ό ς » ,  διά νά κοροϊδεύουν δλους καί νά κά
μουν τίς δουλίτσες τους, άν είναι δικηγόροι, γιατροί, δημοσιογράφοι, αξιω
ματικοί, υπάλληλοι...

Ή  άποκάλυψη αυτή τού Χατζή δείχνει τήν έσχατη κατάπτωση τών πολι
τικών ηθών, άλλά καί τό εύρος τοϋ Διχασμού. Όπολίτης γιά τίς κάθε είδους 
ανάγκες του δέν πήγαινε στόν επιστήμονα, τόν υπάλληλο ή όποιον άλλο, πού 
είχε τίς ικανότητες νά τίς επιλύσει, άλλά στόν ομοϊδεάτη, αύτόν πού έκανε 
αισθητή τήν παρουσία του, μέ τήν άναγραφή σέ μιά άκρη τού έπισκεπτηρίου 
τής πολιτικής του τοποθέτησης, βενιζελικός, άντιβενιζελικός. μόνο ταμπέλες 
δέν έβαλαν στά μαγαζιά γιά νά υποδεικνύεται στούς πολίτες τής κάθε ιδεο
λογίας πού νά ψωνίζουν... Αρκεί πλέον! φωνάζει οργισμένος ό Χατζής. Χά- 
ριν τής ηρεμίας αύτοϋ τοϋ Έθνους, τής τιμής καί τοϋ μεγαλείου αύτοϋ τοϋ 
κράτους, τής δόξης καί τής προκοπής τής Ελλάδος, τής γαλήνης τής κοινω
νίας, άρκεΐ! Αρκεί αύτό τό παμόνηρον καί έπιδέξιον ψεύδος τής έπταετίας! 
Εις τό περιθώριον τής κάρτας τό «βενιζελικός» ή «άντιβενιζελικός» είναι 
άνήθικον επιχείρημα διά συνηγορίαν υπόπτων σκοπών, φθάνει τό «Έλλην» 
καί τό όνομα τοϋ ζητοϋντος καί ή προσωπική του άξία ώς πολίτου καί 
άνθρώπου, διά νά περισσεύη πλέον τό «βενιζελικός» ή «άντιβενιζελικός». 
Καί έπειδή ό λαός -κατέληγε- μπορεί νά θέσει τέρμα σ ' αυτήν τήν κατάσταση, 
καθήκον τών δημοσιογράφων είναι νά μή δημιουργούν άνύπαρκτα σκιώδη 
φαντάσματα Κωνσταντινισμοϋ ή βενιζελισμοϋ, άλλοιώς παίζουμε άσχημο
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κρυφτούλι γιά τήν Ελλάδα. Νέα πρόκληση τοϋ Κήρυκα. έδωσε πάλι άφορμή 
στό Χατζή ν’ άναφερθεϊ στή σκευωρία γιά «συνωμοσία» τών άξιωματικών. 
Πάνω άπό 50 πρόεδροι καί σύμβουλοι Ηπειρωτικών κοινοτήτων καί επαγ
γελματικών σωματείων τής ’Αθήνας καί τοΰ Πειραιά, βενιζελικής ιδεολογίας 
οί περισσότεροι, μέ άνακοίνωσή τους, διαμαρτύρονταν καί στιγμάτιζαν τάς 
συκοφαντικός άποπείρας τοϋ «Κήρυκος» νά κατασκευάζη φανταστικούς συ- 
νωμότας αξιωματικούς. Ή  άπάντηση τού τελευταίου: Εϊκοσιν άνθρωποι συ- 
μπολϊται μας, διαμένοντες εις !Αθήνας καί άπό πολλών ετών έκεϊ γνωστοί 
διά τήν έχθρότητά των πρός τό Πανηπειρωτικόν αίσθημα, έξέδωκαν πιστο- 
ποιητικόν καλής διαγωγής πρός χρήσιν τοϋ συνταγματάρχου κ. Χατζημιχάλη. 
Τόν πληροφοροϋμεν δτι μερικά τοιαϋτα πιστοποιητικά Ήπειρωτών έν Άθή- 
ναις εξεδόθησαν καί άλλοτε υπέρ πολιτευτοϋ μάλιστα τιμωμένου έν Ήπείρω 
(εννοεί τόν πολιτευτή Γ. Δούμα), ά λλ’ άτυχώς μή βενιζελικοϋ, δέν έπιασαν 
δμως τόπον. Πολύ όλιγώτερον θά πιάσουν δ ι ’ άνθρωπον, δστις έξύπνησε 
μόνον τώρα ώς «Ήπειρώτης» καί όστις ήπείλησε κάποτε νά κάψη τήν πρω
τεύουσαν τής Ηπείρου. Οί ψεύτικες κατηγορίες συνεχιζόταν, ή «συνωμοσία» 
έπρεπε νά βρίσκεται στό προσκήνιο, άσχετα άν αύτό κακοποιοΰσε τήν άλήθεια. 
Καί δμως υπήρχαν πορίσματα άνακρίσεων, άπόφαση τοΰ ύπουργοΰ τών 
Στρατιωτικών Θ. Πάγκαλου, άπόφαση τοΰ πρωθυπουργού Στ. Γόνατά, πού 
άπάλλασσαν άπό κάθε κατηγορία τούς «συνωμότες» άξιωματικούς, ή κομ
ματική έμπάθεια δέν ήθελε ν ’ άκούσει τίποτε άπ’ αύτά. Κάτι τέτοιες πρωτο
βουλίες σκληροπυρηνικών Φιλελευθέρων, οδήγησαν άξιωματικούς στό άλλο 
άκρο τοΰ πολιτικού σκηνικού. Ό  Χατζημιχάλης ξεκίνησε άπό έπαναστάτης 
στό Κίνημα τής Θεσσαλονίκης καί κατέληξε νά γίνει υποψήφιος τοΰ I. Μεταξά 
στίς εκλογές τοϋ 1923. Κι ό υποστράτηγος Λεοναρδόπουλος, διοικητής τοΰ 
Ε'Σ.  Στρατοΰ αύτή τήν εποχή, άπό τούς άξιωματικούς τής ’Εθνικής Άμύνης, 
έγινε άρχηγός τής άντεπανάστασης τοΰ 1923, Μεταξικής κι αύτής έμπνευσης...

Κατά τήν περίοδο αύτή, άλλά κι ολόκληρο τό 1923, ή Ή πειρος άγωνιζόταν 
άπέναντι τών βενιζελικών εφημερίδων -τό 1923 θά έκδίδονταν κι άλλες- μέ 
άνισους δρους. Όστρατιωτικός νόμος τήν πίεζε άφόρητα, ή λογοκρισία δέν 
τής έπέτρεπε ν ’ άναπτύξει τις ιδέες της, δπως αύτή ήθελε, συχνά κυκλοφο
ρούσε μ’ ολόκληρες στήλες λευκές, μέ πετσοκομένα κείμενα, δέ βγάζεις άκρη 
άπό τά ράκη πού έπέτρεπαν οί λογοκριτές νά δημοσιευθοΰν. Δέν ύπήρχαν 
τέτοια προβλήματα γιά τόν Κήρυκα, έθεωρεϊτο άπό τούς Ήρακλεΐς τοΰ επα
ναστατικού καθεστώτος. Στήν άρθρογραφία του κάθε τόσο έκανε λόγο δτι ό 
βενιζελισμός προσφέρεται νά ένισχύσει τό ύγιές έργον τής ’Επανάστασης. 
—Δηλαδή; ρωτοΰσε ό Χατζής. Είναι δυνατόν νά έπιτελεσθή «ύγιές έργον», 
δταν ό είς τών κυριωτέρων νοσογόνων παραγόντων τής έπταετίας, ό βενι- 
ζελισμός, μετέχη είς αύτό; ’Αλλά καί ό άλλος παράγων, ό παλαιοκομματισμός, 
πού δέν υστέρησε σέ τίποτε άπό τόν βενιζελισμό κι δ,τι κακόν καί δυσώδες 
παρέλαβεν άπ' αυτόν τό έτελειοποίησεν είς άχρειότητα καί εκφυλισμόν, δέν 
είναι δυνατόν νά συμβάλη είς τήν άνόρθωσιν τής Ελλάδος. Τότε; Άφοϋ καί 
οί δυό παρατάξεις αποκλείονταν άπό τόν Χατζή, τουλάχιστον στό έπίπεδο
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τής ηγεσίας, ποιοι θά ήταν oi παράγοντες πού θά υπηρετούσαν τάς υγιείς 
άρχάς γιά τήν εξυγίανση κι άνάπλαση τής χώρας; ’Απογοητευμένος, όργι-

[ σμένος καί συχνά άπελπισμένος ό Χατζής πίστεψε πώς ό μόνος ικανός πολι
τικός πού θά μπορούσε ν ’ άντιπαραταχτεί στό Βενιζελισμό καί τούς Δημο
κρατικούς ήταν ό I. Μειαξά^-καΙ τάκόμμα ιών Έλευθεροφρόνων πού ίδρυσε...

Ή  στροφή αύτή, πού θά επισημοποιηθεί τό 1923, μέ τήν έναρξη τής προ
εκλογικής εκστρατείας, δέν ήταν τυχαία. Ό  Χατζής, ώς εκφραστής τής άντι- 
βενιζελικής παράταξης, μέ τό δικό του τρόπο, δέ μπορούσε ν ’ άγνοήσει τά 
αισθήματα τών ομοϊδεατών του, οί όποιοι μετά τήν έκτέλεση τών εξ, ένοιωθαν 
άπορφανισμένοι άπό τήν ηγεσία τους, όσο κι άν ή ήγεσία αύτή είχε κατακριθεΐ 
άπό τούς ίδιους, γιά τίς φαυλοκρατικές μεθόδους διακυβέρνησης τής χώρας, 
καί τά λάθη της κατά τόν πόλεμο τής Μικρασίας. Ποτέ, όμως οί άντιβενι- 
ζελικοί δέν είχαν πιστέψει πώς άπό πρόθεση οδήγησαν τόν τόπο στήν κατα
στροφή, όπως έλεγε τό κατηγορητήριο, τό Βενιζέλο δακτυλοδεικτοΰσαν ώς 
τόν μέγα ύπεύθυνο, άπό τό εξωτερικό κινούσε τά νήματα, άνδρείκελά του 
θά χαρακτήριζαν άργότερα τήν ήγεσία τής Επανάστασης. Ό  Βενιζέλος, π ί
στευαν, ήθελε ν ’ άπαλλαγει άπό τούς πολιτικούς άντιπάλους του, γιαυτό καί 
σιωπηρά συγκατάνευσε στήν έκτέλεσή τους. Μέ τήν πάροδο τού χρόνου κι 
όταν τά πράγματα έπαψαν νά λύνονται επαναστατικό) δικαίψ, ή άλήθεια 
γύρω άπό τήν έκτέλεση τών έξ θ’ άποκατασταθεΐ, θά φτάσει μάλιστα ό Βε
νιζέλος, τό 1929, όντας κυβερνήτης, νά όμολογήσει ότι κανένας άπό τούς 
πολιτικούς άρχηγούς τής Δημοκρατικής παράταξης δέν πίστευε δτι οί ήγέται 
τής πολιτικής, ήτις ήκολουθήθη μετά τό 1920, διέπραξαν προδοσίαν κατά 
τής πατρίδος, ή δτι έν γνώσει οδήγησαν τόν τόπον εις τήν Μικρασιατικήν 
καταστροφήν (αύτό ήταν τό κατηγορητήριο στό όποιο στηρίχθηκε τό Στρα
τοδικείο γιά νά τούς καταδικάσει σέ θάνατο).

Στά τέλη τού 1922, λοιπόν, όταν άρχισε νά συνειδητοποιείται άπό τίς 
άντιβενιζελικές μάζες, ότι ή έκτέλεση τών έξ ήταν προσχεδιασμένη καί έγινε 
μέ τήν έγκριση τού Βενιζέλου, ό Διχασμός, άντί μέ τίς διακηρύξεις τής Ε πα 
νάστασης νά συρρικνώνεται, διευρυνόταν περισσότερο, γιά νά φτάσει στή με
γαλύτερη ένταση, όταν άναγγέλθηκε, στις 28 Δεκεμβρίου, ό θάνατος στό Πα
λέρμο, τού βασιλιά Κωνσταντίνου' τήν ευθύνη καί γιαυτόν τό θάνατο θά τόν 
έρριχναν στούς βενιζελικούς, θά τό έγραφε ό Χατζής άργότερα, τώρα είχε 
δεμένα τά χέρια του άπό τή λογοκρισία.

Ό  Γρηγόρης Δάφνης, στό εργο του: Ή  Ε λλάς μεταξύ δύο πολέμων 1923-1940, 
τ. A (1955) σελ. 62, γράφοντας γιά τό θάνατο τοϋ Κωνσταντίνου, προβαίνει σέ 
όρισμένους χαρακτηρισμούς, πού άποδίδουν σωστά τή δράση, τήν ψυχολογία καί τίς 
προθέσεις τών δυό μεγάλων φυσιογνωμιών τής εποχής: τού Κωνσταντίνου καί τοϋ Βε
νιζέλου. Σημειώνει: Ό  θάνατος τοϋ ένδοξου, δσον καί τραγικού βασιλέως. δέν έστέρνσε 
τό Έθνος ένός ήριοος, ένός θρύλου, μιας εθνικής φυσιογνωμίας. Ό  βασιλεύς Κωνστα
ντίνος, έξ Ιδιοσυγκρασίας αύταρχικός. είχεν έλθει εις άντίθεσιν πρός τόν, έξ ίσου 
αύταρχικόν, Έλ. Βενιζέλον. Ό  τελευταίος ητο πολιτικός άρχηγός. Ό  Κωνσταντίνος 
έθνικόν Ινδαλμα. Ή  σύγκρουσις, έλλείψει πολιτικού άρχηγοϋ νά άντιμετωπίση τόν Βε
νιζέλον καί νά μεταβληθή εις φορέα τής πολιτικής τής ούδετερότητος. πού ύποστήριζεν
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ό Κωνσταντίνος, μετέτρεψε τόν βασιλέα είς πολιτικόν αρχηγόν καί τόν κατέστησε 
προσωπικόν αντίπαλον τοϋ Κρητός πολιτικού. Ά πό τής στιγμής εκείνης ό Κωνστα
ντίνος έπρεπε νά άντιληφθή. δτι δέν ήμποροϋσε νά παραμείνη είς τόν θρόνον. Δυστυχώς 
γιά τήν Ελλάδα -προσθέτω- οΰτε αυτός τό άντελήφθη. ούτε τό περιβάλλον του τόν 
βοήθησε νά κατανοήσει τήν κρισιμότητα τών στιγμών καί νά πάρει τή μεγάλη άπόφαση... 
Τά δυό γεγονότα, εκτέλεση τών εξ καί θάνατος τοΰ Κωνσταντίνου, θ’ 

άποτελέσουν τά ιδεολογικά βάθρα, στά όποια θά στηριχτούν, οί άντιβενι- 
ζελικοί γιά νά πολεμήσουν τό βενιζελισμό καί νά παλινορθώσουν τή βασιλεία. 
Μέσα σ’ αύτό τό κλίμα διαφοροποιείται καί ή τοποθέτηση τοΰ Χατζή πρός 
τήν πλευρά τοΰ Μεταξά, τόν μόνο πού πρόβλεψε τήν έπερχόμενη καταστροφή 
στό Μικρασιατικό μέτωπο, τόν μόνο ίκανό ν ’ άνατρέψει τό επαναστατικό 
καθεστώς, όπως καί τό έπιχείρησε.

Σέ τοπικό επίπεδο τό Διχασμό έπέτεινε ή επιθετική στάση τών σκλη
ροπυρηνικών βενιζελικών έναντίον τών άντιβενιζελικών καί κυρίως τού Χατζή, 
καί ή έκδίωξη τοΰ μητροπολίτη Σπυρίδωνα. Έρχονταν στιγμές πού ό Χατζής 
θυμόταν τά λόγια τοΰ Πέτρου Κωστίδη, τότε πού πάνω στό μεθύσι άπό τή 
νίκη τής Ηνωμένης άντιπολιτεύσεως καί τήν έπάνοδο τού βασιλιά, δέν άφηνε 
σέ χλωρό κλαδί τούς βενιζελικούς, τούς κατακεραύνωνε κάθε φορά πού νόμιζε 
πώς σήκωναν κεφάλι, τότε τούς ονόμαζε άδιαλλάκτους, ποτέ δέν πίστευε 
πώς θά τούς έβρισκε ξανά μπροστά του, άνεβασμένους στήν εξουσία, νά τόν 
λοιδωροΰν συχνά, κι αύτός ν ’ άμύνεται απεγνωσμένα γιά νά τούς άντιμε- 
τωπίσει, νά χρησιμοποιούν τά ϊδια λόγια καί τις ίδιες μεθόδους, τις δικές 
του, νάχει δίκιο σέ πολλά καί νά μήν τό βρίσκει, όμοια συμπεριφερόταν κι 
αύτός τήν έποχή τής μεγάλης μέθης καί τής παντοδυναμίας τών βασιλικών. 
Σκέψου καί κάτι άκόμα κυρ Γιώργη -τοΰ είχε πει τότε, άρχές τοΰ 1921, ό 
Πέτρος, προσπαθώντας νά συγκροτήσει τά ξεσπάσματά του έναντίον τών 
βενιζελικών- τίποτε δέν είναι σταθερό στήν πολιτική, δέν ξέρεις τί μπορεί 
νά ξημερώσει, γιατί δέ λογαριάζεις καί τό αϋριο; Κι ήρθε αύτό τό αύριο, 
μαύρο κι άραχνο γιά τήν παράταξή του, έκανε συντρίμια τήν ιδεολογία του. 
Τού έλειπαν, παραμονές τοΰ νέου χρόνου, τά είδωλα πού λάτρεψε, πάνω ά π’ 
όλα ό Κωνσταντίνος, ν ’ άφήνει τήν τελευταία του πνοή εξόριστος στήν ’Ιτα
λία, τή χώρα πού ήταν μιά άπό τις ύπεύθυνες τής καταστροφής τής Ελλάδας' 
τοΰ έλειπε κι ό Σπυρίδων, οί ά δ ι ά λ λ α κ τ ο ι  θριάμβευαν καί πάλι, τόν 
έδιωξαν. Δέν είχε τίποτα μέ τόν άντικαταστάτη του, ό Γερμανός Καραβαγ- 
γέλης ηταν μιά φυσιογνωμία πανελλήνια σεβαστή γιά τό άγωνιστικό του πά
ρε θόν,^όργή ένοιωθε γιά τούς διώκτες τοΰ Σπυρίδωνα καί δέν ήταν μόνο 
αυτός, ηταν πολλοί άλλοι, σημαντικά στελέχη τής βενιζελικής παράταξης· 

ισημαναν στίς ενέργειες τών διωκτών τοΰ μητροπολίτη άκαιρη σπουδή καί 
ταση ταπείνωσής του, λές κι έβγαζαν τό άχτι τους έναντίον του.
οίκ L' η^ αν ™ Χξ?ιστούγεννα τοΰ 1922, μαΰρα Χριστούγεννα γιά πολλές 

κογενειες πού είχαν χάσει τούς δικούς τους στόν πόλεμο τής Μικράς Άσίας,
Mat)WVl<y ,CKlV ^  Τ1?1ν τ^ -η εκείνων πού αιχμαλωτίστηκαν άπό τόν Κεμάλ.

Qa Qιστούγεννα καί γιά τις χιλιάδες πρόσφυγες πού έφτασαν κατα-
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στραμένοι καί στήν Ήπειρο. Οί Γιαννιώτες αγωνίζονταν νά τούς άνακου- 
φίσουν, δέν πρόφταιναν τίς άνάγκες τους, έπρεπε νά κινηθεί ή Πολιτεία μέ 
γοργότερους ρυθμούς, ούτε νά τούς έγκαταστήσουν κάτω άπό μιά στέγη δέ 
μπορούσαν. Βραδνπορεΐ τό έργον τής στεγάσεως τών προσφύγων, φώναζαν 
οί έφημερίδες, πρέπει νά τακτοποιηθή τό ταχύτερον, οί άρχές τά είχαν χαμένα, 
καταπιάνονταν μ’ ένα πρόβλημα, άλλο παρουσιαζόταν, όξύτερο' τελευταία 
είχαν έσπείρει τόν πανικό οί επιδημίες, προπαντός οί τύφοι, ό έξανθηματικός 
κι ό κοιλιακός, έκαναν θραύση άνάμεσα στήν προσφυγιά- έκεΐ πού πίστευαν 
οί άρχές πώς κάτι έκαναν άλλα κρούσματα παρουσιάζονταν, νέες άρρώστειες 
έρχονταν νά προστεθούν στις παλιές, δέ σκότωναν μόνο οί ορδές τοΰ Κεμάλ, 
τό ίδιο θανατηφόρες ήταν καί οί μάστιγες τοΰ θεοΰ... Φίλτρον καί καλωσύνην 
τιτλοφορούσε τό μικρό άρθράκι του τών Χριστουγέννων ό Χατζής κι ήταν 
άφιερωμένο στούς πρόσφυγες: Ή  σημερινή χριστιανική εορτή -έγραφε- έορτή 
χαράς οικογενειακής, άς γεμίση άπό δακρνσμένην συμπάθειαν τήν ψυχήν μας, 
δ ι’ έκείνους πού βρίσκονται άνάμεσά μας, καί πού σκληρά μοίρα έστέρησεν 
τών φιλτέρων καί ίερωτέρων χαρών.

Λ ίγες μέρες πριν τά Χριστούγεννα, καθώς ό Πέτρος κατέβαινε πρός τή 
λίμνη, -δέν έμενε πολύ στό μαγαζί, ένοιωθε άσφυξία έκεΐ μέσα, κατέβαινε 

συχνά στή λίμνη άκόμα καί τίς χειμωνιάτικες μέρες, τά ταραγμένα νερά της 
ταίριαζαν μέ τήν τρικυμία τής ψυχής του καί πράγμα παράξενο, τόν ήρεμοΰ- 
σαν-, άκουσε φωνές έξω άπό τήν Παπαζόγλειο σχολή -άπέναντί της χτιζόταν 
άκόμα τό λαμπρό κτίριο τής Καπλανείου-, όπου είχαν έγκαταστήσει πρό
σφυγες. Σταμάτησε. Οί φωνές στήν άρχή φανέρωναν άνησυχία κι άγωνία, στή 
συνέχεια κατέληξαν σέ μοιρολόγι, ήταν φανερό πώς κάποιος άπό τούς τυ- 
ραννισμένους άνθρώπους τής προσφυγιάς είχε πεθάνει, καί οί άλλοι, ή μεγάλη 
οικογένεια τών καταυλισμένων στό οίκημα, τόν μοιρολογούσε. Ό  θρήνος ζω
ντάνεψε μέσα του τό Βασίλη, τό κλάμα δέν είχε στερέψει άπό τά μάτια τοΰ 
ίδιου κι όλων τών δικών του, σκληρή στάθηκε ή μοίρα γιά τό παιδί του, τό 
ίδιο σκληρή καί γιά τούς ξερριζωμένους άνθρώπους τής προσφυγιάς' ό πό
λεμος τούς στέρησε τά πάντα, πατρίδα, σπίτι, οικογένεια, ζωή, τά συντρίμια 
τοϋ τυφώνα σκορπίστηκαν στούς τέσσερες άνέμους, μερικά είχαν φτάσει καί 
στά Γιάννινα, κι άγωνίζονταν τώρα, παλεύοντας μέ χίλιες δυσκολίες, χίλιες 
δυό άρρώστειες, νά σταθούν στά πόδια τους, έψαχναν νά βροϋν καί τά σκορ
πισμένα μέλη τής οικογένειας, είχαν αρχίσει νά δημοσιεύονται καί στις ντό
πιες έφημερίδες άναζητήσεις' γιά δεκάδες χρόνια ό Ερυθρός σταυρός θ’ 
άναλάβαινε αύτό τό έργο καί θ’ άντάμωνε οικογένειες. Κλαϊνε δλοι μαζί τόν 
άνθρωπό τους, σκέφτηκε ό Πέτρος. Έ τσι ήταν. Ό  νεκρός άνήκε πιά σ’ όλη 
τήν ομάδα συμβίωσης, οί συμφορές ένώνουν τούς άνθρώπους, οί Γιαννιώτες 
δέν τό καταλάβαιναν, μπορεί νά χτύπησε πολλών ό θάνατος τά σπίτια, όμως 
δέν είχαν δοκιμάσει τό μαχαίρι τοΰ Τούρκου, τό βιασμό, τή φωτιά, τήν πείνα 
καί τή δίψα, τόν έξευτελισμό, τήν άπελπισία, τήν έσχατη εξουθένωση καί 
τέλος τό βίαιο ξερρίζωμα άπό τίς πατρογονικές έστίες, καθώς καί τά βρω-
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μισμένα αμπάρια τών πλοίων δπου στιβάζονταν δσοι σώθηκαν καί ρίχτηκαν 
σ’ αυτά. Ό ποια  λόγια συμπάθειας κι άν εξέφραζαν οί Γιαννιώτες δέν άγγιζαν 
τίς καρδιές τών άνθρώπων της προσφυγιάς πού βρέθηκαν στήν πόλη τους, 
χρειάζονταν άλλοι μέθοδοι προσέγγισης, λίγοι σκέφτηκαν νά τίς άκολου- 
θήσουν.

Ό  Πέτρος συνέχισε τό δρόμο του πρός τή λίμνη, γεμάτος θλιβερές σκέψεις. 
Δέν ξαναβρίσκεται ή αίσθηση της ζωής -άναλογιζόταν- μέ τήν περίθαλψη πού 
δίνει τό κράτος, ούτε μέ τίς συνεισφορές τών πολιτών. Ό  ίδιος είχε δώσει 
πολλά, χρήματα, τρόφιμα, ρουχισμό, άναρωτιόταν άν μοιράστηκαν μέ τόν 
τρόπο πού είχε σχεδιάσει. Όχι, ψιθύρισε, εξαφανίστηκαν μέσα στή χοάνη 
τών παροχών, έχασαν τ ’ όνομά τους, δέν ήταν ικανοποιημένος. Κάτι άλλο 
έπρεπε νά κάνει ό ίδιος, νά ξεχωρίζει άπό τήν ομοιομορφία τοΰ κοινοβίου, 
νά έχει άμεση επίδραση στόν πάσχοντα συνάνθρωπο, νά τού δημιουργεί 
ατμόσφαιρα θαλπωρής, έτσι θά ξανάβρισκε τόν εαυτό του, τή χαμένη του 
ταυτότητα. Χριστούγεννα έρχονται σκεφτόταν, έπρεπε νά βρεθεί τρόπος νά 
βιώσει έμπρακτα τό νόημα τής Γέννησης τοϋ Θεοΰ' είχε φτάσει στήν πλατεία 
Μαβίλη, ό άέρας φυσούσε κατάψυχρος άπό τό Μιτσικέλι, σταμάτησε άπότομα, 
πώς δέν τό είχα σκεφτεί ώς τώρα. άναλογίστηκε, πήρε βιαστικά τό δρόμο 
τοΰ γυρισμοΰ...

Έφτασε γρήγορα στό σπίτι, οί γυναίκες ξαφνιάστηκαν, δέν τόν περίμεναν. 
—Ελάτε όλες στό σαλόνι, φώναξε σέ τόνο προσταγής. Θέλω νά συζητήσουμε. 
Ό  νοΰς τών γυναικών πήγε πάλι στό κακό, όταν τό θανατικό σέρνεται χρόνια 
στό σπίτι, επιβάλλει τήν παρουσία του στούς άνθρώπους, οί νοητικές λει
τουργίες έντάσσονται στις δικές του άπαιτήσεις, τό ίδιο καί οί συναισθημα
τικές' άντιστρέφονται έτσι οί όροι, τό άσπρο τό βλέπουν μαύρο οί άνθρωποι 
καί τό μυαλό τους γύρω άπό τό κακό γυρίζει. Ή  Λευκή έτρεξε γρήγορα κοντά 
του, είναι καλά τά παιδιά μας Πέτρο; ρώτησε μέ άγωνία. —Σταμάτα νά σκέ
φτεσαι έτσι γυναίκα, απάντησε αυτός, προσπάθησε ν ’ άνοίξεις ένα φεγγίτη 
στήν καρδιά σου, νά μπουν λίγες άχτίνες τίλιου μέσα, άρκετά μάς παίδεψε 
ό θεός, τό έλεός του είναι μέγα, γιορτάζουμε τή Γέννησή του, θ' άνθίσονν 
έλπίδες καί γιά μάς. Οί άλλες γυναίκες τόν άκουγαν μ’ άνοιχτό στόμα, ήταν 
σήμερα άλλοιώτικος ό Πέτρος, όμως τά λόγια του άρεσαν, έχυναν βάλσαμο 
στις καρδιές τους. ’Ηρέμησε καί ή Λευκή, κάθησε στήν καρέκλα καί περίμενε, 
μαζί μέ τίς άλλες, ν ’ άκούσουν τί ήταν εκείνο πού έφερε βιαστικά στό σπίτι 
τον αντρα της. —Δέν ξέρω πώς νά τό πώ, άρχισε αύτός, ξαφνικά μοϋ ήρθε 
στο νοϋ, στό δρόμο καθώς πήγαινα γιά τή λίμνη. Δέν ξέρω πώς θά τό πάρετε 
κ<ηήσ ΐ^ '  ε^ αί σίγουρος άν θά σάς άρέσει. —Ποτέ δέ μάς συνήθισες σέ 
πράγματά ποϋ δέ μάς άρέσουν, μίλησε ή γιαγιά Ελένη, δ,τι καί νάναι θά
_™  ει ^  07UTt Μα£· Είσαι ό νοικοκύρης, πάντα σωστές άποφασίζεις.

α πατέρα, είπε τώρα παρακαλεστικά ή Κατερίνα μή μάς παιδεύεις άλλο, 
ς ^ αζ τήν άπόφασή σου.

Βαοη στικ“ θηκε όρθιος, έρριξε τή ματιά του στή φωτογραφία τοΰ
η, εκείνος τόν κοίταζε ήρεμος καί σοβαρός πίσω άπό τό τζάμι, μιά
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στιγμή τοϋ φάνηκε πώς τοϋ χαμογέλασε, ξέρω πώς θά ευχαριστηθείς παιδί 
μου, γιά σένα τό κάνω, γιά νά μήν έρθει ή δυστυχία στήν Ελλάδα πολέμησες, 
τήν ήθελες μεγάλη καί τρανή, ν ’ άγκαλιάσει δλα τά παιδιά της, δέν τό μπόρεσε' 
χιλιάδες άμέτρητες ξερριζώθηκαν άπό τά σπίτια τους, σέρνονται στούς δρό
μους καί τής δικής μας πόλης, δέν έμεινε δυστυχία πού νά μήν πέσει στό 
κεφάλι τους, θέλω νά κάνουμε τόν πόνο τους καί δικό μας πόνο, πρέπει κά
ποιους νά βάλουμε στή θέση σου, πλάσματα τοϋ θεοϋ είναι, άδέρφια, παιδιά 
μας, θά νοιώσουμε λιγότερο μόνοι, αύτό τό αίσθημα έχουμε άπό τή μέρα 
πού μάς έφυγες. Σ ’ ευχαριστώ πού μέ καταλαβαίνεις... Οί γυναίκες κοίταζαν 
τόν Πέτρο παραξενεμένες δχι μόνο γιά τή σιωπή του, άλλά καί γιά τήν 
επιμονή του νά κοιτάζει γιά ώρα τή φωτογραφία τοϋ Βασίλη, οΰτε μιά στιγμή 
δέν τράβηξε τά μάτια του άπ’ αύτή. Ή  Λευκή δέν κρατήθηκε: —Τά λόγια 
πού μάς είπες, όταν μπήκες, άντρα μου, ηρέμησαν τις καρδιές μας, τώρα μέ 
τή σιωπή σου τις άγγιξε πάλι ό φόβος, τί κρύβεις καί διστάζεις νά τό πεις; 
— Τίποτε δέν κρύβω γυναίκα, μόνο πού ήθελα νά κουβεντιάσω λίγο μέ τό 
Βασίλη, ναί, είναι κι αύτός σύμφωνος' τήν παραμονή τών Χριστουγέννων, 
θάχουμε στό σπίτι μας μιά νέα οικογένεια, ούτε κι έγώ ξέρω ποιά είναι, θά 
πάω στή Γενική διοίκηση καί θά ζητήσω νά δώσουν τήν έγκριση νά πάρουμε 
κοντά μας μιά οικογένεια προσφύγων, άπ' αύτές πού στεγάζονται καί πε
θαίνουν στά έπιταγμένα οικήματα, είναι δύσκολο νά καταλάβετε σέ ποιά κα
τάσταση βρίσκονται, τις σκοτώνουν οί άρρώστειες, δέ φτάνει ή βοήθεια πού  
τούς δίνουν. Αύτοί πού θάρθουν σπίτι μας, πρέπει νά ξανάβρουν τή θαλπωρή 
τής οικογένειας, νά νοιώσουν τήν άγάπη μας, ίσως ξαναζήσουν στιγμές πού 
έχασαν γιά πάντα, πολλοί ήταν νοικοκυραΐοι καλλίτεροι άπό μάς. Δέ λέω 
άλλα, σκεφτεΐτε αύτά πού άκούσατε, έγώ είμαι άποφασισμένος νά κάνω τό 
καθήκον μου, φεύγω κι όλας γιά τή Γενική διοίκηση, πρέπει νά τελειώσουν 
γρήγορα οί διατυπώσεις, νά γιορτάσουν τά Χριστούγεννα μαζί μας...

Στή Γενική διοίκηση έπικρατοϋσε μεγάλη άναστάτωση. Άνθρωποι άνέβαι- 
ναν καί κατέβαιναν τίς σκάλες, Γιαννιώτες καί κάτοικοι τής υπαίθρου, όλοι 
είχαν τά προβλήματά τους, τά μεγαλύτερα ήταν εκείνα πού είχαν σχέση μέ 
τούς αιχμάλωτους στή Μικρά Άσία, ύπήρχαν πολλοί κι άπό τήν πόλη καί 
άπό τά χωριά, οί άνθρωποι ζητούσαν πληροφορίες, κι όσες έφταναν σκόρ
πιζαν τή δυστυχία σέ πολλές οικογένειες, οί αιχμάλωτοι σταυρώνονταν κάθε 
μέρα εκεί στή Μικρασία, ερρεβαν άπό τήν πείνα καί τίς άρρώστειες, άποδε- 
κατίζονταν καθημερινά. Ό  γιατρός Πέτρος Άποστολίδης, πιάστηκε κι αύτός 
αιχμάλωτος, περιγράφει στίς «Αναμνήσεις» του τή φρίκη τών στρατοπέδων 
καί τίς τρομερές άπώλειες τών αιχμαλώτων. Συνωστισμό δημιουργούσαν στή 
Γενική διοίκηση καί οί επιτροπές τών προσφύγων' ζητούσαν μεγαλύτερη φρο
ντίδα, στέγαση καί καλλίτερη περίθαλψη.

Στήν Επιτροπή άποκατάστασης προσφύγων, δπου τόν οδήγησε ενας ύπάλ- 
ληλος, ό Πέτρος περίμενε υπομονετικά ώσπου νάρθει ή σειρά του. Έφτασε 
τέλος στό διευθυντή καί μίλησε γιά τό αίτημά του, εκείνος στήν άρχή δέν 
κατάλαβε τί ζητούσε. —Τί άκριβώς θέλετε; τόν ρώτησε. —Νά βοηθήσω τούς



— 263 —

πρόσφυγες μέ τό δικό μου τρόπο, είπε ό Πέτρος. Ζητώ νά μοϋ επιτρέψετε 
νά πάρω σπίτι μου μιά τριμελή οικογένεια, πατέρα, μάνα καί παιδί νά τούς 
περιθάλπω. —"Απ' δτι ξέρουμε κ. Κωστίδη, έχετε προσφέρει πολλά, αν θέλετε 
νά βοηθήσετε καί πάλι, νάστε βέβαιος πώς δσα θά δώσετε θά πιάσουν τόπο. 
Τό νά πάρετε μιά οικογένεια γιά λίγες μέρες σπίτι σας, δέ θά τής κάνετε 
καλό, θ ’ άλλάξει γιά λίγο τήν άτμόσφαιρα, άλλ’ δταν γυρίσει στήν κατασκή
νωσή της θά νοιώσει χειρότερα. —Δέν καταλάβατε τί ζητώ, τόν διέκοψε ό 
Πέτρος. Θέλω τήν οικογένεια αύτή όχι γιά μέρες, άλλά γιά πάντα, νά τήν 
ενσωματώσω στή δική μου οικογένεια, εγώ θά φροντίσω γιά δλα, δέν θά 
ενοχλήσω καθόλου τήν ύπηρεσία σας στό μέλλον... Ό  άλλος έμεινε μ’ ανοιχτό 
στόμα, δέν πίστευε σ’ όσα ακούε. — Είναι μεγάλη ή χειρονομία σας κ. Κω
στίδη, μακάρι κι άλλοι ν ’ άκολονθοϋσαν τό παράδειγμά σας, θά σώζονταν 
έτσι πολλές ψυχές, μπράβο σας. — Μιά παράκληση άκόμα είπε ό Πέτρος. Θά 
ήθελα, αν είναι δυνατό, ή οικογένεια νά είναι άπό τήν καταστραμμένη Σμύρνη. 
Ό  παππούς μου είχε ζήσει καί δουλέψει αρκετά χρόνια εκεί καί χρωστάει 
πολλά στήν πόλη καί στούς άνθρώπους της. Θά μέ υποχρεώνατε άν κάνατε 
μιά προσπάθεια πρός αύτή τήν κατεύθυνση. — Θά προσπαθήσουμε, ύποσχέ- 
θηκε ό διευθυντής, είναι κάπως δύσκολο αύτό πού ζητάτε, θά ερευνήσουμε. 
Ίσως υποχρεωθούμε νά περιμένουμε καί λίγο, γιατί μάς έρχονται καί νέοι 
πρόσφυγες... — Θέλω νά γιορτάσω τά Χριστούγεννα μέ τή νέα μου μεγάλη 
οικογένεια, άναθέστε σ ’ έναν υπάλληλό σας τήν έρευνα, ίσως κάτι νά βρει. 
Νά έρθω αϋριο γιά τό άποτέλεσμα; —Νάρθετε κύριε Κωστίδη, θάμαστε 
ευτυχείς άν έχουμε νά σάς άνακοινώσουμε καλά νέα. Καί πάλι σάς συγχαίρω. 
—Ευχαριστώ κ. διευθυντά καί σάς εύχομαι καλές γιορτές...

Ό  Πέτρος βγήκε άπό τή Γενική διοίκηση μέ μιά αίσθηση χαράς. Είχε φύγει 
ό βραχνάς πού πίεζε τό στήθος του, τούς τελευταίους μήνες. Ό  Βασίλης έφυ
γε, αύτό δέν τό ξεχνούσε, τή θέση του θάπαιρναν άλλοι στό σπίτι, άς ήταν 
ξένοι, δικοί του θά γίνονταν, γιαυτούς πολέμησε ό Βασίλης, κι έχυσε τό αίμα 
του. Τώρα έπρεπε νά τό πει καί στούς άλλους, ήταν σύμφωνοι μέ τήν πρω
τοβουλία του, είχαν κάνει καί δική τους τήν ιδέα, άνυπομονούσαν νά μάθουν 
νεότερα.

Τούς βρήκε συγκεντρωμένους στό σαλόνι, τόν περίμεναν, ό Δημήτρης μόνο 
έλειπε. Άκόμα καί ή Χριστίνα ήρθε, τήν ειδοποίησαν μέ τή Χρυσάνθη, ήθελε 
ναναι κι ή ίδια στή μεγάλη άπόφαση τής οικογένειας. Ό  Πέτρος φαινόταν 
ευχαριστημένος, κι αύτό είχε τήν άνάλογη έπίδραση στόν ψυχισμό όλων. Τούς 
μίλησε γιά τήν έπίσκεψή του στή Γενική διοίκηση, τήν προθυμία τού διευθυντή 
να τόν εξυπηρετήσει, είχε ελπίδες ότι όλα θά τακτοποιούνταν τήν παραμονή. 
—Θέλεις οικογένεια άπό τή Σμύρνη, παρατήρησε ή Λευκή, άν δέν βρεθεί τί θά 
γίνει. Ελπίζω νά βρεθεί, άπάντησε ό Πέτρος, τόσες οικογένειες προσφύγων 
νρθαν, κάποια θάναι κι άπό τή Σμύρνη, άλλοιώς θά τό άναβάλω, θά περιμένω. 
Οι διηγήσεις τοϋ παπποϋ μου ζοϋν έντονες μέσα μου, έτσι πού τώρα τίς 

ναπολώ μοιάζουν μέ υπόδειξη καί προσταγή. Θά βροϋν τήν οικογένεια πού 
ε °νμε Λευκή, είμαι σίγουρος πώς θά ικανοποιήσει τίς προσδοκίες δλων μας.
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Ή  Σμυρνιώτικη ο’ικογένεια βρέθηκε. Μέ χαρά άνακοίνωσε στόν Πέτρο ό 
διευθυντής τής Γενικής διοίκησης, τήν άλλη μέρα, παραμονή Χριστουγέννων, 
δταν πήγε νά τόν δει. Τήν είχαν έγκαταστήσει σ’ ένα δωμάτιο τούρκικου 
σπιτιού, ή χειρότερη επιλογή πού θά μπορούσε νά γίνει γιά τήν όρφανεμένη 
οικογένεια. Οί ένοικοι δέν έφταιγαν βέβαια σέ τίποτε, μόνο πού στό πρόσωπό 
τους οί πρόσφυγες έβλεπαν τούς μακελλάρηδες τής Σμύρνης, έβαλαν φωτιά 
στό σπίτι τους, τούς έρριξαν στούς πέντε δρόμους, έπεσαν στά χέρια άλλων 
αιμοδιψών θηρίων, τίποτε δέ μπόρεσαν νά σώσουν. Ά πό τά καλλίτερα σπίτια 
τής Σμύρνης, βρέθηκαν στ’ άμπάρι ενός πλοίου κι άπό κεΐ στήν Ελλάδα, γιά 
νά καταλήξουν στά Γιάννινα. Ό  νούς τους είχε σαλέψει, ό φόβος έγινε μόνιμη 
κατάσταση ζωής, μόνο αύτό τό συναίσθημα κυριαρχούσε στήν ψυχή τους, 
δλα τ ’ άλλα είχαν σβήσει. Στήν πραγματικότητα δέ ζοΰσαν, περνούσαν τίς 
μέρες, άναπολώντας άπό τό πρωΐ ώς τό βράδυ -ούτε καί τή νύχτα τούς 
άφηναν, έρχονταν στά όνειρά τους καί τούς τυραννούσαν- τίς σκηνές τής 
φρίκης, τής καταστροφής τοΰ σπιτιού τους καί τής Σμύρνης, τή σφαγή τών 
δικών τους. "Ολα είχαν καταγραφεϊ άνεξίτηλα, μέ πύρινα γράμματα, στήν 
καρδιά τους, τά γεγονότα τοΰ καθημερινοΰ βίου δέν τούς άγγιζαν. Τρεις 
είχαν μείνει άπό τήν οικογένεια: Ό  πατέρας, ό Γιάγκος Κεϊβενίδης, ή μητέρα, 
ή Φωτεινή καί τό μικρότερο κορίτσι τους, ή Φιλίτσα. Οί γέροι, είχαν γίνει 
κάρβουνο, μαζί μέ τό άρχοντικό τους, δέν άφησαν νά τούς σώσουν, ενας 
γυιός, λεβέντης, σφάχτηκε άπό τούς Τσέτες, έξω άπό τήν πόρτα τοΰ μεγάλου 
μαγαζιού τους, στήν έλληνική συνοικία, είχε πάει εκεί νά τό προφυλάξει άπό 
τή λεηλασία, ήταν άπό τά μεγαλύτερα καταστήματα τής Σμύρνης. Τό μεγάλο 
κορίτσι, ή Θεώνη, γνωστή σ’ δλη τήν έλληνική Σμύρνη γιά τήν ομορφιά καί 
τήν καλωσύνη της, βιάστηκε μπροστά στά μάτια τών δικών της, λίγο πριν 
κάψουν τό άρχοντικό τους, άγνωστο ποΰ κατέληξε ύστερα. Αύτό τό ϋστερα 
σκέφτονταν οί γονείς της, εδώ στά Γιάννινα, στήν άλλη άκρη τής γης πού 
βρέθηκαν κι έστελναν στό θεό βουβή παράκληση νά τούς πάρει κοντά τους, 
νά λυτρωθούν άπό τήν τυραννία τής σκέψης κι άπό τά πλάσματα τής φα
ντασίας τους...

Ό  Πέτρος περίμενε άρκετή ώρα νά τοΰ ετοιμάσουν τά χαρτιά, ή γραφει
οκρατία έπρεπε νά κάνει τά δικά της καί σ’ αύτές άκόμα τίς στιγμές, δέν 
έλεγαν νά τελειώσουν. Σκέφτηκε, πώς καλλίτερο θάταν νά πήγαινε στό σπίτι, 
νά γνωρίσει τήν οικογένεια πού θάπαιρνε, νά τήν προϊδεάσει, μπορεί νά 
είχαν συμφιλιωθεί μέ τή μοίρα τους, νά μήν ήθελαν νά μετακινηθούν. Μόλις 
τούς είδε ό Πέτρος ένοιωσε πώς έβρισκε γνωστούς του άνθρώπους, κάποιοι 
δικοί του είχαν ξεκινήσει άπό τό παρελθόν καί ήρθαν νά τόν βροΰν. Όμως 
καί ή άποδεκατισμένη οικογένεια τήν ίδια αίσθηση είχε. "Εβλεπε στό πρόσωπο 
τοΰ Πέτρου μιά γνώριμη φυσιογνωμία, είχε άναδυθεΐ άπό τά βάθη τής μνήμης 
κι ήρθε νά τούς συναντήσει σέ μιά άπό τίς δυσκολότερες καμπές τής ζωής 
τους, σέ στιγμές οριακές, ώς τήν ομαδική αυτοκτονία τούς όδηγοΰσε ή 
έξουθένωση καί ή απελπισία. —Ήρθα νά σάς πάρω, είπε ό Πέτρος, θά ζήσετε 
στό σπίτι μου, μαζί μέ τούς δικούς μου, μιά οικογένεια θά γίνουμε, είμαστε
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καί μεΐς χτυπημένοι άπό τή μοίρα, χάσαμε τό παιδί μας εδώ καί δυό μήνες, 
θά πάρετε τή θέση του... ΟΙ άλλοι δέ μίλησαν, τί νά ποΰν; Τά λόγια δέ μπο
ρούσαν νά έκφράσουν τήν ευγνωμοσύνη τους, συνειδητοποίησαν άμέσως καί 
οί τρεις πώς ό άνθρωπος πού στεκόταν μπροστά τους, τούς έβγαζε άπό τήν 
κόλαση καί τούς άνοιγε τόν παράδεισο. Αυθόρμητα άρπαξαν τό χέρι τού Πέ
τρου κι άρχισαν νά τό φιλούν. —*Οχι, δέν πρέπει, διαμαρτυρόταν αύτός, 
είναι ιερές αυτές οί στιγμές, δέ χρειάζονται λόγια καί χειρονομίες, μειώνουν 
τή σημασία τους, άς άφήσουμε σιωπηρά νά μαλακώσουν οί καρδιές, ετοιμάστε 
μόνο τά πράγματά σας, σέ μιά ώρα θάρθω νά σάς πάρω, στό σπίτι σάς πε
ριμένουν...

ΤΤ οικογένεια είχε σηκωθεί άπό νωρίς, οί γυναίκες συγύρισαν τό σπίτι, άνα- 
ψαν τίς θερμάστρες, ό καιρός ήταν βροχερός κι έκανε κρύο, πάλι καλά, 

συχνά τέτοιες μέρες χιόνιζε' ό Δημήτρης έφυγε γιά τό ιατρείο κι ό Νίκος, 
πού είχε έρθει άπό τήν Αθήνα, έμεινε στό σπίτι νά βοηθήσει γιά τίς δουλειές, 
προπαντός όμως γιατί ήθελε νά δει τήν οικογένεια πού θάφερνε ό πατέρας, 
τόν έτρωγε ή περιέργεια. Πράγμα παράξενο! Πριν άκόμα φτάσουν οί ξένοι, 
ή άτμόσφαιρα στό σπίτι είχε άλλάξει, τά πρόσωπα είχαν ιλαρύνει, απάλυναν 
οί ρυτίδες πού χάραξε ό πόνος, τούς φαίνονταν σά νά περίμεναν δικούς 
τους άνθρώπους άπό τήν ξενητειά’ έτσι ετοιμαζόμαστε καί γιά τόν ερχομό 
τού Βασίλη, μουρμούρισε ή γιαγιά Ελένη, κάνε θεέ μου, ν ’ άνθίσει ή χαρά 
κι ή καλοσύνη σ ’ αύτό σπιτικό, τό ίδιο θάθελε κι ό Βασίλης, πρόσθεσε κι 
έκανε τό σταυρό της.

Ό  Πέτρος, όταν έφυγε, κατέβηκε βιαστικός στό μαγαζί, τούς είπε πώς δέ 
θά γύριζε γιατί είχε δουλειά, πήρε ένα αμάξι άπό τήν πλατεία καί τράβηξε 
γιά τούς τούρκικους καφενέδες, εκεί κοντά ήταν τό σπίτι μέ τούς πρόσφυγες, 
ήταν έτοιμοι άπό ώρα, τί νά έτοιμάσουν άλλωστε, δέ θάπαιρναν τίποτα μαζί 
τους, ό Πέτρος τούς είπε ν ’ άφήσουν έκει όλα όσα είχαν, θά έξυπηρετοϋσαν 
τούς άλλους πού θάρχονταν. Οί καρδιές καί τών τριών, καθώς ή άναμονή 
παρατεινόταν, χτυπούσαν μέ γρηγορότερους ρυθμούς, τούς επηρέαζε τό 
άγνωστο πού πήγαιναν νά συναντήσουν' είχαν ζήσει αύτό τό συναίσθημα άπό 
τήν ήμέρα τού ξερριζωμοΰ ώς τόν ερχομό τους στά Γιάννινα, όλο μέ τό 
άγνωστο μάχονταν καί προσπαθούσαν νά τό κατακτήσουν, ή προσαρμογή 
ηταν δύσκολη, απαιτούσε χρόνο καί μεγάλη προσπάθεια. Κι ένώ ή μεγάλη 
περιπλάνηση είχε πιά τελειώσει, είχαν τήν αίσθηση πώς τό μικρό βήμα πού 
θάκαναν αύτή τή μέρα, παραμονή Χριστουγέννων τού 1922, θάταν τό πιό 
άποφασιστικό γιά τή ζωή τους.

Τό αμάξι σταμάτησε έξω άπό τό τούρκικο σπίτι. —Κατεβείτε, τούς φώναξε 
ο Πέτρος άπό τό δρόμο' ό πατέρας, ή μητέρα καί τό κορίτσι, έκαναν τό 
σταυρό τους, έρριξαν μιά ματιά στό δωμάτιο πού άφηναν καί προχώρησαν 
αποφασιστικά πρός τίς σκάλες. Στήν έξώθυρα τούς περίμενε ό νέος δρόμος 
που είχε χαράξει ή μοίρα τους. Τακτοποιήθηκαν όλοι στ’ άμάξι, έκλεισαν 
και χό διπλανά νά μήν τούς χτυπάει ό άέρας καί τράβηξαν γιά τήν Καραβατιά.
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Ά πό τά παράθυρα τής σάλας πρώτη τούς είδε ή Χρυσάνθη. — Έρχονται 
φώναξε, όταν άντίκρυσε τ ’ άμάξι νά σταματάει στήν έξώθυρα τοΰ σπιτιού. 
"Ολοι μαζεύτηκαν στά παράθυρα γιά νά δοΰν τά νέα πρόσωπα τής οικογέ
νειας, ό Πέτρος βοήθησε νά κατεβοΰν, άνοιξε τήν έξώθυρα, μέ τό δεξί, μουρ
μούρισε ή γυναίκα στόν άντρα, καθώς διάβαιναν τήν άνοιγμένη πόρτα, πέ
ρασαν τόν κήπο σιωπηλοί, μπροστά ό Πέτρος πίσω αύτοί, ή πόρτα τής σάλας 
άνοιξε, μιά γλυκειά θαλπωρή τούς άγκάλιασε όλους. Οί νεοφερμένοι ένιωσαν 
πώς άγγελοι άνοιξαν τήν πόρτα καί τοΰ παραδείσου καί τούς καλοδέχονταν, 
ήταν θαύμα άνέλπιστο όσα έβλεπαν κι άκουγαν, οί έλπίδες άνθισαν, θά ξα
νάβρισκαν τόν εαυτό τους καί τήν καταρρακωμένη τους άξιοπρέπεια. Ή  
οικογένεια τοΰ Πέτρου έκανε κάθε τι γιά νά τούς διευκολύνει νά προσαρ
μοστούν στό νέο περιβάλλον άπό τήν πρώτη στιγμή. Τούς περιδιάβασαν στά 
δωμάτια καί τούς άλλους χώρους, μίλησαν γιά τή ζωή καί τά συνήθειά τους, 
γιά τίς δουλειές τών άντρών, τούς έδειξαν τά δικά τους δωμάτια, ένα γιά 
τό άντρόγυνο καί δεύτερο γιά τό κορίτσι, ή Λευκή είχε επιστατήσει ή ϊδια 
γιά τήν επίπλωσή τους' δωμάτια μεγάλα μ’ όλες τίς άνέσεις, ούτε στό όνειρό 
τους, έκεΐ στή γυμνή κάμαρα τοΰ τούρκικου σπιτιού, δέν τά είχαν φανταστεί, 
ύστερα ξαναγύρισαν στό σαλόνι, έκεΐ ήταν ό χώρος τοΰ Βασίλη, τούς κοίταζε 
μέσα άπό τό κάδρο μέ κατανόηση καί ικανοποίηση. —Είναι ό Βασίλης μας, 
μίλησε ή Λευκή, μάς έφυγε πριν λίγο καιρό αναπάντεχα, άκόμα δέ μπορούμε 
νά τό πιστέψουμε. Τά μάτια τών νεοφερμένων δάκρυσαν, κυρία Λευκή άρχισε 
νά μιλάει ό πατέρας, μέ τρεμουλιαστή φωνή, κυρία Λευκή έπανέλαβε, δέ μπό
ρεσε νά συνεχίσει, τρανταζόταν άπό τά άναφυλλητά, ή γυναίκα καί ή κόρη 
του ξέσπασαν κι αύτές, σέ λίγο καί οί δυό οικογένειες έκλαιγαν ...μοιρολο
γούσαν, δέν ξεχώριζες τί άπό τά δυό έκαναν...

Τό κλάμα ξαλαφρώνει τήν καρδιά άπό τό βάρος της, σιγά-σιγά έσβησε, 
ησύχασαν. Ύστερα ήρθαν μόνες τους οί έξομολογήσεις, μνήμες οδυνηρές κι 
άποτρόπαιες, δμως, τό νά τίς έμπιστεύεσαι σ’ άλλους γιατρεύουν τίς πληγές, 
μοιάζουν σάν τίς αμαρτίες πού λέγονται στόν έξομολόγο κι άλαφρώνει ή 
ψυχή τοΰ άνθρώπου. Ό  Γιάγκος άρχισε νά λέει, νά λέει.., δέν έλεγε νά τε
λειώσει. Πώς νά κλειστοΰν στά στενά όρια τής όποιας κουβέντας, μιά ζωή 
δεκαετιών, ό αγώνας γιά τήν άνοδο, οί ανείπωτες στιγμές τής ευτυχίας πού 
χάρισε σ’ δλους ή δημιουργία τής οικογένειας, ό έρωτας, ό γάμος, τά παιδιά, 
τό πλούτος καί ή άνεση, ή άγάπη γιά τό διπλανό, γιά τό Ρωμιό τής Σμύρνης, 
τής πολυαγαπημένης πολιτείας, έγινε στάχτη, θάβοντας κάτω άπό τά καπνι
σμένα ερείπια τό μόχθο αιώνων, τόν πολιτισμό γενεών; Κι ύστερα ό θάνατος... 
Τί νά πεις γιά τούς γερόντους, τά κορμιά τους έγιναν λαμπάδες μαζί μέ τά 
όνειρά τους, τό σφαγμένο παιδί, ή άτιμασμένη καί χαμένη κόρη, τά λόγια 
δέν βγαίνουν εύκολα, γίνονται κόμπος στό λαιμό, βουβός σπαραγμός, συγ- 
χωρεΐστε με, είπε ό Γιάγκος, δέν άντέχω άλλο... Οί γυναίκες σεβάστηκαν τή 
σιωπή του, είχε κι δλας έξαντληθεΐ ή άντοχή τους, έφυγαν γιά τήν κουζίνα 
καί τ ’ άλλα δωμάτια τοΰ σπιτιοΰ, τό ίδιο κι ό Νίκος' ό Δημήτρης δέν είχε 
γυρίσει άκόμα, έμεινε μόνο ό Πέτρος γιά νά κάνει τή δική του έξομολόγηση.
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Λίγα είπε γιά τή ζωή του, τώρα ήταν ή ώρα τοϋ Βασίλη, νά ιστορήσει τή λε
βεντιά, τήν άντρειοσύνη, τήν άποκοτιά, τόν ήρωϊσμό, τήν άγάπη του γιά τήν 
Ελλάδα, γιαυτήν έδωκε τή ζωή του, χρόνια τώρα έφευγε σταγόνα τή σταγόνα 
άπό τό τραυματισμένο πόδι του. "Υστερα τά νοσοκομεία, στή Θεσσαλονίκη, 
στό Παρίσι, στήν ’Αθήνα, κι έπειτα τό φριχτό τέλος τοΰ Σεπτεμβρίου. —Χ ά 
σατε τέσσερες άνθρώπους κύριε Γιάγκο, σέβομαι τόν πόνο σας, άλλους τόσους 
έχασα κι έγώ, κάθε φορά πού έμπαινε στό νοσοκομείο ό Βασίλης, ηταν σά 
νά νάχανα κι ένα δικό μου, μέ καταλαβαίνετε... Οί άλλοι δέ μίλησαν. Σηκώ
θηκαν κι οί τρεις, λές κι είχαν συνεννοηθεΐ άπό πρίν, άρπαξαν τό χέρι τοΰ 
Πέτρου καί τό φιλοΰσαν. Τί κάνετε, τί κάνετε.., διαμαρτυρόταν αύτός, κύριε 
Γιάγκο, δέν είναι σωστό... δέν πρέπει... Οί άλλοι ήξεραν τί έκαναν, όταν φι
λούσαν τά χέρια τοΰ Πέτρου, άπόθεταν μαζί κι ένα κομμάτι τής καρδιάς 
τους, άπέδινε τά αίσθήματά τους, καλλίτερα άπ’ όσα κι άν έλεγαν. Είχαν 
τήν αίσθηση πώς ή σάλα έγινε πιό φωτεινή, ένα φως ιλαρό χύθηκε, ήταν τό 
άντιφέγγισμα τής ψυχής τών πονεμένων άνθρώπων πού βρίσκονταν έκει, ήταν 
ή προβολή τών έλπίδων πού άρχισαν νά γεννιούνται, ή άνταύγεια άπό τίς 
φωτιές τών ποιμένων πού άγρυπνούσαν περιμένοντας τήν γέννηση τοϋ θεοϋ, 
ό,τι καί νά συνέβαινε, δέν ήταν τοΰ κόσμου τούτου. Κατά παράδοξη συγκυρία 
καί ή κακοκαιρία έξω είχε σταματήσει, ό ουρανός ξάνοιγε, όλα έδειχναν πώς 
ή μέρα καλλιτέρευε, χτύπος άκούστηκε στήν πόρτα, ή Χρυσάνθη έτρεξε ν ’ 
άνοίξει, ήταν ό Δημήτρης.

Σέ λίγο κάθησαν όλοι στό νηστίσιμο τραπέζι τής παραμονής. Στήν κορυφή 
του ό Πέτρος, άπέναντί του ό Γιάγκος, άπό τή μιά πλευρά ή Λευκή, άπό τήν 
άλλη ή Φωτεινή κι άνάμεσά τους: Ό  Δημήτρης, ή Κατερίνα, ή Φιλίτσα, ή 
γιαγιά Ελένη κι ό Νίκος. Ή  Χρυσάνθη έμεινε στό δωμάτιο τών μικρών νά 
τά φροντίζει. Καμιά συζήτηση δέν έγινε κατά τή διάρκεια τοΰ φαγητού, δέν 
ήταν καιρός γιά κουβέντες' τά σπουδαιότερα άπό τή ζωή τών δυό οικογενειών 
είχαν ειπωθεί, τώρα ήταν ή ώρα γιά εσωτερικές διεργασίες, έπρεπε νά κενω
θούν οί καρδιές γιά νά γνωρίσει καλά ή μιά οικογένεια τήν άλλη, όχι μέ 
λόγια, άλλά μ’ έκείνη τήν άόρατη έπαφή τών ψυχών, όταν προσεγγίζουν ή 
μιά τήν άλλη. Τέλειωσε τό γεύμα, έκαναν τό σταυρό τους, τά μυστικά κανάλια 
τής επικοινωνίας είχαν λειτουργήσει, μιά ροή συναισθημάτων άμφίδρομη 
άρχισε, όλοι ένοιωθαν πώς άπό δώ καί πέρα ξεκινούσε μιά νέα ζωή γιά τίς 
δυό οίκογένειες. Περισσότερο άπ’ όλους ήταν ικανοποιημένος ό Νίκος, 
άπέναντί του καθόταν ή Φιλίτσα, έμοιαζε μέ πανέμορφο λουλούδι, μόλις 
άρχιζε ν ’ άνοίγει τά πέταλά του, ή διαίσθηση τοΰ έλεγε πώς θά είχαν κοινή 
μοίρα στή ζωή, ένοιωσε μιά εσωτερική πλησμονή, ήταν όμως νωρίς, θά φύλαγε 
γιά πολύ καιρό, καλά κρυμένο τό μυστικό του...

Μετά τό φαγητό ό Πέτρος τράβηξε σέ μιά άκρη τού σαλονιοΰ τόν Γιάγκο, 
ήθελε νά κουβεντιάσουν. — ’Ακούσε Γιάγκο, τοϋ είπε, είμαστε κι οί δυό χα
ροκαμένοι, δέ συγκρίνονται τά παθήματα τής οίκογενείας σου μέ τής δικής 
μου, αλλ’ όταν χάθηκε ό Βασίλης, ήταν σά βουλίαξε τό σπίτι μας άπό τρομερό 
Χαλασμό, όμοιο μ ’ έκεϊνο πού κατέστρεφε καί τό δικό σας άρχοντικό. "Ομως
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ή ζωή έχει τά δικαιώματά της, είμαστε υποχρεωμένοι νά σεβαστούμε τούς 
νόμους της, οί οικογένειες έχουν ανάγκη άπό τήν προστασία μας. Δέ θά σβή
σουμε ποτέ τό καντήλι πού καίει στις καρδιές μας γιά τούς άγαπημένους 
πού έφυγαν, άλλά θά νοιαστούμε καί γιά τούς ζωντανούς. Έσύ έχεις μεγάλη 
πείρα άπό έμπορικές δουλειές, θ ’ άναλάβεις λοιπόν τή διεύθυνση τοϋ μαγα
ζιού μου θά ξεκουράσεις καί μένα, είσαι καί νεότερος. Δέ θάχεις πολλές δυ
σκολίες, οί υπάλληλοι είναι τίμιοι καί έργατικοί, ή δουλειά στρωμένη, είχες 
μεγαλύτερη έπιχείρηση, εισαγωγές-έξαγωγές, θάναι παιγνίδι γιά σένα ή διεύ
θυνση τού μαγαζιού. Σού δίνεται καί διέξοδος νά ξεχνάς τόν πόνο σου, νά 
μήν κοιτάς μόνο στό παρελθόν, υπάρχει καί τό μέλλον μπροστά μας, έχεις 
γυναίκα, κορίτσι, πρέπει νά τούς φροντίσεις. Θάρχομαι κι εγώ πού καί πού, 
νά υπάρχει ό ίσκιος μου, πού λένε, θ ’ άσχοληθώ όμως μ ’ άλλα, έχω άνάγκη 
νά λησμονήσω, θά βοηθήσω τό Δημήτρη, τήν κόρη μου τή Χριστίνα, ό γάμος 
τής δημιούργησε άνάγκες, πρέπει νά τίς ξεπεράσει. Είναι κι ό Νίκος, κι αύτός 
θέλει τή φροντίδα του. Είπα πολλά Γιάγκο, θέλω ν ’ άκούσω τή γνώμη σου...

Τί νά πεί ό δόλιος ό Σμυρνιός; Ό  άλλος άνοιγε τό σπίτι του, τόν έβαζε 
στό μαγαζί του, τοϋ εμπιστευόταν τά πάντα, τοϋ χάριζε τήν άνεση τής ζωής, 
ξαναγινόταν νοικοκύρης άπό τή μιά στιγμή στήν άλλη. Δέν έβρισκε λόγια νά 
τόν εύχαριστήσει, ό Πέτρος είχε ξεκοπει άπό σελίδες τών Γραφών, άπό τήν 
τάξη τών δικαίων τού Εύαγγελίου, έρχονταν στιγμές πού ό Γιάγκος είχε τήν 
αίσθηση ότι όσα συνέβαιναν δέν είχαν σχέση μ’ αύτόν, κάπου τά είχε διαβάσει, 
έκεΐ στή Σμύρνη, στις καλές μέρες τής ζωής του. —Διστάζεις Γιάγκο; Είναι 
κάτι πού σ ’ έμποδίζει ν ' άναλάβεις τό μαγαζί; — Ό χι κύρ-Πέτρο. ψέλλισε ό 
άλλος, άλλά νά, τόση καλοσύνη, τόση εύτυχία, δέ μπορεί νά τή χωρέσει ό 
νούς μου. ’Αναρωτιέμαι άν όλα αυτά είναι άληθινά, μέ πιάνει δέος. Ή  ζωή 
τής οίκογένειάς μου σού άνήκει, δέν υπάρχει τρόπος νά ξεπληρώσουμε τό 
καλό πού μάς κάνεις, ή εύγνωμοσύνη είναι μικρή άνταπόδοση. —Πρώτα δέ 
θέλω νά μέ λές κύρ Πέτρο, άρκεΐ μόνο τ ’ όνομά μου. όπως σέ λέω κι εγώ, 
είμαστε τώρα μιά οικογένεια, αύτό πρέπει νά τό καταλάβεις. Ό σο γιά τ ’ 
άλλα, άς τ ’ άφήσουμε στήν κρίση τού θεού. Πρέπει νά μιλήσουμε τώρα καί 
γιά μερικά πράγματα. Ή  Φωτεινή, ή γυναίκα σου, θά έχει τό μερίδιό της 
στις δουλειές τοϋ σπιτιού, δέν χρειάζεται νά κάνει τίποτ’ άλλο, ή κόρη σου 
όμως έχει άνάγκη άπό τήν άγάπη καί τίς φροντίδες όλων μας. Φοιτοϋσε, 
όπως μοϋ είπες, στήν «Εύαγγελική σχολή», μήνες τώρα έχει διακόψει τά μα- 
θήματά της, πρέπει νά τά συνεχίσει. Θά συνεννοηθώ μέ τό γυμνασιάρχη τής 
«Ζωσιμαίας σχολής» νά δούμε τί θά γίνει μέ τά μαθήματα πού δέν παρακο
λούθησε. πιστεύω πώς θά λυθεί τό πρόβλημα καί δέ θά χάσει τή χρονιά της. 
'Εκτός, άν ή ίδια έχει άλλα σχέδια καί δέ θέλει νά συνεχίσει τή φοίτηση, στό 
σχολείο... — Τί λές Πέτρο; Τό σχολείο γιά τή Φιλίτσα είναι τό μεγαλύτερο 
άγαθό πού στερήθηκε, πόνεσε γιαυτό όσο καί γιά τό χαμό τών άδελφών της, 
καλύτερο δώρο δέ μπορούσες νά τής χαρίσεις. Νά είσαι εύλογημένος... 
— Ό ταν περάσουν οί γιορτές θά τά κανονίσουμε όλα, είπε ό Πέτρος, μή δί
νοντας συνέχεια στις εύχαριστίες τοΰ Γιάγκου.
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U  παρουσία της νέας οικογένειας στό σπίτι τού Πέτρου, άλλαξε τήν ατμό
σφαιρα καί τή συμπεριφορά τών άνθρώπων. Μιά άλλη εικόνα εμφα

νίστηκε στό Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, κανένας δέν τό περίμενε. Είχαν 
άπαλλαγεΐ οί χώροι τού σπιτιού άπό τήν οσμή τοϋ θανάτου, πλανιόταν άπό 
τίς μέρες πού χάθηκε ό Βασίλης. Θάλεγε κανείς πώς οί θάνατοι, οί κατα
στροφές καί τά μαρτύρια, έμειναν τώρα έξω άπό τίς πόρτες τοϋ σπιτιού. 
Καί οί δυό οικογένειες παρακολούθησαν τή λειτουργία τών Χριστουγέννων 
στό Άρχιμανδρειό, τό μήνυμα τής θείας Γέννησης άμβλυνε τήν πίκρα, γαλή
νεψε τίς καρδιές τους. Δέν υπήρχαν, βέβαια, έκρήξεις χαράς, κάπου κάπου 
όμως άνθιζαν στά χείλη δειλά χαμόγελα, κυρίως στούς νέους. Ό  Νίκος δέν 
άφηνε τήν Φιλίτσα άπό τά μάτια του. Κάποια στιγμή ό Γιάγκος ρώτησε τόν 
Πέτρο: —Θάταν άταίριαστο. άν έψελνα ένα τροπάρι άπό τήν άκολουθία τών 
Χριστουγέννων; Στό σπίτι μας στή Σμύρνη τό συνηθίζαμε πολύ... —Είναι 
νά ρωτάς; άπάντησε ό Πέτρος, θά σέ συνοδεύσουμε όλοι μας... —Δεύτε ίδωμεν 
πιστοί, πού έγεννήθη ό Χριστός... άρχισε ό Γιάγκος κι ή μελωδική φωνή του 
γέμισε όλους τούς χώρους τού σπιτιοΰ. Μαζί του καί οί άλλοι, άνδρες καί 
γυναίκες, ύμνούσαν τόν Ύψιστο, αισθάνονταν άνακούφιση, μήνες τώρα μόνο 
άναφυλλητά ξεπηδοϋσαν άπ’ τίς καρδιές τους. Ξαφνιασμένη ή Χρυσάνθη, πε- 
τάχτηκε άπό τό δωμάτιο τών παιδιών, στήν άρχή δέν άκουγε καλά, τής φάνηκε 
πώς τραγουδούν, τρελλάθηκαν Χριστέ μου, φώναξε, όταν έφτασε στήν τρα
πεζαρία, έμεινε μ’ άνοιχτό τό στόμα. Στάθηκε κοντά κι άρχισε νά ψελλίζει 
μαζί τους τά λόγια τού τροπαρίου. ’Ακολούθησαν οί καταβασίες, Χριστός 
γεννάται δοξάσατε... Μυστήριον ξένον όρώ καί παράδοξον.., κι άλλα, κι 
άλλα, λές κι ήταν άποφασισμένοι νά έπαναλάβουν τήν άκολουθία τού όρθρου 
τών Χριστουγέννων. Τέλειωσαν μέ τό κοντάκιο, Ή  Παρθένος σήμερον..., 
άφατη άγαλλίαση είχε χυθεί στά πρόσωπά τους. Ό  γεννηθείς Σωτήρ νά μάς 
έχει ύπό τήν σκέπην του, είπε ό Πέτρος, γιά νά προσθέσει, άπευθυνόμενος 
στόν Γιάγκο: Ή  παρουσία σας σήμερα στό τραπέζι μας ήταν λυτρωτική, 
ευλογημένοι νάστε, πού τήν έμαθες αύτή τήν ώραία ψαλτική, σά νά τήν έχεις 
σπουδάσει... — Ή μουν στό δεξιό χορό τής εκκλησίας μας. τής 'Αγίας Φω
τεινής -άπάντησε ό Γιάγκος- τήν κατάστρεψαν οι άπιστοι, ήταν τό καμάρι 
τής Ρωμιοσύνης, σ ’ όλη τή Μικρά Άσία...

Οί άλλες μέρες πέρασαν μέ δουλειές τού σπιτιού καί προετοιμασίες γιά 
τήν Πρωτοχρονιά. Ό  Πέτρος, μετά τού άγιου Στεφάνου, πήρε τόν Γιάγκο 
καί πήγαν στό μαγαζί. Δέν είχε προϊδεάσει κανένα γιά τήν άπόφασή του, 
έπειτα τά μαγαζιά ήταν κλειστά τίς μέρες τών γιορτών, οί υπάλληλοι ξαφ- 
νιαστηκαν όταν άκουσαν τόν Πέτρο νά τούς λέει πώς: άπό σήμερα άφεντικό 
σαζ θά είναι ό κύρ-Γιάγκος, ξέρει τή δουλειά, στή Σμύρνη ήταν μεγάλος μα
γαζάτορας, τόν κατάστρεψαν οί Τούρκοι, τού ρήμαξαν τό βιός του, έσφαξαν 
τα παι·διά του, έκαψαν τούς γονείς του, κι ήρθε στήν πόλη μας κυνηγημένος, 
βε την ψυχή στό στόμα. Μόνο ή γυναίκα κι ένα κορίτσι του. σώθηκαν άπό 
το μαχαίρι τών φονιάδων, έχει πάθει κι έχει μάθει πολλά, θέλω νά τόν άκοϋτε, 
περισσότερο άπό μένα, τό άξίζει... Ό ταν τέλειωσε ό Πέτρος οί υπάλληλοι
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έτρεξαν νά σφίξουν τό χέρι τοΰ καινούριου άφεντικού τους, δέ χρειάστηκε 
νά τούς μιλήσει, τούς είχε κατακτήσει μέ τήν παρουσία του κι είχαν άγγίξει 
τίς καρδιές τους τά πάθη του...

Τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς τήν πέρασαν μόνες τους οί δυό οικο
γένειες, δέν είχαν καλέσει κανένα άλλον. Εξάλλου τό πένθος καί γιά τίς δυό 
ήταν νωπό, δέν είχαν τή θέση τους τέτοιες μέρες ούτε παιγνίδια, ούτε άλλου 
είδους διασκεδάσεις. ’Ανήμερα τήν Πρωτοχρονιά εκκλησιάστηκαν όλοι, πάλι 
στό Άρχιμανδρειό. 'Όταν γύρισαν ό Πέτρος ζήτησε τίς γιαννιώτικες έφημε
ρίδες. Άνοιξε τήν Ήπειρο καί διάβασε τό κύριο άρθρο τοΰ Χατζή. Τίτλος: 
1922-1923. Σταμάτησε σέ μιά παράγραφο: Πλούσιον εις συμφοράς καί θλίψεις 
καί είς όδύνας διά τήν Ελλάδα τό άπερχόμενον έτος, κατεπίκρανε τήν ψυχήν 
τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ. μέ τάς άγριωτέρας τών λυπών. Καί προσέφερε είς τά 
χείλη τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, μεστόν τό κύπελλον πόνων καί τραγωδιών, ϊνα 
μέχρι τρυγάς τρύγηση παντός σπαραγμού τό δηλητήριον... Ά ς  έλπίσωμεν ότι 
ή δυσδαίμων Μοίρα, ή μ ετ’ αύτοϋ συνυφανθείσα. έκορέσθη έκ τής έλληνικής 
οδύνης καί ότι έξηντλήθη ήδη τής άπηνοϋς Κλωθοϋς τό φερέλυπον νήμα. Τό 
άρθρο κατέληγε μέ τήν ελπίδα πώς θ’ άνέτειλαν καλλίτερες μέρες γιά τήν 
Ελλάδα. —Δέ θάρθουν, κύρ-Γιώργη οί καλλίτερες μέρες, άν έξακολουθοϋμε 
νάχουμε τά Ιδια μυαλά, μονολόγησε ό Πέτρος, σοϋ τά έχω πεί πολλές φορές, 
δέ θέλησες νά μ ’ άκούσεις, δέν ήθελες ν ’ άκούσεις κανένα. Σήκωσε τό κεφάλι 
του πρός τή φωτογραφία τοΰ Βασίλη, τοΰ χαμογελούσε πίσω άπό τό τζάμι. 
Ένοιωσε μιά εύφορία νά πλημμυρίζει τόν εσωτερικό του κόσμο, γυναίκες, 
φώναξε ξαφνικά, ό καιρός καλοσύνεψε, έμεΐς οί άντρες, θά πάρουμε ένα 
άμάξι. νά βγοϋμε έξω άπό τήν πόλη, νά παίξουμε λίγο μέ τόν παγωμένο 
άέρα, θά γυρίσουμε στήν ώρα μας γιά τό πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Τί λέτε, 
είπε στούς άλλους, συμφωνείτε γιά τήν έξοδο; Μέ χαρά δέχτηκαν όλοι τήν 
πρόταση, θάταν ένας περίπατος στενότερης γνωριμίας, θά βοηθοΰσε στήν 
καλλίτερη προσέγγιση όλων. —Πέτρο, ψιθύρισε ό Γιάγκος καθώς άνέβαινε 
στ’ άμάξι, θά τό ξαναπώ. χάρισες σέ μένα καί τούς δικούς μου τόν Παράδεισο. 
Ό  Πέτρος δέν άπάντησε. Έσφιξε μόνο δυνατά τά δυό χέρια του... Τά παιδιά 
παρακολουθούσαν καί συγκατένευαν, ήταν πολύ περήφανα γιά τόν πατέρα 
τους...
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