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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Ή  διετία τοϋ 1923-1924 ήταν γιά τήν Ελλάδα «ή επόμενη μέρα» τής κατα
στροφής καί τών έρειπίων. Διωγμένη άπό τή Μικρά Άσία, σύρθηκε μέ τά λείψανα 
τοϋ στρατού της στίς άκτές τής ’Ιωνίας, πίσω της οί έκατοντάδες χιλιάδες τών 
προσφύγων, τά χαμένα όνειρα, ή Μεγάλη Ιδέα, οί μαραμένες δάφνες μιας νικη
φόρας τριετίας, έξω άπό τήν Άγκυρα είχε φτάσει, στήν καρδιά τοϋ θηρίου, άπλω
σε τά χέρια της νά τήν άκουμπήσει, δέ μπόρεσε, κουράστηκε κι έπεσε, πληρώνο
ντας βαρύ τίμημα θυσίας. Έκεϊ τήν όδήγησαν τά λάθη τών πολιτικών καί στρα
τιωτικών της ηγητόρων, έκεϊ τήν όδήγησε ή κατάρα τοϋ Διχασμού... Τά καράβια 
τής σωτηρίας μάζευαν τούς ναυαγισμένους στά Μικρασιατικά παράλια, στρα
τιώτες καί ξερριζωμένους, τούς αποβίβαζαν στ’ άπέναντί νησιά κι έτρεχαν πάλι 
νά προλάβουν, γιά νά περισώσουν ό,τι άπόμεινε άπό τίς σφαγές τών τουρκικών 
όρδών, κάτω άπό τά άπαθή βλέμματα τών «συμμάχων» μας συνέβαιναν αύτά, έκεϊ 
ήταν τά καράβια τους, όχι γιά νά βοηθήσουν τήν Ελλάδα, άλλά γιά νά καταγρά
ψουν τό χαλασμό, ν’ άκούσουν τόν επιθανάτιο ρόγχο της...

Κι ήρθε ύστερα ή «’Επανάσταση», νά βάλει τάξη στό χάος πού επικρατούσε 
στήν Ελλάδα, ν ’ άνασυντάξει πρώτα τά λείψανα τοϋ στρατοΰ, νά τά παρατάξει 
στόν Έβρο, γιά νά σταματήσει τόν Κεμάλ, ζητούσε τώρα δλη τή Θράκη καί τή Μα
κεδονία' τό θαϋμα έγινε, μέ αγώνες καί κόπους στήθηκε όρθια ή στρατιά τοϋ 
Έβρου, έτοιμη νά καταφέρει άποφασιστικό χτύπημα στήν τουρκική βουλιμία. Στό 
μεταξύ έπρεπε νά καταλαγιάσει ή λαϊκή άγανάκτηση γιά τούς αίτιους τής μεγάλης 
καταστροφής, υπήρχαν φόβοι άνατροπής τών πάντων, έτσι δικάστηκαν, καταδικά
στηκαν καί έκτελέστηκαν οί εξ, δέν ήταν αύτοί μόνο υπεύθυνοι, έτυχε νά διαχει
ρίζονται τήν έξουσία, έκαναν σφάλματα, τά πλήρωσαν μέ τή ζωή τους.

Ή  «Επανάσταση», πού είχε νά έπιλύσει τά τεράστια προβλήματα, τής ανα
διοργάνωσης τού στρατού, τής περίθαλψης τών χιλιάδων προσφύγων καί τής 
ένταξής τους στό περιβάλλον καί τίς συνθήκες τών χώρων άποκατάστασής τους, 
τής έμπέδωσης τής άσφάλειας καί τής άνόρθωσης τής κατεστραμμένης άπό τόν πό
λεμο οικονομίας, χρειαζόταν τή συμπαράσταση όλου τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, τήν 
όποία καί ζήτησε άπό τήν πρώτη μέρα πού πήρε τήν έξουσία στά χέρια της. 
Δυστυχώς δέν πέτυχε νά τήν έξασφαλίσει. Ό  Διχασμός είχε διαβρώσει τίς ψυχές, 
ύστερα μάλιστα άπό τήν έκτέλεση τών έξ είχε γίνει πιο βαθύτερος, δύσκολα νά μο
νιάσουν οί Έλληνες, νά πάψουν νά θεωροϋν τούς πολιτικούς άντιπάλους ώς 
έχθρούς τών ϊδιων καί τής πατρίδας, δέν βοήθησε έξ άλλου καί ή πολιτεία τής 
«’Επανάστασης» γιά νά έξασφαλιστεϊ ή κατασίγαση τών παθών καί ή ποθητή 
γαλήνη' άρχισε σιγά-σιγά νά διολισθαίνει πρός τήν κομματικοποίηση, γιά νά κα- 
ταλήξει σέ πλήρη έξάρτηση άπό τή βενιζελική παράταξη. Έτσι, ένώ στήν άρχή χαι
ρετίστηκε άπό τόν τύπο καί τών δυό παρατάξεων ώς άναγκαία ή επέμβασή της γιά 
τή σωτηρία τής χώρας, δέν άργησε ό άντιβενιζελικός κόσμος, μέ νωπές άκόμα τίς 
πληγές άπό τά πλήγματα πού δέχτηκε, νά τήν κατηγορεί γιά δλα τά δεινά πού αντι
μετώπιζε ή χώρα καί νά θεωρεϊ καί πάλι ύπεύθυνο τό Βενιζέλο, πίστευε δτι αύτός 
κινοϋσε τά νήματα τής δράσης τής «Επανάστασης». Ό  διορισμός του ώς έκπρο-
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σώπου τής Ελλάδας στή Διάσκεψη τής Λωζάννης γιά τήν ύπογραφή τής «Συνθή
κης ειρήνης» μέ τήν Τουρκία, ένίσχυσε αύτή τήν πεποίθηση, παρόλο πού ή έκεΐ πα
ρουσία τοϋ Βενιζέλου προφύλαξε τή χώρα άπό πολλά δεινά.

Ή  ύπογραφή τής «Συνθήκης ειρήνης» δέν ήταν τό μόνο. μεγάλης σημασίας 
γεγονός, πού σημάδεψε τήν κρίσιμη διετία 1923-1924. Πλήθος άλλων ήρθαν νά 
προστεθούν, πολλά φόρτισαν τήν άτμόσφαιρα καί δημιούργησαν δύσκολες κατα
στάσεις γιά τή χώρα. κι άλλα τήν οδήγησαν, μέ τίς τομές πού έγιναν, σέ νέες ιστο
ρικές κοίτες. Τό έγκλημα τής Κακαβιάς καί ή ιταλική έπίθεση κατά τής Κέρκυρας, 
ή αντεπανάσταση τοϋ 'Οκτωβρίου τοϋ 1923. ή έκθρόνιση τοΰ Γεωργίου καί ή άνα
κήρυξη τής Δημοκρατίας, οί έκλογές τοϋ 1924 μέ τή μονόπλευρη εθνοσυνέλευση, 
λόγω τής αποχής τών άντιβενιζελικών. είναι τά κυριότερα γεγονότα πού έναπόθε- 
σαν τή σφραγίδα τους στήν κρίσιμη διετία 1923-1924.

Μερικά άπό τά γεγονότα αύτά διαδραματίστηκαν στόν 'Ηπειρωτικό χώρο. 
δπως τό έγκλημα τής Κακαβιάς ή είχαν τήν άφετηρία τους στά Γιάννινα, παρά
δειγμα ή άντεπανάσταση τοϋ 1923' καί οί δυό άρχηγοί της είχαν διατελέσει διοι
κητές τής νΐΐΐης Ηπειρωτικής μεραρχίας κι είχαν τίς διασυνδέσεις τους μέ ανώ
τερα στελέχη τοΰ στρατού. Υπήρξαν δμως κι άλλα πού κάλυπταν, βέβαια, ολό
κληρο τόν έλληνικό χώρο, εκδηλώθηκαν, δμως, μέ ιδιαίτερη έξαρση στήν ’Ήπειρο 
κι άποτέλεσαν μία άπό τίς μεγάλες πληγές της. Άναφέρομαι κυρίως στή λ η σ τ ο 
κ ρ α τ  ε ί α  πού τόσες συμφορές προξένησε στήν άκριτική αύτή περιοχή' άποσά- 
θρωσε τήν άσφάλεια. έπέφερε βαρειά τραύματα στήν οικονομία καί τό χειρότερο: 
καταρράκωσε τήν αξιοπιστία τοϋ κράτους, οδήγησε άνώτερα καί κατώτερα στελέ
χη τής κρατικής μηχανής σέ συνεργασία μέ τούς ληστές καί διέβρωσε σημαντικό 
τμήμα της γιαννιώτικης κοινωνίας, άκόμα καί βουλευτές κατηγορήθηκαν ώς 
συνεργάτες τών ληστών, κυρίως τών Ρετζαίων. αύτοί διοικούσαν άπό τά παρασκή
νια. εϊτε άπό τό βουνό, δταν σκόρπιζαν τήν τρομοκρατία στήν Ήπειρο, είτε άπό 
τά στρατηγεία τους στά Γιάννινα, δταν άμνηστεύτηκαν. Συνακόλουθο της ληστο- 
κρατείας ήταν ή ά π ο σ π α σ μ α τ ο κ ρ α  τ ε ί α.  άπό τήν όποία άρκετά δεινοπά- 
θησε ό άγροτικός κυρίως πληθυσμός.

Πέρα άπ’ αύτά κι άλλα προβλήματα είχαν ν ’ άντιμετωπίσουν τά Γιάννινα. Ή  
έπάνοδος π.χ. τοϋ μητροπολίτη Σπυρίδωνα Βλάχου στό θρόνο του. δημιούργησε 
έντονες άντιδράσεις. άπό μερίδα τών κατοίκων τής πόλης, οί όποιες έκδηλώθηκαν 
μέ διάφορους τρόπους καί σέ μεγάλο μήκος χρόνου. Οί πρώτες συλλήψεις, ύστερα, 
κομμουνιστών, χωρίς έπαρκή στοιχεία ένοχής. ή καταδίκη άρκετών καί ή άπόλυσή 
τους, δίχασαν τή γιαννιώτικη κοινωνία, ή όποία μέσω τοϋ τύπου, τοϋ άντιβενι- 
ζελικοϋ κυρίως, έπέκρινε τή στάση τών άρχών γιά μή νόμιμες ένέργειες.

"Ολα αύτά τά γεγονότα, γενικά καί τοπικά, διαμορφώνουν καί τή συμπεριφορά 
τών οικογενειών τοϋ Πέτρου Κωστίδη καί τοϋ Γιάγκου Κεϊβανίδη. πού πρωτα
γωνιστούν στήν εξέλιξη τής μυθιστορίας, αγωνίζονται νά συνταιριάσουν τό παλιό 
μέ τό νέο, τά ήθη καί έθιμα τών γηγενών μ'έκείνα πού έφεραν οί προσφυγικοί πλη
θυσμοί άπό τή Μικρασία, καί νά λύσουν τό πλήθος τών προβλημάτων πού τούς 
άπασχολοϋν.

Καί τόν τόμο αύτό -αύτοέκδοση- δπως καί τούς προηγούμενους, παραχωρώ 
στό Πνευματικό Κέντρο «Κώστας Λαζαρίδης», πρός ενίσχυση τών σκοπών του.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
’Ιωάννινα, Νοέμβριος 1993
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ΤΑ ΜΕΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Τό 1923 βρήκε τήν Ελλάδα σέ μιά άπό τίς κρισιμότερες καμπές τής νεό
τερης ιστορίας της. Ήττημένη άπό τόν Κεμάλ, διωγμένη άπό τή Μικρά 
Ασία, όπου είχε θάψει τά όνειρα γενεών, άλλά κι άπό τήν Ανατολική Θρά
κη, καί έκεΐ είχαν συντρίβει οί έλπίδες της ν ’ άνακτήσει τήν Κωνσταντινού
πολη, μιά δρασκελιά τόπος ήταν, ή Ελλάδα, λοιπόν, συντριμμένη, κατα
στραμμένη οικονομικά, έρείπιο πές, άγωνιζόταν νά σκεπάσει κάτω άπό τά 
ράκη της τίς εκατοντάδες χιλιάδες τών προσφύγων. Αντίκρυζε μέ δέος τό 
1923, όντας υποχρεωμένη ν ’ άντιμετωπίσει τά προβλήματα πού δημιούργησε 
ό πόλεμος καί ή καταστροφή' ταυτόχρονα έξαντλοΰσε καί τήν τελευταία 
οικονομική της ικμάδα γιά νά συντηρήσει τή Στρατιά τοϋ Έβρου, πειθαρχη- 
μένη καί έτοιμοπόλεμη, ό Κεμάλ άπειλούσε νά καταλάβει καί τή Δυτική 
Θράκη, κι δ,τι ή δική μας άνικανότητα θά τού πρόσφερε. Στό διπλωματικό 
πεδίο, στή Λωζάννη, έδινε άλλη μάχη γιά νά περισώσει δ,τι μπορούσε άπό 
τά άπελευθερωμένα έδάφη, αποκτημένα στή διάρκεια μιάς δεκάχρονης 
πολεμικής δραστηριότητας. Εύτυχώς είχε έκπρόσωπό της έκεΐ τήν κυριαρ
χούσα προσωπικότητα τής πολιτικής ζωής τής περιόδου αύτής, τόν Ελευ
θέριο Βενιζέλο, αύτόν πού είχε κάνει γιά λίγο πραγματικότητα τά όνειρα τής 
φυλής, τά συντριμμένα στις άφιλόξενες έκτάσεις τής Λλμυράς έρήμου καί 
τοϋ Σαγγαρίου...

Οί "Ελληνες, άναυδοι μπροστά στό χάος πού άνοιξε κάτω άπό τά πόδια 
τους ή μεγάλη καταστροφή, άναζητούσαν έξιλαστήρια θύματα γιά νά φορ
τώσουν τίς εύθύνες τής ήττας, εύθύνες πού άνήκαν σ’ δλες τίς παρατάξεις, 
άλλά καί σέ καθένα ξεχωριστά' ή πολιτική ήγεσία ένός λαού δέν είναι ξε
κάρφωτη άπό τίς λαϊκές μάζες, τή βούλησή τους άντικατοπτρίζει, καί ή βού
ληση δλων τή δεκαετία πού πέρασε είχε έπικεντρωθεΐ σέ φανατικές πίστεις 
καί ιδεολογίες, πού γέννησαν τό Διχασμό, αύτός έπρεπε νά καθίσει στά εδώ
λια τοΰ έκτακτου Στρατοδικείου πού δίκασε καί έκτέλεσε τούς έξ κι όχι οί 
πολιτικοί. Ή  εκτέλεσή τους πρόσφερε μιά πρόσκαιρη ικανοποίηση, δέν έξα- 
φάνισε δμως τό Διχασμό, άντίθετα τόν διηύρυνε, τά φαντάσματα τών έκτε- 
λεσμένων στέκονταν έμπόδίο γιά νά γεφυρωθεΐ τό χάσμα, γίνηκαν οί ση
μαίες καί τά λάβαρα τής άντιβενιζελικής παράταξης γιά νά οδηγήσουν τή 
χώρα σέ νέες περιπέτειες...

Ή  Επανάσταση τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ 1922 τών Πλαστήρα-Γόνατά, βοή
θησε στήν άναδιοργάνωση τοΰ διαλυμένου στρατοΰ, πρόλαβε έμφύλιες συρ
ράξεις καί έπιφανειακά φάνηκε νά έξασφαλίζει κάποια ένότητα άνάμεσα



στούς "Ελληνες. Στό βάθος, ύστερα μάλιστα κι άπό τήν έκπτωση τού 
Κωνσταντίνου άπό τό θρόνο καί τήν εκτέλεση τών έξ, ό Διχασμός έσκαβε 
λαγούμια κι έκανε πιό επισφαλή τήν ήρεμη επιφάνεια. Ό  άντιβενιζελικός 
κόσμος γιά ένα διάστημα, ορφανός καθώς είχε μείνει άπό πολιτική ήγεσία, 
συντριμμένος ήθικά, καταλάβαινε πώς σ’ αυτόν άντανακλούσαν τά δεινά 
πού είχαν πλήξει τή χώρα, άφοΰ ή παράταξή του κυβερνούσε, έδειχνε πώς 
είχε υποταχτεί στή μοίρα του, δέν άργησε δμως ν ' άντιδράσει καί νά κάνει 
αισθητή τήν παρουσία του. ’Αρκετές άντιβενιζελικές έφημερίδες, άνάμεσά 
τους καί ή Ή πειρος χοΰ Γ. Χατζή στά Γιάννινα, φαίνονταν πώς συμμερίζον
ταν τίς άρχές τής Επανάστασης γιά ενότητα τών Ελλήνων καί γιά κοινές 
προσπάθειες πρός άνόρθωση τής χώρας' έγραψαν μάλιστα σειρές άρθρων 
γιά νά καταδικάσουν τή φαυλοκρατία τοΰ παρελθόντος καί νά δηλώσουν 
πώς στέκονται στό πλευρό τής 'Επανάστασης. Ή ταν ειλικρινείς στήν έκ
φραση τών άπόψεών τους; Κατά ένα ποσοστό ναί. γιατί καί κατά τήν περίο
δο τών άντιβενιζελικών κυβερνήσεων είχαν άπαυδήσει άπό τίς φαυλοκρα- 
τικές μεθόδους διοίκησης καί είχαν έπικρίνει, μέ βαρειές έκφράσεις, πολλές 
πλευρές τής πολιτείας τών κυβερνώντων. Μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου άρχι
σαν οί άντιβενιζελικές έφημερίδες ν ’ άποστασιοποιοΰνται άπό τήν Επανά
σταση καί νά τήν άντιπολιτεύονται, δσο τό έπέτρεπε ή λογοκρισία. Συνήθως 
τό άπαγόρευε κι άφαιροΰσε ολόκληρες στήλες άπό τά κείμενα, δπως φανέ
ρωναν τά λευκά, μέ τά όποια κυκλοφορούσαν.

Ποιά ήταν τά αίτια αύτής τής μεταστροφής; 'Οπωσδήποτε όχι οί άρχές 
τής 'Επανάστασης, μέ τίς όποιες δύσκολα θά βρισκόταν "Ελληνας νά διαφω
νήσει. Ή  διάσταση προήλθε άπό τόν τρόπο έφαρμογής τών άρχών αύτών. 
Πέραν άπό τήν έκτέλεση τών έξ καί τήν έκθρόνιση τοΰ Κωνσταντίνου, οί 
άντιβενιζελικοί έβλεπαν πώς άπό τήν κορυφή, τήν κυβέρνηση, ώς τά κατώ- 
τατα κλιμάκια τής διοικητικής ιεραρχίας καί τής κρατικής δομής, τήν έξου- 
σία άσκοΰσαν στελέχη τών Φιλελευθέρων. Ή ταν φυσικό νά συμπεράνουν 
δτι ή 'Επανάσταση είχε έξαπατήσει τό λαό, τουλάχιστο τήν άντιβενιζελική 
παράταξη, στήν ούσία άποτελοΰσε προπέτασμα καπνοΰ, πίσω άπό τό όποιο 
κρυβόταν ό Βενιζέλος καί τό κόμμα του. Γρήγορα έγινε συνείδηση τών άντι- 
βενιζελικών, βοηθούσε γιαυτό καί ή έπιθετική άρθρογραφία τών άντίπαλων 
έφημερίδων, πώς ή 'Επανάσταση κηρύχτηκε γιά νά ξαναγυρίσει ό Βενιζέλος 
στήν έξουσία' έτσι τά τελευταία ίχνη έμπιστοσύνης πρός τήν 'Επανάσταση 
εξανεμίστηκαν. '

Στά Γιάννινα τήν Επανάσταση έμφανιζόταν νά έκπροσωπεΐ ό βενιζελι- 
κός Κήρυξ τών Δ. Πανίδη καί Ν. Λάππα. Μέ τήν καθημερινή άρθρογραφία 
έδραίωνε τήν πεποίθηση τής Ή πειρον τοϋ Γ. Χατζή, δτι δλα άποτελοΰσαν 
συμπαιγνία. Κατά τή γνώμη του ή 'Επανάσταση είχε ξεφύγει άπό τόν προο
ρισμό της, έγινε όργανο τών βενιζελικών κι αύτών τά συμφέροντα έκπρο- 
σωποϋσε. Ή ρθαν καί οί άτυχες ένέργειες βενιζελικών παραγόντων τής πό
λης, πού μέσψ τοΰ Κήρυκος κατεσκεύασαν συνωμοσίες άξιωματικών, έδιω



ξαν τό Σπυρίδωνα, ύποκινοϋσαν τούς λογοκριτές σέ υπερβασίες, γιά νά 
στραγγαλίζεται ή φωνή τής Ηπείρου, χρησιμοποίησαν άκόμα καί τούς δικα
στικούς γιά εξυπηρέτηση συμφερόντων τους, δέν χρειάστηκε άλλα ό Χατζής 
γιά νά πιστέψει πώς άπέναντί του είχε άτόφιο τό βενιζελικό κράτος, μ’ αύτό 
άντιπάλευε καί βέβαια όχι μέ ίσους όρους, άφοΰ ή λογοκρισία ΐσχυε μόνο 
για τήν ’Ήπειρο κι όχι γιά τούς άντιπάλους της.

Οί υπόνοιες πού είχαν άρχίσει άπό τά τέλη τοϋ 1922, μέ το νέο έτος άρχι
σαν νά γίνονται βεβαιότητα. Μιά άστοχη ένέργεια τοϋ άντιεισαγγελέα Πρω
τοδικών Φιλοποίμενος Τρακάκη άποκάλυψε τίς διασυνδέσεις τοϋ μετεπανα- 
στατικοϋ κράτους μέ τό βενιζελικό τύπο, κι έδωσε άφορμή στό Χατζή νά τίς 
καυτηριάσει καί νά τίς χρησιμοποιήσει ώς όπλο έναντίον τών άξιωματού- 
χων τής Επανάστασης. Ό  άντιεισαγγελέας, θέλοντας νά ένισχύσει, ήθικά 
καί υλικά τόν Κήρυκα. τοΰ έστειλε γιά δημοσίευση κάποια δικαστική άπό
φαση καί γιά νά δικαιολογήσει τήν καταχώρισή της μόνο στόν Κήρυκα ση
μείωνε: Δημοσιευθήτω διά τής ενταύθα έκδιδομένης έφημερίδος «Κήρυξ», 
ώς έχούσης τήν μεγαλυτέραν κυκλοφορίαν». Δέν είχε τή μεγαλύτερη κυκλο
φορία ό Κήρυξ κι αύτό πρέπει νά τό ήξερε ό άντιεισαγγελέας. Ή  γνώμη του 
καί οί προτιμήσεις του έπλητταν καίρια τήν Ήπειρο, τίς άποστεροΰσαν δη
μοσιεύσεις τών κρατικών άρχών, βασική πηγή έσόδων της. Μετά τήν είσαγ- 
γελική γνωμάτευση περί μεγαλυτέρας κυκλοφορίας οί άρχές υποχρεώνονταν 
νά δίνουν τίς δημοσιεύσεις τους μόνο στόν Κήρυκα. Ή  άντίδραση τής 
Ηπείρου  ήταν έντονη, άσχολήθηκε μέ τό θέμα περισσότερο άπό δυό βδομά
δες, κι αύτή ή ενασχόληση έφερε σέ φώς πολλά στοιχεία καί ένέπλεξε καί 
τόν εισαγγελέα στήν άρθρογραφία, μέ τίς άπαντήσεις πού έδινε άπό τίς 
στήλες τοϋ Κήρυκος. Ή  διαμαρτυρία τής Ηπείρου  άρχισε μέ δημοσίευση 
άρθρου (4-1-1923) μέ τίτλο: Ή  δι ’ εισαγγελέων... ρεκλάμα. Έ νας έπί πλέον 
ή έλαττον κομματαρχίσκος. έγραφε, δέν έχει σημασίαν διά τούς πολιτευομέ- 
νους καί δημοσιογράφους. Ά λλ  ’ είς έπίσημον άποδεικτικόν ό άντεισαγγε- 
λεύς κ. Τρακάκης δημοσιεύει τά έξης: «Αημοσιευθήτω κλπ.». ’Αφού ό ενταύ
θα άντεισαγγελεύς μετεβλήθη είς τελάλην διαφημιστήν καί δ ι α χ ε ι ρ ι 
σ τ ή ν  έ φ η μ ε ρ ί δ ω ν  καί γνωρίζει ποία έφημερίς έχει τήν μεγαλυτέραν 
κυκλοφορίαν τόν παρακαλούμεν νά διέλθη έκ τών γραφείων μας... διά νά 
κάμη ένα κοντρόλ καί τών ίδικών μας άναγνωστών, συνδρομητών κλπ. Έω ς  
τότε τού λέμε δτι ή χθεσινή σημείωσίς του είς έ π  ί σ η  μ ο ν  έ γ γ ρ α φ ο ν  
μέ τήν ύπογραφήν του άποτελεΐ α ί σ χ ο ς ,  άξιον νά δι απραχθή μόνον άπό 
κανένα κομματάρχην χωριού καί ούχί εισαγγελέα. Έ φ ’ ώ καί προκαλούμεν 
έπί τούτου τήν προσοχήν τού κ. υπουργού τής Δικαιοσύνης, τοϋ είσαγγελέ- 
ως τού Άρείου Πάγου καί τοϋ ένταϋθα διοικοϋντος, ώς έφορεύοντος έπί 
τών ύπ ' αύτόν άρχών, ϊνα τό άναφέρη όπου δει, ώς δείγμα άπτόν τών γεν
ναίων χειρονομιών, ας έχει νά κάμη άκόμη ή Έπανάστασις».

Τήν άλλη μέρα (5-1-23) ό Χατζής άσκησε νέα, δριμύτατη κριτική έναντίον 
τοΰ άντιεισαγγελέα, σέ χρονογράφημά του μέ τίτλο: Κρατική... ρεκλάμα, ή
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λογοκρισία δμως τό πετσόκοψε, τό άφαίρεσε ολόκληρο, καθώς καί ένα σχό
λιο. Ή  λογοκρισία, βέβαια, τής εποχής, δπως κι δλες οί λογοκρισίες, δια- 
πράττουν μεγάλα σφάλματα. Περισσότερα λένε στούς άναγνώστες μιάς

εφημερίδας οί λευκές λογο- 
κριμένες στήλες της, παρά 
τό ίδιο τό κείμενο πού δέ 
δημοσιεύεται. (Στό άρχειο 
τοΰ Χατζή σώζεται τό άντί- 
τυπο τής έφημερίδας πριν 
πάει γιά λογοκρισία). Μετά 
τήν λαμπρόν έφεύρεσιν τοϋ 
κ. Τρακάκη (τής κρατικής 
ρεκλάμας δηλαδή, έγραφε 
στό άλογόκριτο χρονογρά
φημά του) θά έχουν δικαίω
μα καί οί δημοσιογράφοι ό
ταν γράφουν ειδήσεις περί 
δικών πολιτών νά προσθέ
τουν: «Συνιστώμεν εις τόν 
δικαζόμενον αϋριον πολί
την (βενιζελικόν ή άντιβενι- 
ζελικόν) νά μή στέρξη νά 
δικασθή άν δέν παρίσταται 
ώς είσαγγελεύς καί ό κ. τά
δε. Είναι ό μόνος κατάλλη
λος νά τόν δικάση σύμφωνα 
μέ τάς πολιτικός άντιλήφεις 
του καί όχι μέ τήν πράξιν  
του».

Ό  Χατζής διαμαρτυρή- 
θηκε γιά τήν περικοπή τοΰ 

Φύλλο τής έφημερίδας «Ήπειρος.. λογοκριμένο χρονογραφήματος, δήλωνε
όμως δτι δέ θά έγκατέλειπε τήν προσπάθεια, μέχρις ότου ό άντιεισαγγελέας 
άπομακρυνόταν άπό τά Γιάννινα. Ή  κοινή γνώμη φοβάται -έλεγε- πώς άν 
δέν άπομακρυνθή. εις έκάστην μεταβολήν άρχών θά παρίσταται πρό τοϋ 
άηδοϋς θεάματος επισήμου κρατικής ρεκλάμας τών άρεστών εις ένα έκαστον 
επίσημον, άναλόγως τών πολιτικών διαθέσεων τών έφημερίδων. Δ ιότι τοι- 
οϋτον τι δημιουργεί άφεύκτως ό κ. Τρακάκης, άν τό δημιουργηθέν δέν κα- 
θαρθή ύπό τής Πολιτείας άμέσως, διά νά άποφευχθή ή δημιουργία προη
γουμένου.

"Ενα δημοσίευμα τοϋ άντιεισαγγελέα στόν Κήρυκα. στό όποιο, άνάμεσα 
στ’ άλλα, έγραφε ότι μειδιά καί γελά διά τήν έναντίον του μήνυσιν, πού είχε
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υποβάλει ή "Ηπειρος, έδωσε τήν άφορμή στό Χατζή νά θίξει τις σχέσεις βενι- 
ζελισμοΰ καί Επανάστασης καί τις προσπάθειες τοΰ πρώτου νά χρησιμο
ποιήσει τή δύναμή της γιά νά εξοντώσει τούς άντιπάλους του. Οί βενιζελικοί 
-τόνιζε- κακοσυνηθισμένοι άπό τό παρελθόν, κατά τό όποιον άναιτίως άπή- 
λαυνον καί κατεδίωκον καί κατέστρεφαν "Ελληνας πολίτας. παρεξήγησαν 
τήν Έπανάστασιν. ή όποια ήρχετο διά νά θάψη αύτό τό παρελθόν καί ένό- 
μισαν δτι τούς έρχεται ευκαιρία νά καταποντίσουν καί πάλιν τούς άντιπά
λους των. θά  άπαγοητευθοϋν. Μ εταξύ αύτών θά είναι καί ό κ. Τρακάκης. ό 
όποιος «μειδιά καί γελά». Χωρίς νά τού ύπενθυμίσωμεν ποιοι γελούν μή 
ύπάρχοντος ούδενός γελοίου, τόν πληροφορούμεν δτι τού εύχόμεθα γενναι- 
οκάρδως δπως ό τελευταίος μέλλων νά μειδιά νά είναι αύτός - έστω καί άν 
ημείς έν τή συνειδήσει μας τόν κ λ α ί ο  μ ε ν  π λ έ ο ν  ώς  ε ι σ α γ γ ε λ έ α . . . » .

Ό πω ς και τήν προηγούμενη χρονιά, δταν ό Χατζής ήρθε σέ διάσταση μέ 
άνακριτή γιά τό θέμα τής προφυλάκισης τοΰ συνταγματάρχη Παπατριαντα- 
φύλλου*, έτσι καί τώρα ή κριτική του γιά τόν άντιεισαγγελέα Τρακάκη θε
ωρήθηκε ώς επίθεσή του έναντίον τής Δικαιοσύνης γενικότερα. Ό  Χατζής 
άπάντησε μέ μακροσκελές άρθρο: «Οί άνθρωποι οί άξιοθρηνήτως πενιχροί 
είς οίανδήποτε νψηλοτέραν ψυχικήν μόρφωσιν, καί οί άγνοούντες τί έστί 
λατρεία καί σέβας πρός ένα θεσμόν καί τί έστί έλεγχος κατά πράξεων ε ν ό ς  
ά τ  ό μ ο υ έξευτελίζοντος αύτόν τόν θεσμόν. ...οί άνθρωποι αύτοί διαρκώς 
μάς κοπανούν, δταν έκστρατεύωμεν κατ' αυθαιρεσιών μερικών δικαστικών, 
δτι είμεθα ύ β  ρ ι σ τ  α ί τής Δικαιοσύνης! Ά ν  αύτά λέγωνται διά μερικούς 
άναγνώστας τών τεζαχίων τών Ίωαννίνων. πάει καλά. Ά λλ  ’ άν λέγωνται 
δι ’ ημάς. π ρ ο β α ί ν ο μ ε ν  κ α ί  α ύ θ  ι ς  ε ί ς  τ ή ν  δ η μ ο σ ί α ν  δ ή  - 
λ ω  σ ι  ν δτι άνήκομεν είς τήν οικογένειαν τών διανοουμένων Ελλήνων, οί 
όποιοι φρονούν πεποιθότες δτι μεταξύ καί πολλών άλλων λειτουργιών ελε
εινών καί δεομένων τάχιστης άνακαθάρσεως, χάριν τοϋ έθνους καί τού κρά
τους. είναι καί ό Δικαστικός κλάδος καί τό δλον δικαστικόν σημερινόν καί 
χθεσινόν συγκρότημα... Άνήκομεν όχι είς τούς ύ β ρ ι σ τ  ά ς . άλλ ’ είς τούς 
θ α υ μ α σ τ ό ς  τής ελληνικής Δικαιοσύνης. Θέλομεν μόνον νά γίνωμεν καί 
ημείς έλάχιστοι κ α θ α ρ ι σ τ α ί  τών έγκατοίκων της. μεταξύ τών οποίων 
άνάξιοί τινες περιφέρονται μετά τρανών καί έκλεκτών... Ά λ λ ’ ά π ’ αύτά ό 
«Κήρυξ» δέν σκαμπάζει, οϋτε ήμπορεΐ νά μάς άκολουθήση είς τάς σκέψεις 
μας. Έρωτά μόνον διά κάθε δικαστικόν, δταν έλθη έδώ «τί καπνόν φουμά
ρει, είναι ήμέτερος ή όχι:». Καί άναλόγως τονίζει αίνους ή άπολυτίκια... Είς 
ημάς. δταν ζητούν λόγον τών γραφομένων μας, έχομεν νά δείξωμεν τήν 
η θ ι κ ή ν  β ά σ  ι ν ,  ά φ ’ ής όρμώμεθα είς πάντα άγώνα μας. Η μείς δέν πα- 
ρουσιαζόμεθα πρό τοϋ στρατηγού, αίφνης. Παπαφλέσσα. λέγοντες ώς κά
ποιοι άλλοι: — Τί νά γίνη στρατηγέ: Θέλουμε καί νά φάμε... Δότε μου μίαν 
θέσιν καί νά δήτε πώς γράφω άλλα αύριον. ά π ’ αύτά πού γράφω σήμερα...».

* Γιά τήν υπόθεση βλ. σχετικά στόν Δ ' τόμο.
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Ό  αντιεισαγγελέας Τρακάκης διέπραξε τό σφάλμα νά έμπλακεΐ στήν 
άντιδικία τών δυό έφημερίδων καί έπέμενε νά υποστηρίζει δτι ή ένέργειά 
του ήταν ορθή καί δέν έπρεπε νά χολωθεΐ γιαυτό ό διευθυντής τής Ηπείρου. 
Ή  πράξη τοϋ αντεισαγγελέα, άπαντοϋσε ό Χατζής, ήταν άντίθετη μέ κάθε 
δικαστική ευπρέπεια, άδίκησε τήν «’Ήπειρο», δημιούργησε ατυχέστατο 
προηγούμενο. Μέ τήν απάντησή του -συνέχιζε- άποδεικνύεται καί διαπρεπής 
σοφιστής. Πριν ή φανερωθή ό κ. Τρακάκης έδώ. έπέρασαν κατά τήν τε
λευταία ν δεκαετίαν άπό τά Γιάννινα εισαγγελείς καί δικασταί ύψους τοιού- 
του, διά τό όποιον θά έχρειάζοντο πολλά βάθρα, ώς ό «Κήρυξ», διά νά πα- 
τήση ό κ. Τρακάκης καί νά προσέγγιση είτε τήν διανοητικότητα, εϊτε τήν νο- 
μομάθειάν των. (Βασιλείου, Ρωμανός, Δαμασκηνός, Ξενόπουλος, Πουλί- 
τσας). Κανένας δέν είχε κάνει ποτέ τήν ίησουητικήν καί σοφιστικήν άνακά- 
λυψ ιν διά τάς εγχώριας έφημερίδας, όπως ό κ. Τρακάκης. Τά πρός δημοσί- 
ευσιν τών δημοσίων γραφείων έδίδοντο εις όλας τάς έφημερίδας (2 ή 3) άνε- 
ξαρτήτως διακρίσεων.

Ή  υπόθεση Τρακάκη πήρε ευρύτερες διαστάσεις, όταν μεταφέρθηκε, ώς 
είδηση καί σχολιασμός, στις στήλες κι άλλων έπαρχιακών έφημερίδων, κυ
ρίως τής Πελοποννήσου άλλά καί τών άθηναϊκών Εσπερινής, Νέας Ημέρας 
καί Σκρίπ, έναντίον τών οποίων ό Κήρυξ έπιτέθηκε δριμύτατα, μέ πολιτικά 
έπιχειρήματα, κανένα γεγονός δέν ύπήρχε περίπτωση τότε νά μή έμπλακεϊ 
στήν πολιτική. Τίς χαρακτήρισε συνομοταξία τών κίτρινων φύλλων, πού  
ώμοσαν άμοιβαίαν πίστιν  καί συνδρομήν διά νά καταστρέψουν τήν Ελλάδα, 
χάριν τοϋ έκλιπόντος. εύτυχώς, βασιλικού κτήνους (τοΰ Κωνσταντίνου), δέν 
παραλείπουν δέ χάριν τής άλληλεγγύης. ή όποία χαρακτηρίζει όλους τούς 
κακούργους, τούς εγκληματίας καί συκοφάντας, νά συμπαρασταθούν στήν 
«Ήπειρο».

Οί έπιθέσεις έναντίον τής Η πείρου  συνεχίστηκαν κι άπό τόν Κήρυκα κι 
άπό ορισμένους δικαστές. Σέ δημόσια συνεδρίαση δικαστηρίου, όπου έκδι- 
καζόταν ή ύπόθεση ιδιώτη (τοΰ Κ. Πετσαλίτη), όταν οί συνήγοροι υπεράσπι
σης Κων. Κατσαδήμας καί Γ. Κωνσταντινίδης παρουσίασαν φύλλο τής 
Ηπείρου, μέ δημοσίευμα ύπέρ τοΰ κατηγορούμενου, ό πρωτόδικης Θεόδω
ρος Κουρούπης, μόλις είδε τό φύλλο τής έφημερίδας φώναξε εις έπήκοον 
πάντων: Πάρτε το ά π ’ έδώ. Νά μή μάς μολύνη τό δικαστήριον.

Ό  Χατζής δέν άντεξε τήν υβριστική άλλά καί έπιζήμια γιά τά επαγγελ
ματικά του συμφέροντα στάση τών δυό δικαστών. Στις 24-1-1923, άφιέρωσε 
όλες σχεδόν τίς στήλες τής έφημερίδας του στή δημοσίευση άνοικτής έπιστο- 
λής πρός τόν άρχηγόν τής ’Επανάστασης Ν. Πλαστήραν, γιά νά καταγγείλει 
τή συμπεριφορά καί τίς πράξεις τους καί νά ζητήσει άπό τήν κορυφή τής 
Επανάστασης ν ’ άξιολογήσει τά περιστατικά -σύμφωνα μέ τό περιεχόμενο 
τών μηνύσεων πού ύπέβαλε-, τά όποια ήταν σημαντικά κι αξια προσοχής, 
όχι γιατί άδικήθηκε ένας ιδιώτης, άλλά διότι άδικεΐται ή ίερωτέρα έννοια 
τής Πολιτείας έν τή συνειδήσει τοϋ πολίτου εις πάσαν κατάχρησιν άρχής ή



ιδιότητας έκ μέρους δημοσίου ύπαλλήλου κατά πολίτου. ’Ακολουθούσε ή δη
μοσίευση τοΰ περιεχομένου ιώ ν δυό μηνύσεων πού υπέβαλε έναντίον: 1) τού 
αντιεισαγγελέα Φιλ. Τρακάκη γιά τήν ένυπόγραφο προσθήκη σέ άποδεικτικό

πού δημοσίευσε στόν Κήρυκα. δτι ή έφη- 
μερίδα είχε τήν πρώτη κυκλοφορία, μέ 
πρόθεση νά τόν βλάψει επαγγελματικά. 
Ή  πρόθεση τοΰ εισαγγελέα -πρόσθετε- 
άποδεικνύεται κι άπό τό γεγονός ότι άπό 
τήν πρώτη μέρα τής άφιξής του στά 
Γιάννινα καθιέρωσε τήν άρχή νά μή στέλ
νει στήν Ή πειρο  γιά δημοσίευση κανένα 
δικαστικό έγγραφο. Ά ν  καί προκλήθηκε 
ν ’ άναφέρει πόσα φύλλα τυπώνουν κα
θημερινά ή Ή πειρος  κι ό Κήρυξ δέν άπά
ντησε, γιατί οί ισχυρισμοί του ήταν ψεύ
τικοι. Μάρτυρες ύπεράσπισης πρότεινε 
τούς: Παν. Κουτσομάρη, πράκτορα έφη
μερίδων, Άλ. Καμενόπουλο καί Θωμα 
Παναγιωτίδη, στοιχειοθέτες (οί τρεις 
αύτοί μπορούσαν νά βεβαιώσουν πόσα 
φύλλα τύπωναν τή μέρα οί δύο έφημερί- 
δες), Γ. Τζαβέλλα, δικηγόρο, Ν. Γεωρ- 
γίτση, δικηγόρο, Ίωανν. Μελα, κτηματία, 
Εύαγ. Χατζή, δικηγόρο, Σπ. Σούρλα, δι

κηγόρο καί Δ. Άναγνωστόπουλο, δικηγόρο. 2) Έναντίον τοΰ πρωτόδικη Θ. 
Κουρούπη, μέ τό αίτιολογικό ότι ή πραξις τοΰ δικαστοϋ, δημοσίως γενομέ- 
νη, ήτο ικανή νά διεγείρη περιφρόνησιν. ήτο έπίσης έξυβριστική άλλά καί 
επιζήμια πολλαπλούς, ηθικώς καί ύλικώς διά τό έπάγγελμα τοϋ μηνυτοϋ. Ό  
Χατζής ζητοΰσε τήν ποινική δίωξη καί τών δυό δικαστών καί τήν άπομά- 
κρυνσή τους άπό τά Γιάννινα. Δέν πέτυχε τίποτα. Τό βενιζελικό κόμμα, πού 
βρισκόταν πίσω άπό τήν Επανάσταση, τούς προστάτευε.

Πλήρης υγείας καί διασωθέντα έκ νόσου έξ ής κατετρύχετο. εΐδομεν μετά φιλικής 
εϋχαριστήσεως έπανελθόντα έκ τής Εσπερίας, τόν έξιότιμον φ ίλον συμπολίτην κ. 
Ίωάννην Λάππαν, ύποπρόξενον ενταύθα τής Γαλλίας (1-1-1923). Καί ή ανάρρωση άκό
μα. κάποιου επίσημου προσώπου, αποτελούσε, τήν έποχή εκείνη, είδηση.- Συγκροτήθηκε 
και στά Γιάννινα Σωματείο τραυματιών πολέμου. Πρόεδρος εκλέχτηκε ό Γ. Κουντουρα- 
τζής.- Τή διανομή τοϋ θειϊκοΰ χαλκοΰ (γιαλόπετρας) άνέλαβε γιά τήν περιοχή Ίωαν
νίνων τό υποκατάστημα τής Γεωργικής Τραπέζης Μακεδονίας- 'Ηπείρου. - Ένα τηλεγρά
φημα τήν σήμερον ημέραν στοιχίζει όσον καί μιά όκά κρέας. Έ να γράμμα, μαζί μέ τά 
χαρτοφάκελλα, ταχυδρομικά, πρόνοια, περίθαλψις κλπ. (ένσημα γιά είσπραξη χρημάτων 
υπέρ τών προσφύγων), όσο καί μιά όκά ψωμί... Ό  πληθωρισμός, άγνωστος τότε ώς 
έννοια, πετοϋσε στά ύψη...- ΟΙ ανακρίσεις γιά τόν ξυλοδαρμό τοϋ Δ. Πανίδη, συν-) 
διευθυντοϋ τοϋ Κήρυκα. πού είχε γίνει τό προηγούμενο καλοκαίρι, δέν έλεγαν νά τελει
ώσουν. Συνέλαβαν μερικούς ύποπτους, άνάμεσά τους και τό λοχία Γεωρ. Β. Χρηστάκη.
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παιδί χήρας, τής όποιας άλλα δυό παιδιά είχαν σκοτωθεί στούς πολέμους. Ό  λοχίας 
ήταν συγγενής τοΰ επιθεωρητή δημοτικών σχολείων Ίωαννίνων Γ. Ξυδιά. ήταν φυσικό 
νά ένδιαφερθει γιαυτόν. Παρακάλεσε τούς δικαστικούς νά επισπεύσουν τίς άνακρίσεις. 
πίστευε πώς ό λοχίας ήταν άθώος. δπως καί τελικά άποδείχτηκε. Ή  παράκληση θεωρή
θηκε άπό τόν Κήρυκα ώς άμεση επέμβαση στό έργο τής δικαιοσύνης καί ή άρθρογραφία

έναντίον τοϋ Ξύδια πήρε μεγάλη έκταση, 
μέ τήν προσθήκη κι άλλων κατηγοριών. 
"Οτι. δηλαδή, κατά τήν έποχή τών άντιβε- 
νιζελικών κυβερνήσεων, έξεβίαζε τούς 
σχολικούς έπιτρόπους καί τούς δασκά- 

, λους νά άγοράζουν. άπό τόν ίδιο. βαρυτί
μους εικόνας τοΰ Κωνσταντίνου, καθώς 
καί παιδαγωγικά βιβλία άπό τό γραφείο 

; του. Τόν κατηγορούσαν άκόμα. δτι δέν 
| έδινε εργασία σέ δασκάλους πού είχαν 

γυρίσει άπό τήν εξορία. Ή μακροσκελής 
άπάντηση τοϋ Γ. Ξυδιά στήν Ήπειρο (14- 
1-23). άναιροΰσε τίς κατηγορίες κι άποκά- 
λυπτε τά ούσιαστικά έλατήρια τής έπίθε- 

i σης.-Πνίεγάλος καυγάς ξέσπασε άνάμεσα 
στό Σύλλογο Ζαγορισίων (πρόεδρος ό 
γιατρός Β. Μιχαηλίδης)καί τόν δικηγόρο 
καί πρώην βουλευτή τών Φιλελευθέρων 
Εύαγ. Χατζή. Οί Ζαγορίσιοι διαμαρτύρο
νταν γιά τήν σκανδαλώδη άνάμιξιν καί 
έπέμβασιν τοΰ Ε. Χατζή στίς κοινοτικές 
έκλογές τών χωριών Δοβράς καί Σκαμνε- 
λίου, υπέρ τών κτηνοτροφών καί κατά 
τών ζωτικωτάτων συμφερόντων τών κοι
νοτήτων. έξ ών έξαρτάται αύτή αϋτη η 
ϋπαρξις όλων σχεδόν τών κατοίκων τοϋ 
Ζαγορίου. Ή  διένεξη μεταξύ κτηνοτρο

φών καί τών άλλων Ζαγορίσιων είχε άρχίσει άπό καιρό* κι αφορούσε κυρίως τίς κοι
νοτικές βοσκές. Τά κοινοτικά συμβούλια, πού έπηρεάζονταν άπό τούς κτηνοτρόφους 
ήταν έλαστικά σ' δ,τι είχε σχέση μέ κοινοτικές εισπράξεις άπό τά δικαιώματα βοσκής. 
νοικιάζαν δηλαδή τούς βοσκότοπους σέ χαμηλότερες τιμές στούς κτηνοτρόφους. στούς 
όποιους έκαναν κι άλλες διευκολύνσεις. Αύτά, οί άλλοι κάτοικοι τοΰ Ζαγοριοΰ. θεω
ρούσαν ώς σφετερισμό τών δικαιωμάτων τους. μέ συνέπεια τήν έλάττωση τών έσόδων, 
σέ βάρος τής θεραπείας τών άναγκών τής κοινότητας καί τών ίδιων. Ό  Γ. Χατζής ζη- 
τοϋσε άπό τό συνεπώνυμό του δικηγόρο νά δώσει δημόσιες εξηγήσεις, χάριν τής π ολι
τικής άξιοπρεπείας τοϋ έγκαλουμένου. άλλά καί τών γενικωτέρων συναφών μέ τήν ύπό- 
θεσιν ζητημάτων, δπως καί έγινε. Ό  Εύάγ. Χατζής άντέκρουε τίς κατηγορίες τοϋ 
Συλλόγου Ζαγορισίων. μέ μακροσκελή έπιστολή του. στήν όποία τόνιζε: α) Στίς έκλογές 
τής Δοβράς δέν είχε άναμιχθεΐ, β) Ή άνάμιξή του στό θέμα τής επικύρωσης τών έκλογών 
τοϋ Σκαμνελίου έγινε, γιατί είχε τή γνώμη πώς ή άντικατάσταση τριών κτηνοτροφών, 
άπό τούς έκλεγέντας, μέ άλλους τρεις άπό τή μειοψηφία, δπως έπεδίωκε ό Σύλλογος 
Ζαγορισίων. ήταν πράξη άνελεύθερη κι άπολυταρχική. Πρόσθετε πώς ό κίνδυνος τών

Γεώρνιος Δευτεραϊος, Επίατρος

* Βλ. τούς προηγούμενους τόμους.
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συμφερόντων της κοινότητος. πού πρόβαλε ό Σύλλογος, γιά νά δικαιολογήσει τήν άντι- 
κατάσταση τών τριών κτηνοτροφών, ήταν άνύπαρκτος. γιατί τά κοινοτικά συμφέροντα 
προστατεύονταν μέ βάση τό νόμο 2079.- 'Υγειονομικός επιθεωρητής Ηπείρου, μέ έδρα 
τά Γιάννινα, τοποθετήθηκε ό πρώην έπίατρος -είχε παραιτηθεί άπό τίς τάξεις τού στρα
τού- Γεώργιος Δευτεραϊος.- Πολλοί γονείς διαμαρτύρονταν γιατί τά παιδιά τους. μα
θητές τοϋ Β ' γυμνασίου, έκαναν μάθημα στά άνθυγιεινά υπόγεια τής Ζωσιμαίας καί 
κινδύνευε ή ζωή τους. Τό κτίριο τοϋ Β ' γυμνασίου επιτάχθηκε γιά τούς πρόσφυγες καί 
οί μαθητές του. δπως καί τοϋ Β ' σχολαρχείου, στεγάστηκαν στή Ζωσιμαία. Επειδή οί 
αίθουσες δέν έφταναν χρησιμοποίησαν καί τά ύπόγεια. σ’ αύτά πού οί Γερμανοί στήν 
κατοχή έκλειναν τούς άντιστασιακούς. Μόνη όρθή λύση. κατά τούς γονείς, ήταν νά κά
νουν τή μισή μέρα μαθήματα τό Α ' γυμνάσιο (Ζωσιμαία) καί τό Α ' σχολαρχείο, καί τήν 
άλλη μισή τό Β ' γυμνάσιο καί Β ' σχολαρχείο.- Στά τέλη τοΰ δεύτερου δεκαήμερου τοΰ 
Ίανουαρίου τά σχολεία έκλεισαν. Αιτία ή επέκταση τής έπιδημίας τής γρίπης άλλά καί 
τής «εύφλογίας» καί τοΰ έξανθηματικοϋ τύφου, έλεγαν δτι είχαν σημειωθεί 23 κρούσμα
τα. Πολλοί παραπονοΰνταν γιά τό κλείσιμο τών σχολείων, ό Χατζής χαρακτήριζε τά πα
ράπονα αστοχα, άφοΰ τό μέτρο άπέβλεπε στήν προστασία τής υγείας τών μαθητών. 
Συνιστοΰσε μάλιστα στή Γενική διοίκηση νά μή λάβει ύπόψη τυχόν παραστάσεις τού 
Συλλόγου Φιλελευθέρων, πού ζητοΰσε τό άνοιγμα τών σχολείων.- Ό  εορτασμός τής μνή
μης τοΰ νεομάρτυρα Γεωργίου ήταν πάνδημος. Μετά τή θεία λειτουργία έγινε ή καθιε
ρωμένη λιτάνευση τής εικόνας τοΰ άγίου άπό τή Μητρόπολη στό σπίτι του. δπου ή οικο
γένεια τοΰ Νεομάρτυρα δεξιώθηκε τίς άρχές καί τούς πιστούς.- Στις 22 Γενάρη βρέθηκε 
στό Λυκόστομο γυμνό τό πτώμα τοΰ ύπαλλήλου τής Τράπεζας 'Αθηνών Χρυσοστόμου 
’Αναγνωστάκη (λανθασμένα τόν άναφέρει ή έφημερίδα ώς Χαράλαμπο), κουνιάδου τοϋ 
διευθυντή τής Τράπεζας ’Αθηνών ’Αλεξ. Παρανίκα. Τό έγκλημα δέν εξιχνιάστηκε, μάλ
λον έπρόκειτο γιά ληστεία. Ο γυναικάδελφος τοϋ θύματος Ευάγγελος Ζαγόρος. δάσκα
λος. μέ εντολή τοϋ έργαζόμενου στό Κάιρο ’Αρίστιππου ’Αναγνωστάκη. άδελφοΰ τοϋ 
δολοφονημένου, δημοσίευσε, γιά πολλές μέρες, δήλωση στις έφημερίδες. δτι προσφέρει 
άμοιβή 10.000 δρχ. εις εκείνον, όστις ήθελε φανερώσει τά ονόματα τών άπαισίων δολο
φόνων. Τό όνομά του θά κρατηθή μυστικόν. Τό θύμα ήταν χωριανός μου. άπό τούς καλ
λίτερους νέους τής Βίτσας. Ό  θάνατος συντάραξε τή μικρή κοινωνία τοΰ χωριοΰ. καί 
φυσικά καί μάς τά παιδιά, πού άκούγαμε μέ άπληστία τούς μεγάλους νά κάνουν τίς υπο
θέσεις τους γιά τά αίτια τού φόνου. "Ήταν ένα άπό τά έντονα βιώματα τής ζωής μου.

τ τ  στέγαση, άλλά καί η περίθαλψη τών προσφύγων, έξακολουθοΰσε νά 
*  άποτελεΐ τό μεγάλο πρόβλημα τής πόλης. Ό  τρόπος πού άντιμετωπί- 
στηκε, ώς πρός τόν τομέα τής στέγασης, μέ τήν άναγκαστική επίταξη οικη
μάτων, δέν ικανοποιούσε πολλούς, γιά διάφορους λόγους. Διατυπώθηκε ή 
άποψη, ότι έπρεπε νά συγκροτηθεί μιά κοινοτική έπιτροπή. νά έπιλέξει δέκα 
κατάλληλα οικήματα κι έκεΐ νά στεγαστούν οί πρόσφυγες μέ ενοίκιο, χωρίς 
εφαρμογή τοΰ νόμου περί άναγκαστικής στεγάσεως. Τό ενοίκιο θά πληρω
νόταν μέ έρανο όλων τών ιδιοκτητών τών οικιών πού είχαν έπιταχθει τά 
σπίτια τους καί εκείνων πού φιλοξενούσαν πρόσφυγες. Δέν έγινε τίποτε. Ή  
κατάσταση παρέμεινε ή ίδια. μέ τάση πρός τό χειρότερο. Οί κρατικές άρχές 
φάνηκαν άνεπαρκεΐς, ή ιδιωτική πρωτοβουλία έκδηλωνόταν άνοργάνωτη, οί 
πρόσφυγες στήν ούσία έμειναν άβοήθητοι. ή άσφάλεια είχε διασαλευτεί, 
πολλά κρούσματα διαρρήξεων καί κλοπών σημειώθηκαν, τά άπέδιναν στούς 
πρόσφυγες, ισως καί νά μήν ήταν αύτοί οί δράστες. Τό μεγαλύτερο κακό
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ήταν πώς οί καταυλισμοί τών προσφύγων αποτελούσαν εστία μετάδοσης μο
λυσματικών νόσων, πολλών θανατηφόρων, επειδή έλειπε ή φροντίδα γιά τήν 
πρόληψη. 'Η κατάσταση είχε φτάσει σέ κρίσιμο σημείο κι ό Χατζής, παρά τό 
φόβο τής λογοκρισίας, άναγκάστηκε νά μιλήσει έξω άπό τά δόντια. Παρά τά 
λογοκριμένα σημεία τής άρθρογραφίας του οί Γιαννιώτες συνειδητοποίησαν 
τούς κινδύνους πού τούς απειλούσαν, άλλά καί τήν ευθύνη τους άπέναντι 
τούς πρόσφυγες. ’Οκτάστηλοι, όπως θά λέγαμε σήμερα, οί τίτλοι τοϋ άρθρου 
τοϋ Χατζή, προϊδέαζαν τόν άναγνώστη γιά τό περιεχόμενό του: Άνάγκη  
συντόνων καί σοβαρών μέτρων-Οί έπικρεμάμενοι υπέρ τήν πόλιν μας κίν
δυνοι,. Έγραφε: Παρά τάς ελπίδας περί κινητοποιήσεως τών δημοσίων υπη
ρεσιών διά τήν άντιμετώπισιν τής νέας καταστάσεως, ή όποία έδημιουργήθη 
μέ τήν άφι'ξιν τών προσφύγων... οί άρμόδιοι τούς έγκατέλειψαν είς τό έλεος 
τοϋ θεού καί οδήγησαν τήν πόλιν είς τό σημείον, άφήνοντάς την έκτεθειμέ- 
νην, νά θεάται τήν δυστυχίαν των (ή λογοκρισία δέν άφησε ν’ άναφερθοΰν 
περισσότερα διαφωτιστικά γιά τίς καταγγελίες). Οί πρόσφυγες -συνέχιζε ό 
Χατζής- γίνονται φορείς άσθενειών θανατηφόρων, άφοϋ διαμένοντες είς τό 
ίδιον οίκημα μέ τούς ασΟενοϋντας, εξέρχονται ανενόχλητοι είς τήν πόλιν, 
φέροντες μαζί των τόν θάνατον καί πρός άλλας διευθύνσεις. "Ετσι άπέθα- 
νεν, άπό έξανθηματικόν τύφον, ό ιατρός Γεώργιος Βλαχλείδης, είς τήν 
οικίαν τοϋ όποιου τοιοϋτοι πρόσφυγες έφεραν τό μόλυσμα. Έπρεπε, συνι- 
στοΰσε ό άρθρογράφος, νά ληφθοΰν τό γρηγορότερο, μέτρα αποτελεσματικά. 
Υποδείκνυε νά ρωτήσουν οί άρμόδιοι τό γιατρό ’Αναστάσιο Χρηστίδη μέ 
ποιά μέτρα άντιμετώπισε κι άπομόνωσε τόν έξανθηματικό τύφο τό 1918. Τά 
μέτρα άντιμετώπισης τής άρρώστειας ήταν ύποτυπώδη, γιατί έλειπε ή συ
στηματική καί μεθοδική εργασία. ’Αλλά καί γιά τήν περίθαλψη τών προσφύ
γων τά ίδια άναποτελεσματικά μέτρα εφαρμόζονταν. Συνεταράχθη ό κόσμος, 
έπιτροπαί ανέβηκαν καί κατέβηκαν τάς κλίμακας τής Γενικής διοικήσεως, 
σωματεία έκλήθησαν, άρρενες καί θήλεις έπεστρατεύθησαν διά τήν περίθαλ- 
ψιν, συσσίτια διηγγέλθησαν δτι θά γίνουν, κυρίαι άνέλαβον νά βοηθήσουν 
πατριωτικώς καί χριστιανικώς ταϋτα, είδη τροφίμων συνελέγησαν άπό τήν 
άγοράν διά τήν λειτουργίαν των, έπιτροπαί συνέλεξαν ρούχα διά τούς πρό
σφυγας, ά λλ ’ οί πρόσφυγες άκόμη οϋτε ροϋχον οϋτε συσσίτιον βλέπουν... 
Καί κατέληγε: Οί πρόσφυγες μόνον τής στοργής μας, άρτου, ρούχων καί πε- 
ριθάλψεως έχουν άνάγκην, μέ συστηματικήν φροντίδα. Ό χ ι θορύβων ή 
άρθρων εφημερίδων, είτε έπαινετικών, είτε άντιθέτων. Ά ν  γράφωμεν τάς 
γραμμάς αύτάς, τό πράττομεν, διότι είναι πλέον καθήκον ιερόν νά ύψωθή 
μία φωνή. Δ ιότι μέ τήν καλήν περίθαλιριν τών προσφύγων πολλοί κίνδυνοι 
ύγείας καί άσφαλείας θά έκλείψουν» (31-1-1923).

Πιθανόν σέ ορισμένα σημεϊα νά ύπερέβαλε ό Χατζής, ή κατάσταση όμως 
δέν άπειχε καί πολύ άπό τήν πραγματικότητα. Ό  Κήρυξ, πού εξαντλούνταν 
καθημερινά σέ επαίνους υπέρ τών άρχών καί ιδιαίτερα τοΰ νομάρχη, ενώ 
ταυτόχρονα κάκιζε τήν κοινωνία τών Γιαννίνων γιά άπροθυμία σέ προσφο
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ρές οικονομικές καί υπηρεσιών -ώς ένα σημείο είχε δίκιο- χολώθηκε' ό Χα- 
τζής χαλούσε τήν εικόνα πού αγωνιζόταν νά προβάλει, έπιτέθηκε έναντίον 
του. "Ολα είναι ρόδινα, μέλι καί γάλα, μέ τήν περίθαλψη τών προσφύγων, 
άπάντησε. Τά γραφόμενα τής Ηπείρου  άποτελοΰν άνήθικον πολιτικολο- 
γίαν. Επειδή άμφισβήτησε καί τά κρούσματα κλοπών καί διαρρήξεων πού 
άνέφερε ό Χατζής, ό τελευταίος δημοσίευσε ονόματα Γιαννιωτών πού είχαν 
πέσει θύματα τέτοιων κλοπών.

"Οπως καί νάταν τό θέμα πού άνακίνησε ό Χατζής έγινε αντικείμενο 
έντονων συζητήσεων στήν πόλη, ιδιαίτερα τά σημεία πού είχαν σχέση μέ τήν 
έξάπλωση τών έπιδημιών. Τό τελευταίο όμως δεκαπενθήμερο ή πόλη ανα
στατώθηκε μέ τήν είδηση πού δημοσιεύτηκε στις έφημερίδες, πώς στή Διά
σκεψη τής Λωζάννης στήν Ελβετία (άρχισε στις 8/21 Νοεμβρίου 1922). πού 
συγκροτήθηκε γιά νά καταρτίσει τή Συνθήκη ειρήνης, μέ τήν Τουρκία, υπο
γράφτηκε στις 17/30 Ίανουαρίου 1923, ή σύμβαση γιά τήν άνταλλαγή τών 
πληθυσμών άνάμεσα στήν Τουρκία καί τήν Ελλάδα καθώς καί ή σύμβαση 
γιά τήν άνταλλαγή τών αιχμαλώτων καί τών πολιτικών ομήρων. Ή  Διά
σκεψη τής Λωζάννης, στήν όποια κρινόταν ή τύχη τής Ελλάδας (θά γινόταν 
ειρήνη ή θά συνεχιζόταν ό πόλεμος μέ τούς Τούρκους; Ό  Πάγκαλος, φιλό
δοξος καί θερμόαιμος, δήλωνε πώς ήταν έτοιμος νά έξορμήσει γιά τήν Κων
σταντινούπολη, κι άς μήν είχε έξασφαλιστει ούτε ή συγκατάθεση τών «συμ
μάχων», οϋτε ή συμπαράσταση τών Σέρβων, τόλμημα δηλαδή έπικίνδυνο) 
καρκινοβατούσε, διακοπτόταν καί ξανάρχιζε, έξαιτίας τής στάσης τής Τουρ
κίας καί τών ύπερφίαλων άξιώσεών της, ζητοΰσε νά θάψει τήν Ελλάδα, 
συμπεριφερόταν ώς νικήτρια, κι άς ήταν ή ήττημένη τοΰ α ' παγκοσμίου πο
λέμου. Στά ένδιάμεσα τών μεταπτώσεων καί τών άπότομων έναλλαγών, έγι
νε δυνατή ή υπογραφή τών συμβάσεων άνταλλαγής πληθυσμών καί αιχμα
λώτων, ή δεύτερη ήταν συμφέρουσα γιά τήν Ελλάδα, γιατί οί Τούρκοι είχαν 
συλλάβει μεγάλο άριθμό αιχμαλώτων καί ομήρων.

"Οταν μαθεύτηκε στά Γιάννινα ή ύπογραφή τών συμβάσεων, οί τούρκικοι 
μαχαλάδες άναστατώθηκαν. Στά σπίτια τών μεγάλων, τοΰ μουφτή, τών πα
σάδων, κι άλλων προυχόντων τής τούρκικης παροικίας, άνθρωποι έμπαιναν 
κι έβγαιναν, ζητούσαν πληροφορίες πότε θά φύγουν, πώς θά φύγουν, τί θά 
πάρουν μαζί τους, ποΰ θά τούς πήγαιναν ξερριζώνονταν οί άνθρωποι άπό 
τά σπίτια τους, ήθελαν νά μάθουν όσο τό δυνατό περισσότερα γιά τή μελ
λοντική τύχη τους. Συναισθήματα άνάμικτα χαράς καί λύπης άναστάτωναν 
τόν έσωτερικό τους κόσμο, τή μιά κυριαρχούσαν τά πρώτα, τήν άλλη τά δεύ
τερα, έρχονταν στιγμές πού πολλοί άπελπίζονταν γιά τή μοίρα τους. 
Χαίρονταν πού θά πήγαιναν στή πατρίδα, τήν Τουρκιά, θ’ άντάμωναν μέ τή 
μεγάλη οικογένεια τών ομοθρήσκων τους, πώς όμως ν ’ άποχωριστοϋν τούτη 
τήν όμορφη μικρή πατρίδα τους, τά Γιάννινα, σ’ αύτή γεννήθηκαν, μεγάλω
σαν κι έζησαν, χάρηκαν καί λυπήθηκαν, γλέντησαν κι έκλαψαν, πώς μπο
ρούσαν νά τήν άφήσουν. ήταν σά νά τούς ξερρίζωναν τήν καρδιά. Οί άντρες



πήγαιναν στούς καφενέδες, κάπνιζαν ναργιλέδες κι άρχιζαν άτέλειωτες 
κουβέντες, οί γέροι δέ μιλούσαν, οί νέοι ήταν πού ξεσπάθωναν, άλλοτε κα
λοτύχιζαν κι άλλοτε βλαστημούσαν τήν τύχη τους' τούς άρεσε άπό τή μιά νά 
πάνε στήν Τουρκιά. ό Κεμάλ τήν έκανε πάλι δυνατή, ήταν περήφανοι γιά τόν 
άρχηγό τους, άλλά νά μείνουν όλη τή ζωή τους έκεΐ. δέ μπορούσαν νά τό κα
ταλάβουν. Οί γέροι τούς άκουγαν, ’Αλλάχ! ’Αλλάχ! μουρμούριζαν, κάποτε 
άναστέναζαν. Έκεΐ δμως πού γινόταν ό μεγάλος θρήνος ήταν στούς μαχα
λάδες, τούς άνάμικτους άπό "Ελληνες καί Τούρκους. Οί γυναίκες, ρωμιές 
καί τουρκάλες, συνδέονταν μέ στενούς δεσμούς φιλίας κι άγάπης, είχαν 
κοινή ζωή, έμπαιναν στά σπίτια ή μιά τής άλλης, μαγείρευαν, έπιναν τούς 
καφέδες τους, κουτσομπόλευαν τή γειτονιά καί τήν πόλη, έκριναν τούς 
άρχοντες, γιόρταζαν μαζί τίς μεγάλες γιορτές, τίς χριστιανικές καί τούς 
μουσουλμανικές, συμπονούσαν, συνέπασχαν, κοινές οί χαρές καί οί λύπες. 
Πώς ν ’ άφήσει τώρα ή Φατμέ τή Φώτω, νά ξεκινήσει γιά τό άτέλειωτο ταξίδι, 
γιά νά χαθεί στά βάθη τής ’Ανατολής, πώς ν ’ άφήσει τή φίλη της, τή γενέθλια 
γή, τίς ομορφιές της, τή λίμνη μέ τίς τόσες χάρες, άκουστές τής είχε περισ
σότερο ή Φατμέ, δύσκολα τήν άφηνε ό άντρας της νά ξεμακρύνει άπό τό σπί
τι. Ά ς  βοηθήσει ό Αλλάχ, παρακαλοϋσαν οί Τουρκάλες νά βρεθεί τρόπος 
νά μείνουν στά σπίτια τους. Ποιός ξέρει τί τίς περιμένει άν ξερριζώνονταν...

Οί άμφιβολίες, ή λύπη, οί δισταγμοί καί οί έλπίδες τών γονιών, είχαν τήν 
επίδρασή τους καί στή ζωή τών τουρκόπουλων. Μέ τά ρωμιόπουλα τούς 
ένωναν δεσμοί πού δύσκολα καταλύονται, ή παιδική ήλικία δημιουργεί σχέ
σεις στέρεες, έπειτα οί μικροί δέ μπορούσαν νά καταλάβουν τίς άποφάσεις 
τών μεγάλων, κανένα Τουρκόπουλο δέ χαιρόταν κι άς άκουαν άλλα στά σπί
τια τους. Γιατί έπρεπε νά φύγουν άπό τήν πόλη τους; Ή ταν κάτι άνεξήγητο 
γ ι’ αύτά. Θά πήγαιναν -τούς έλεγαν- στή Μεγάλη πατρίδα, μόνο Τούρκοι θά 
ζούσαν έκεΐ, κανένας ρωμιός, θάκαναν ό,τι ήθελαν χωρίς νά φοβούνται 
κανένα' όχι, δέν ήθελαν νά φύγουν τά τουρκόπουλα, στά Γιάννινα ζητούσαν 
νά μείνουν, μαζί μέ τά ρωμιόπουλα. κι άς έσπαζαν τά κεφάλια τους στόν πε
τροπόλεμο μαζί τους, κι άς έχαναν τή μάχη τίς περισσότερες φορές.

Γιά νά δώσουν διέξοδο στήν άγωνία τους πολλοί Τουρκογιαννιώτες, πού 
δέν ήθελαν νά φύγουν, άρχισαν ένέργειες γιά νά μείνουν ώς μουσουλμάνοι 
άλβανικής καταγωγής. Αύτοί, σύμφωνα μέ τίς συμβάσεις πού υπογράφτη
καν, δέ θά ύπάγονταν στήν άνταλλαγή τών πληθυσμών. Ή  πρόταση γιά τήν 
εξαίρεση είχε υποβληθεί άπό τούς ’Ιταλούς, κι έγινε δεκτή. Πάντοτε μέ ύστε- 
ροβουλία ενεργούσε ή ήγεσία αύτού τοϋ λαού, τώρα τούς κυβερνούσε ό 
Μουσολίνι, καί τά άλλα δμως άστικά κόμματα τήν ίδια έχθρική στάση απέ
ναντι στήν Ελλάδα κρατοΰσαν. Μέ τήν πρόταση έπιζητούσαν νά κρατήσουν 
όσο τό δυνατό περισσότερους μουσουλμάνους στήν Ή πειρο. "Ετσι οί 
μουσουλμάνοι τής Τσαμουριάς έξαιρέθηκαν όλοι άπό τήν άνταλλαγή, μέ τίς 
γνωστές συνέπειες, άπό τότε σχέδιαζαν οί ’Ιταλοί τή Μεγάλη Αλβανία, πού 
θά ένσωμάτωναν ύστερα στήν αύτοκρατορία τους.
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Ά πό τούς πρώτους πού φρόντισαν νά υπαχθούν στήν εξαίρεση τής 
άνταλλαγής ήταν ό μουφτής Ίωαννίνων Φουάτ, ήταν Τούρκος, όχι Αλβα
νός. δέ μπορούσε όμως ν ’ άποχωριστεΐ τά Γιάννινά του. τ ’ άγαποϋσε πολύ, 
άγαπούσε μπορώ νά πώ καί τήν Ελλάδα.

τ τ  οικογένεια τού Πέτρου Κωστίδη ειχε τήν αίσθηση πώς άρχιζε μιά και- 
^  νούρια ζωή. Ό  Γιάγκος Κεϊβανίδης μέ τή γυναίκα του Φωτεινή καί τήν 
κόρη του Φιλίτσα. οί καταστραμμένοι πρόσφυγες τής Σμύρνης, πού πήρε ό 
Πέτρος στό σπίτι του, άνταπέδωσαν τή σωστική χειρονομία τής οικογένειας 
μ’ όλη τήν καλωσύνη τής ψυχής. Κάθε λόγος καί πράξη τους αντανακλούσε 
τό πλήθος τών συναισθημάτων πού άνέβλυζαν άπό τήν καρδιά τους, πρώτα 
άπ’ όλα τήν χωρίς όρια εύγνωμοσύνη, στόν Πέτρο Κωστίδη καί στούς δι
κούς του χρωστούσαν τή ζωή τους, πώς μπορούσαν νά τό ξεχάσουν; Πήραν 
πολλά οί Σμυρνιώτες άπ ’ αύτή τήν οικογένεια, άλλά καί έδωσαν πολλά. 
"Εδιωξαν τή σκιά τοΰ θανάτου πού πλανιόταν παντοΰ, σ’ όλους τούς χώ
ρους, στή σκέψη καί τίς καρδιές τών άνθρώπων. έκαναν τίς ελπίδες νά ξα
νανθίσουν, αύτοί πού είχαν χάσει κάθε ελπίδα γιά τή ζωή, ή μιά δυστυχία 
άναιροϋσε τήν άλλη, τό κακό ξορκιζόταν μέ τό κακό, ό άνθρώπινος βίος έχει 
πολλά τέτοια παραδείγματα. Καί δέν ήταν μόνο πού τά πρόσωπα καί τών 
δυό οικογενειών ξαναβρήκαν τόν εαυτό τους καί βάδιζαν μ’ εμπιστοσύνη 
στό νέο δρόμο πού ξανοιγόταν μπροστά τους- ήταν κι ένας αέρας πολιτι
σμού πού φύσηξε στό σπίτι, άφότου έγκαταστάθηκαν οί Σμυρνιώτες. "Εφε
ραν μαζί τους άπό τή ρημαγμένη πόλη τής Ιω νίας μιάν αίσθηση δροσιάς, 
άρχοντιάς, ευγένειας καί καλών τρόπων. Δέν ήταν τυχαία ή οικογένεια Κεϊ- 
βανίδη πού ή καλοσύνη τοΰ Πέτρου έφερε σπίτι του, άνήκε στά πρώτα ονό
ματα τής ελληνικής Σμύρνης, όχι στις οικογένειες τοΰ μεγάλου πλούτου, άλ
λά τής παράδοσης, σ’ αύτές πού δημιούργησαν τόν πολιτισμό τής Ιωνίας, 
είχαν πολιτισμό άνώτερο σέ πολλά άπό έκεΐνο τής Αθήνας, οί πρόσφυγες 
τής Ιω νίας καί τοΰ Πόντου τόν πλούτισαν μέ νέα στοιχεία, άκόμα άσκούν 
έπίδραση στήν εξέλιξή του. Τό άρχοντικό τοΰ Γιάγκου στή Σμύρνη ήταν μιά 
άπό τίς πνευματικές εστίες τής πόλης, φιλολογικό σαλόνι, όπου συγκεντρώ
νονταν τακτικά οί άνθρωποι τής τέχνης καί τών γραμμάτων, ή μεγάλη κόρη 
του, ή Θεώνη, ξεχώριζε στις συγκεντρώσεις μέ τή χάρη καί τήν πνευματική 
της καλλιέργεια, τά ποιήματά της δημοσιευμένα στήν ’Αμάλθεια τών Σ. 
Σολομωνίδη καί Θ. Ύπερίδη είχαν κάνει έντύπωση. Τήν έφερναν συχνά στό 
νοΰ τους ό Γιάγκος καί ή Φωτεινή κι άνατρίχιαζαν. Ζοΰσε τάχα ή σέρνονταν 
σκλάβα στις τουρκοπόλεις τής Ανατολής, τί έγραψε ή μοίρα της, ήταν προ
τιμότερος ό θάνατος.

Αύτή ή αίσθηση τής νέας ζωής άπό τό σπίτι τοΰ Πέτρου πέρασε καί στό 
μαγαζί του. Ό  Γιάγκος, ώς διευθυντής, ανέπτυξε τίς έπιχειρηματικές του 
ικανότητες κατά τρόπο πού τά αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά άπό τόν 
πρώτο κιόλας μήνα, τό Γενάρη. Ό  Πέτρος δέν πίστευε στά μάτια του. Οί πε
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λάτες καί τά έσοδα αυξήθηκαν, προοπτικές άνοίγονταν καί γιά τό κατάστη
μα τής Καλούτσιανης, άπό χρόνια ονειρευόταν νά τ' άνοίξει. Δέν άνακατευ- 
όταν τώρα καθόλου στίς δουλειές τοϋ μαγαζιοϋ, άφηνε τόν Γιάγκο νά τά κα
νονίζει όλα, ήξερε ότι ή δουλειά του βρισκόταν στά πιό κατάλληλα χέρια. 
Έ τσ ι τοΰ έμενε πολύς έλεύθερος χρόνος, καθόταν σπίτι περισσότερες ώρες, 
κουβέντιαζε μέ τή Λευκή, τό Βασίλη ποτέ δέν τόν ξεχνοΰσαν, μόνο πού ή 
άνάμνησή του δέν ήταν πιά τυραννική, ούτε στόν ύπνο ούτε στόν ξύπνιο 
τους, άντίθετα τούς χάριζε ήρεμία καί γαλήνη. — Ή  οικογένεια τον Κεϊβα- 
νίδτ) ήρθε σάν εύλογία στό σπίτι μας. Λευκή, έπαναλάβαινε συχνά στίς συζη
τήσεις μέ τή γυναίκα του ό Πέτρος. — Έ χεις δίκιο, άπαντοϋσε έκείνη, ή Πα
ναγία ή Άρχιμανδριώτισσα οδήγησε τή σκέψη σον καί πήγες καί τούς 
βρήκες. Μεγάλη ή χάρη της...

Καιρός ήταν νά έπανασυνδέσει τίς σχέσεις μέ τούς φίλους του ό Πέτρος. 
Θάρχιζε άπό τόν κύρ Γιώργη, τό Χατζή. Μήνες είχαν ν ’ άνταμώσουν. Είχε 
άρρωστήσει βαρειά αύτό τόν χειμώνα, έμεινε κλεισμένος σπίτι του, ό Πέτρος 
δέν πήγε νά τόν δει, ήταν φορτωμένος μέ τό πένθος καί τό θάνατο, δέ μπο
ροΰσε νά κάνει επισκέψεις. Τώρα πού ή καρδιά του ξαλάφρωσε θά τόν έβλε
πε στήν εφημερίδα του. Πίστευε πώς θ ’ άντίκρυζε έναν άπελπισμένο άνθρω
πο, έξουθενωμένο άπό τά πλήγματα πού δεχόταν ή παράταξή του έξαιτίας 
τής καταστροφής τής Μ. Άσίας, έκτέλεση τών εξ, έξορία καί θάνατος τοΰ 
Κωνσταντίνου, τό ίνδαλμα τοϋ κύρ Γιώργη- υστέρα ή Επανάσταση, τό κυνη
γητό τών όμο ιδεατών του, πόση άντοχή θάχε αύτός ό φιλάσθενος άνθρωπος, 
θά συντριβόταν άπό τό βάρος τόσων συνταρακτικών γεγονότων. Άπόρεσε 
όταν τόν άντίκρυσε. Είχε μπροστά του έναν Χατζή, χλωμό άπό τήν άρρώ- 
στεια πού πέρασε, μέ φρόνημα όμως άκμαιο, όχι άπό αίσθημα έπιτυχιών καί 
ικανοποίησης, άλλά άπό άπόφαση ν ’ άγωνιστει γιά νά βγει άπό τόν κλοιό 
πού τοΰ είχαν στήσει οί άντίπαλοί του. Έ νοιωθε σάν άγρίμι στή μονιά του. 
κυνηγημένος άπό τούς εχθρούς, άποφασισμένος νά άντισταθεΐ, μέ κάθε μέσο, 
όχι τόσο γιά τίς ιδεολογικές πεποιθήσεις του -αύτές μετά τό θάνατο τοΰ 
Κωνσταντίνου είχαν διακυμάνσεις, θά γίνονταν πιό εύδιάκριτες στό μέλ
λον-, άλλά γιά τήν άξιοπρέπειά του, τήν άγωνιστική του παράδοση, οί άλλοι 
άγωνίζονταν νά τή διαβρώσουν. Ό  Χατζής ήταν θ υ μ ω μ έ ν ο ς ,  αύτό τό 
συναίσθημα έξουδετέρωνε όλες τίς επιπτώσεις άπό τήν κατάρρευση τής πα
ράταξής του' μπορεί νά τοΰ κατάτρωγε τά σωθικά, τοΰ έδινε όμως δύναμη 
καί τόλμη ν ’ άψηφά στρατιωτικούς νόμους καί λογοκρισίες πού πάλευαν νά 
φιμώσουν τή φωνή του. Έ τσι τόν άντίκρυσε ό Πέτρος καί δέν ήθελε νά π ι
στέψει στά μάτια του. —Κάθησε, τοΰ είπε ό Χατζής, καθώς ό άλλος τόν 
κοιτοϋσε μέ άπορία, καί μήν παραξενεύεσαι, ξέρω. πρόσθεσε, περίμενες ν ’ 
άντικρύσεις ενα ράκος καί βλέπεις ενα θεριό. Ποτέ δέν ήμονν έτσι. έγινα, μ ’ 
έκαναν. Στό βάθος φοβάμαι, δμως δέν τό δείχνω, άν τό καταλάβουν θά μ ' 
άποτελειώσουν. Πήγα μέ τό μέρος τής Επανάστασης, μέ τήν ελπίδα πώς θά 
πραγματοποιούσαν αύτά πού ύποσχέθηκαν, δέν τό έκαναν, δέν τούς άφησαν



νά τό κάνουν. Μπήκαν στή μέση οί βενιζελικοί. άρπαξαν τήν 'Επανάσταση 
καί τήν έκαναν δική τους. Τί καλό νά περιμένει ή Ελλάδα ά π ’ αύτούς; Ό  
Χατζής δέν έλεγε νά σταματήσει, ό Πέτρος τόν διέκοψε. —Στάσου κύρ 
Γιώργη. μού φαίνεται πώς πήρες τόν κατήφορο. Σέ πολλές περιπτώσεις ή 
'Επανάσταση πήρε σωστικές άποφάσεις γιά τό Έθνος. Ξεχνάς τό Στρατό 
τοϋ "Εβρου πού δημιούργησε άπό τά ασύντακτα μπουλούκια τής Μικράς 
Άσίας. ξεχνάς πώς χάρη στό στρατό αύτό μπορούμε καί διαπραγματευόμα
στε μέ τούς Τούρκους: — Τίποτα δέν ξεχνώ, μόνο πού άν δέν ήταν ό 
Πάγκαλος, δέν ξέρω πού θά είχαν φτάσει οί Τούρκοι. Μακελλάρης είναι, 
αύτός έστειλε στό άπόσπασμα τούς έξ, κι άλλους, κι άλλους... άτίθασσος, 
έγωϊστής. φιλόδοξος, όλα τά κακά τής φυλής έχει, άλλά είναι άντρας, 
μπορεί καί έπιβάλλεται. στις κρίσιμες στιγμές πού περνάμε, τέτοιους χρειά
ζεται ό τόπος. Νά δεις πού θά χτυπηθεί μέ τό Βενιζέλο. έχει τίς δικές του 
φιλοδοξίες, δέν ανέχεται νά είναι μαριονέττα στά χέρια άλλων, άς μή γελιό
μαστε. τόν τόπο κυβερνάει ό Βενιζέλος άπό τά παρασκήνια ' στή Λωζάννη 
θά πολεμήσει γιά τήν Ελλάδα, τό ξέρω, άς μήν τό γράφω, έδώ όμως θά μάς 
φέρει όλους άνω κάτω. δέ συμμαζεύει τούς άδιάλλακτους όπαδούς του. 
αύτοί κυβερνούν, όχι ή Επανάσταση. — Μήπως τά παραλές κύρ Γιώργη: 
άντέτεινε ό Πέτρος. — Τά παραλέω: φώναξε έρεθισμένος ό Χατζής. Δέ ζείς 
στά Γιάννινα Πέτρο: Δέ βλέπεις τί γίνεται: Έκεΐ πού πιστέψαμε πώς ή Ε πα 
νάσταση θά γεφύρωνε τό χάσμα άνάμεσα στούς δυό κόσμους, θά έβαζε έπι- 
τέλους σ ’ όλους μυαλό ή καταστροφή, πετάχτηκαν αύτοί στή μέση. οί κακοί 
βενιζελικοί. έκαναν τσιφλίκι τους τήν Επανάσταση καί κόβουν κεφάλια’ 
παντού βλέπουν συνωμοσίες, διώχνουν ύπαλλήλους. δέν άφησαν άκυνήγητο 
οϋτε ένα καλό άστυνομικό, αύτές τίς ύποσχέσεις έδωσε ή Επανάσταση: Έγώ  
λέω τήν άλήθεια πρός κάθε κατεύθυνση, δέ θέλουν νά μέ πιστέψουν. Βάζουν 
τούς λογοκριτές καί πετσοκόβουν τά κείμενά μου. Έ τσ ι θά ένωθοϋν οί 
Έλληνες: — Ρίχνεις καί σύ λάδι στή φωτιά, κύρ Γιώργη. δέν τούς άφήνεις 
ήσυχους... παρατήρησε ό φίλος του. — Μέ τήν άγιαστούρα, Πέτρο, δέ φεύ
γουν τά δαιμόνια, θέλουν άλλες μεθόδους γιά νά έξαφανιστοϋν. Δοκίμασα 
καί τήν άγιαστούρα. ποιός μ ’ άκουσε: Σήμερα μπαίνουμε στό δεύτερο δεκαή
μερο τοΰ Φλεβάρη. Τόν τελευταίο μήνα τίποτε άλλο δέν κάνω άπό τό νά κη
ρύσσω τήν ένότητα. Ά ς  έργαστοϋμε όλοι. μαζί μέ τήν Επανάσταση, νά σώ
σουμε τήν Ελλάδα, γράφω, συνεχώς. 'Όχι, άπαντοϋν αύτοί, ό «Κήρυκας» 
καί ή παρέα του. κι όσοι κρύβονται στά παρασκήνια, δέν έχετε καμιά δου
λειά έσεΐς μέ τήν ’Επανάσταση καί τή σωτηρία τής Ελλάδας. Έσεϊς είστε 
υπεύθυνοι γιά τήν καταστροφή της, πρέπει νά πληρώσετε. Καί πληρωμή, 
όπως καταλαβαίνεις, σημαίνει έξόντωση. Φταίμε όλοι, απαντώ, κάναμε λάθη 
καί οί δυό παρατάξεις, άς δώσουμε τώρα τά χέρια, άκόμα καί μέ τό «Ριζο
σπάστη» συμφώνησα, γράφει μερικά πράγματα σωστά, νά ένα, μέ βαριά 
καρδιά τό διάβασα, άλλά είναι σωστό: «Ό  Βενιζελισμός καί ό Κωνσταντι- 
νισμός είναι έξίσου ένοχοι τής καταστροφής τοϋ λαού. Διότι ό Σαγγάριος
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καί τό Ά φ ιόν άμιλλώνται μέ τήν Ουκρανίαν, ό Πρωτοπαπαδάκης μέ τόν 
Ρέπουλην. ό Γάσπαρης μέ τόν Γύπαρην. ό Γερακάρης μέ τόν Κούνόουρον. 
οί δολοφόνοι τοϋ Καβαφάκη. μέ τούς δολοφόνους τοϋ Δραγούμη. Επομέ
νως καί αί δύο πολίτικοι φατρίαι έχουν νά έπιδείξουν τούς άδαμάντάς των 
καί τά πιστοποιητικά των τής καταστροφής τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ». Αύτά  
έγραφε ό «Ριζοσπάστης» καί τά δημοσίευσα. 'Ανεξάρτητα άπό τήν ιδεολογία 
τους. άπό τήν όποία καί έμπνέονται, αύτά πού γράφουν είναι άληθινά. δλοι 
οί "Ελληνες τά παραδέχονται, μόνο οί κακοί βενιζελικοί. πού εχθρεύονται 
κάθε έξυγίανση. τά άποκρούουν. Νά σοϋ διαβάσω καί κάτι πού γράφω στό 
αύριανό άρθρο μου  (11-2-1923). Τό τιτλοφορώ: «Βρυκόλακες έντεϋθεν. 
βρυκόλακες έκείθεν...». Άκου, λοιπόν: «Ποιοι παρουσιάζονται ώς Ήρα- 
κλεϊς τοϋ πολιτικού καθαρμού τής Ελλάδος: Οί εισαγωγείς καί καλλιεργη- 
ταί όλων τών άγνώστων φρούτων μιάς πολιτικής έξαχρειώσεως. λυμαινομέ- 
νης τήν Ελλάδα, άπό έπταετίας. φρούτων, άτινα είσήγαγε καί έκαλλιέργησεν 
ό βενιζελισμός. διά νά τά περιλάβουν κατά καιρούς, άντίπαλοί του άλλοι, 
έξαχρειωμένοι, όπως καί οΰτος. φαυλοκράται. όπως καί οϋτος. καί νά δια- 
τηρήσωσι τήν καλλιέργειάν των. ...Ό  λαός δμως θέλει ειρήνην... καί είναι 
άποφασισμένος νά θάψη καί τούς βρυκόλακες τοϋ βενιζελισμοϋ καυτούς  
βρυκόλακες τοϋ κακού άντιβενιζελισμού. είς τό έσαεί...». Αύτά γράφω Πέ
τρο, νομίζω πώς είναι σωστά, άλλά θά μέ κυνηγήσουν. Δέ θέλουν νά παρα
δεχθούν πώς κι άπό τή δική τους πλευρά ύπάρχουν κακοί, δπως κι άπό τή 
δική μας. Στή στρούγκα τους. βλέπεις, θεωρούν τούς εαυτούς τους άσπιλους 
κι άμόλυντους. στήν παράταξή μας έχουν μαζευτεί δλοι οί έχθροί τής 
’Ελλάδας... Ό  Χατζής σώπασε. κουράστηκε. Τά μάγουλά του είχαν κοκκινί
σει, φαίνεται πώς ή ύπουλη άρρώστεια είχε άρχίσει νά σκάβει λαγούμια στά 
πλεμόνια του, αύτή ή κοκκινάδα είχε μιά άπόχρωση στό κεραμίδι, δέν ήταν 
φυσιολογική. Ό  Πέτρος τό κατάλαβε, πήγε μέ τά νερά του: — Έ χεις δίκιο, 
τοϋ είπε, καί σ ’ αύτό καί σέ πολλά άλλα. Μοϋ άρεσε καί κείνο πού έγραψες 
προχτές: «Καμμιά έπανάστασις δέν θά σώση τήν Ελλάδα άπό τά δεινά της, 
δταν πρωτίστως δέν βάλη γενναίον χέρι είς τήν έκκαθάρισιν τής όζούσης 
πληγής ή όποία λέγεται: «ή διά σημειωμάτων πολιτευομένων, χάριν βρω
μερών έγωϊστικών πολιτικών σκοπών, διατήρησις είς θέσεις κρατικός άνα- 
ξίων ή κακομαθημένων ή βεβαρυμένων ύπό μηνύσεων οργάνων». Τό τελευ
ταίο μοϋ θύμισε λιγάκι τή μήνυσή σου έναντίον τοϋ εισαγγελέα Τρακάκη. γε
νικά δμως έχεις δίκιο... — Καί πού νά τό βρώ: άγρίεψε καί πάλι ό Χατζής. 
Δέ μ ’ αφήνουν νά μιλήσω, μέ έμποδίζουν νά ολοκληρώσω τή σκέψη μου, βά
ζουν τούς λογοκριτές καί κόβουν εκείνα τά σημεία, πού άποτελοϋν τήν κύ
ρια σκέψη τοϋ άρθρου, δ. τι άπομένει δέ δίνει τό νόημα, γιά νά μή πονοκε
φαλιάζουν. πολλές φορές βγάζουν ολόκληρο τό άρθρο, γράφουν στή στήλη 
«λογοκρισία» καί ησυχάζουν... Γιά τήν κατάσταση στή Γερμανία νά γράψω, 
μέ λογοκρίνουν, γιά τήν κατάσταση τών προσφύγων τό ίδιο, χαλάει τήν 
εικόνα πού πάνε νά δημιουργήσει ό κόρακας, ό «Κήρυξ» ντε. δλα πάνε μέλι
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Δημήτριος Θ. Πανούσης (1890-1968), δι
ευθυντής τής έφημερίδας Πρόοδος. Μέ τή 
δημοσιογραφία ασχολήθηκε πριν άπό τήν κα
τάταξή του, ύστερα άπό διαγωνισμό, στό 
σώμα Αξιωματικών Οικονομικών Υπηρεσιών 
καί Διαχειρίσεως. Τραυματίστηκε σοβαρά μέ 
τήν έναρξη τοϋ Έλληνοΐταλικοϋ πολέμου τοϋ 
1940, όταν οί 'Ιταλοί βομβάρδισαν τά Γιάννινα. 
Μιά βόμβα έπεσε πίσω άπό τό σημερινό Δη
μαρχείο (τότε ύποκατάστημα τής Εθνικής 
Τράπεζας), όπου ήταν έγκατεστημένο πρατή
ριο τροφίμων γιά τό στρατό, μέ θύματα όλους 
τούς αξιωματικούς, άνάμεσά τους καί ό Δ. 
Πανούσης, καί οπλίτες πού ύπηρετούσαν έκεΐ. 
Από τούς 8 οί 6 σκοτώθηκαν.

Ό Δημ. Πανούσης ήταν εύρύτατα γνω
στός στήν κοινωνία τών Γιαννίνων γιά τήν 
εύγένεια καί τό ήθος του, εύπρόσδεκτος στις 
συναναστροφές, όπου πολλά ειχε νά προ
σφέρει μέ τό λόγο του. Μέ τόν ίδιο πολιτισμέ
νο τρόπο διεξήγαγε καί τούς πολιτικούς 
αγώνες, μέσω τής έφημερίδας του.

γάλα. λέει, τόσο πολύ καλά μάλι
στα, πού σήμερα πέθανε ό διευ
θυντής τοϋ νοσοκομείου Χατζη
κώστα Λ. Μήτσος άπό έξανθημα- 
τικό τύφο. έπεσε στήν εκπλήρωση 
τοϋ καθήκοντος του, τέτοια θέλω 
νά προλάβω, δέ μ ’ άφήνουν... Έ 
μαθα πώς σέ λίγες μέρες εκδίδει 
βενιζελική εφημερίδα ό Δημ. Πα
νούσης. είναι συνετός άνθρωπος, 
θά κάνω πολιτισμένο άγώνα μαζί 
του, θά σπάσει ή άδιαλλαξία τοϋ 
κακοϋ βενιζελισμοϋ... — Εύχομαι 
κύρ Γιώργη νά έχεις άντιπάλους 
τοϋ άναστήματός σου. νά πολεμάς 
παλληκαρίσια. χωρίς τόν έκνευρι- 
σμό καί τό άγχος πού σέ κατατρύ
χει, σέ κάνει νά μοιάζεις μέ εξα
γριωμένο θηρίο, καταστρέφεις καί 
τήν υγεία σου έτσι... — Τό ξέρω, 
άλλά δέ μπορώ νά κάνω άλλοιώς. 
Θά παλέψω μέ νύχια καί μέ δόντια 
γιά νά κρατήσω τήν άξιοπρέπειά 
μου. άπάντησε μέ παράπονο ό 
Χατζής. ’Εκείνο πού μ ’ έξοργίζει 
περισσότερο είναι τό ότι δέ μέ π ι
στεύουν. Αύτό μέ πληγώνει άφάν- 
ταστα. Έκανα λάθη καί ώς πολί
της καί ώς δημοσιογράφος, ύπερη- 
φανεύομαι όμως πώς πάντα  
στάθηκα άνδρας. Αύτοί μέ τό νά 
μέ άμφισβητοϋν, επιδιώκουν νά μ ’ 
εύνουχίσουν. Θά πολεμήσω.

Ό  Πέτρος σηκώθηκε, κατάλαβε 
πώς ό συνομιλητής του είχε έξα-
ντλήσει τίς δυνάμεις του, έφταναν 

αύτά πού ακούσε, σέ άρκετά συμφωνούσε σ’ άλλα δχι. "Ηθελε νά τού μιλήσει 
καί γιά τή νέα κατάσταση πού δημιουργήθηκε σπίτι του, μέ τή Σμυρνιώτικη 
οικογένεια, ήθελε νά τόν κάνει κοινωνό τής χαράς του, δέν ήταν δμως ή κα
τάλληλη στιγμή, τό άφησε γιά άλλη φορά. Χαιρέτησε μέ θέρμη τόν παλιό του 
κι έφυγε. Στό δρόμο άναλογιζόταν πώς μέ τόν κύρ Γιώργη μαζί πέρασαν τίς 
χαρές καί τίς λύπες τής δεκαετίας, κάποτε τόν λυπόταν κι άλλοτε τόν



καλοτύχιζε' ή συμμετοχή στούς αγώνες γιά τά δημόσια πράγματα έχει τις 
χαρές καί τις άπογητεύσεις της, χαρίζει όμως αίγλη στούς άθλητές, τό πάθος 
τής δημοσιογραφίας είναι άπό τά μεγάλα πάθη τοΰ άνθρώπου. δύσκολα ν ’ 
άποδεσμευτεΐ κανείς άπ' αύτό. μοιάζει μέ τά σκληρά ναρκωτικά, συχνά

οδηγούν στό θάνατο... Ό

Π Ρ Ο Ο Δ Ο Ι f4 & | Πέτρος άγαποϋσε τόνI—- '".1"*- <- Χατζή, ποτέ δμως δέν
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I ΚΑΤΑΧΟΡΗΙΕΙΙ
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τόν ζήλεψε. Τά δικά του 
ΐ Ζ  ενδιαφέροντα ήταν άλλα,

Ή εφημερίδα «Πρόοδος·, τοϋ Δημ. Πανούση περισσότερο άνθρώπινα,
χωρίς τίς έντονες συγκι

νήσεις τών δημοσιογραφικών άγώνων. *Ας είναι... Καιρός ήταν νά δει καί 
τόν άλλο φίλο του, τόν ’Αβραάμ, κάποια άπό τίς έπόμενες μέρες θά πήγαινε 
σπίτι του...

’Ορθές άπόψεις -ισχύουν άκόμα καί σήμερα- διατύπωνε καί πάλι ό 
Χατζής, μιλώντας γιά τήν αύτοδιοίκηση καί τήν άποκέντρωση: Κατά τό σκο
τεινότερα άκόμα χρόνια τής δουλείας, πολλάκις ή αύτοδιοίκησις διά τήν 
Κοινότητα, είχε συντείνει ώστε ό Ελληνισμός, άνθηρός καί άκμαίος, νά δυ
νατό, ι νά όρθοποδήση εις ό,τι άφεώρα τήν έαυτοϋ διοικητικήν μέριμναν καί 
όχι τοϋ κακοϋ δυνάστου τήν κακήν διοίκησιν. Οϋτω σχολεία, έκπαίδευσις. 
φιλανθρωπία, κοινωνική πρόνοια, κοινωνική παράστασις, όλα ήσαν καλύ
τερα τότε. Τό κράτος μέ τήν συγκέντρωσιν τά έτσάκισεν καί τά έθραυσεν 
όλα, άπροπαράσκευον, άμελέτητον καί αύτοσχεδιάζον. ( "Ηπειρος, 13-1-1923).

’Απροσδόκητο σύμμαχο βρήκε ό Χατζής στήν έφημερίδα ’Αγροτική  
Ένωσις (έπίσημο όργανο τής «Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας τών άγρο- 
τικών συνεταιρισμών») σ’ δτι άφοροΰσε στήν υπεράσπιση τοΰ Σπυρίδωνα. 
Ή  έφημερίδα διαμαρτυρόταν ότι έξ επιδρομής κατελήφθη ή μητρόπολις 
Ίωαννίνων ύπό τοϋ άνέργου έπισκόπου Αμασείας, (τοΰ Γερμανού Καρα- 
βαγγέλη) καί έξεδιώχθη ό φυσικός ποιμήν κ. Σπυρίδων, οϋτινος τό εθνικόν 
έργον είναι γνωστόν εις ολόκληρον τόν Ελληνισμόν. Τό τελευταίο δέν ήταν 
σοβαρό επιχείρημα, γιατί ό Γερμανός είχε νά παρουσιάσει ισάξιο έθνικό 
έργο. Ό  Γερμανός άργοΰσε νάρθει στά Γιάννινα, δίνοντας άφορμή στήν 
Ή πειρο  ν ’ άνακινήσει καί πάλι τό θέμα τοΰ Σπυρίδωνος, ύστερα μάλιστα 
άπό τήν άρθρογραφία τοϋ Κήρυκος, ό όποιος, γνωρίζοντας τά παρασκήνια 
καί τίς κινήσεις τοΰ Γερμανού, ζητοΰσε νά τοποθετηθεί ώς μητροπολίτης 
Ίωαννίνων ό Παραμυθίας Νεόφυτος, φανατικός βενιζελικός. Ό  Γερμανός 
δέν έρχόταν στά Γιάννινα, γιατί επιδίωκε νά καταλάβει τό μητροπολιτικό 
θρόνο ’Αθηνών, ήττήθηκε δμως άπό τό Χρυσόστομο. Στό μεταξύ, σημείωνε 
ό Χατζής, εισπράττει άπό τό ταμεΐον τών «Ελεών» 6.000 δρχ. δ ι’ έξοδα πα- 
ραστάσεως.

Γενικός διοικητής ’Ηπείρου διορίσθηκε κι άνέλαβε καθήκοντα άπό 16-1-1923 ό
Μίνως Πετυχάκης. βενιζελικό στέλεχος, πεπειραμένος στά διοικητικά. Ή  ’Ήπειρος, τοΰ



συνιστοϋσε ν' άποφύγει τάς θολεράς. ύποπτους. ίδιοτελεϊς καί κακάς εισηγήσεις καί νά 
φιλοτιμηθεΐ νά συνδέσει εύφήμως τήν παρουσία του στά Γιάννινα μέ τήν απαίτηση ολό
κληρου τοϋ λαοϋ: Ή  'Ελλάδα γιά δλους τούς "Ελληνες! Ή Πολιτεία γιά δλους τούς πο
λίτες. Φαίνεται πώς ό Πετυχάκης πολιτεύτηκε μέ σύνεση καί κρατήθηκε μακρυά άπό τίς

κακοήθειες. τίς πονηριές καί 
τίς άσχήμιες τών κομμάτων, ό 
Χατζής όμως δέν ήταν εύχα- 
ριστημένος κι έγινε άντίπαλός 
του. Στό μεταξύ είχε άπαυδή- 
σει άπό τήν καθημερινή άντι- 
δικία του μέ τόν Κήρυκα. είχε 
φτάσει στό σημείο ν' αφιερώ
νει κάποτε τόν περισσότερο 
χώρο τής εφημερίδας του γιά 
ν' άντικρούει τίς έπικρίσεις 
του. Γιαυτό μέ ευχαρίστηση 
άκουε τίς φήμες πού μιλούσαν 
γιά τήν έκδοση νέας βενιζε- 
λικής έφημερίδας, θ' αγωνιζό
μαστε τουλάχιστον μέ εϋπρέ- 
πεια , έγραφε. Ή  νέα εφημερί
δα δέ θ' άργοϋσε νά έκδοθεί.- 
Μέ άπόφαση τοϋ Γενικοϋ έ
φορου τοΰ Σώματος Προσκό
πων. ό Γεώργιος Βαβαρέτος 
άνέλαβε τήν ίδρυση προσωπι
κής όμάδας στά Γιάννινα 

(μάλλον ανασύσταση γινόταν).- Ά ρχισε τίς δικηγορικές έργασίες του στά Γιάννινα, ό 
τέως εφοριακός έλεγκτής Γεώργιος Νιαβής.- Στή στήλη τής αλληλογραφίας της Ηπείρου  
ό Χατζής άνέπτυσσε κάποτε πολύ ένδιαφέροντα θέματα. Κάποιος φιλολογών άπό τά 
Γιάννινα είχε αντιρρήσεις γιά τή μετρική προσωδία καί τίς χασμωδίες, πού έπισήμαινε. 
όπως ισχυριζόταν, σέ ποιήματα τοΰ Χατζή. Σέ δυό συνέχειες μέ τίτλο: Φιλολογικές 
κουβέντες, ό τελευταίος, μέ πλήθος άπό παραδείγματα (παράθεση στίχων άπό τούς με
λωδικότερους νεοέλληνες ποιητές, κυρίως τοΰ Λ. Μαβίλη) άποδείκνυε δτι οί ποιητές δέ 
νοιώθουν τή χ α σ μ ω δ ί α  πού νόμιζε ό φιλολογών δτι γίνεται μέ τή σύμπτωση φωνη
έντων στό στίχο. Ή σύμπτωση τών φωνηέντων, πρόσθετε, κι δταν άκόμα άποτελοΰν μ ε - 
τ ρ ι κ ή συλλαβή -χωρίς έκθλιψη, συνίζηση, συναλοιφή- δέ γεννοΰν έκεΐνο πού άκουε τό 
άρχαϊο αυτί ώς χ α σ μ ω δ ί α . -  Ύπέκυψεν. έν πλήρει νεότητι. είς άνίατον καί χρονίαν  
άσθένειαν. ό νεώτερος υιός τοϋ μεγαλεμπόρου Ίωαννίνων 'Αλεξίου Νιτσίδου, Η ρα
κλής. - Τό κρέας, ιό  τυρί, τό βούτυρο καί τό λάδι. είχαν εξαφανιστεί πάλι άπό τήν άγορά 
στίς άρχές Φεβρουάριου. Χώρα κτηνοτροφική ή Ήπειρος, έμεινε χωρίς δραμάκι κρέας. 
Ή, έάν εϋρίσκεται πουθενά κανένα λιπόσαρκον παγιδάκι, χρειάζεται νά πώληση κανείς 
τσιφλίκι διά νά τό άγοράση. Διότι όλα τά σφάγια έξήχθησαν έξ άβελτηρίας γενικώς καί 
τών άρμοδίων καί τών παραγόντων τοϋ τόπου... Χώρα κτηνοτροφική ή Ή πειρος καί 
έμεινε χωρίς δραμάκι βούτυρον. Κ αί χωρίς δραμάκι τυρί... Είχε μείνει λίγο λαδάκι τής 
έντοπίας παραγωγής. Μέ τήν εξαγωγή έφτασε κι' αυτό είς τάς 22 δρχ. τήν όκά.- Στίς 
άρχές Φεβρουάριου έφτασε στά Γιάννινα ό έπιμελητής τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου καί 
έφεδρος γιατρός Μουτούσης, τόν έστειλε ή κυβέρνηση γιά τήν καταπολέμηση τών έπι- 
δημιών πού μάστιζαν τήν πόλη, κυρίως τοϋ έξανθηματικοϋ τύφου. Μαζί μέ τόν ύγειο-
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Ομιλος Γιαννιωτών στό Μαυσωλείο τοϋ Αλή πασά, 
στό Κάστρο (1922). Πίσω τό φέρ-ψορζέ άρίστης 
τέχνης κουβούκλιο, πού χάθηκε στήν Ίταλο-γερμα- 
νική Κατοχή. Α' σειρά έξ αριστερών: Μιχ. Λάππας, 
Γρηγ· Τζομάκας, Σωτήρ. Ζοϋμπος, Γ. Βαβαρέτος, 
Σ. Τζιμόπουλος, Πύρ. Αποστολίδης, Γούλας Ρίζος, 
Σπ. Π απαζήσης. Β' σειρά: Δημ. Βάλης, Τηλ. 
Νότσικας, Θεόδ. Χατζής, Παν. Μ αρνέλης, Αν. 
Γ ραμματικόπουλος, Έ λ. Μ παμπασίκας, Δημ. 
Φρίγκας.
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νομικό επιθεωρητή Γ. Δευτεραΐο πήραν δλα τά άπαραίτητα μέτρα γιά εντοπισμό κι απο
μόνωση τών κρουσμάτων. Μπήκε σέ λειτουργία καί νέος απολυμαντικός κλίβανος κι 
οργανώθηκε υπηρεσία απολύμανσης στό δημόσιο πλυντήριο 250-300 άνθρώπων τή μέ
ρα.- Στήν Ή πειρο  άπό τίς 15 Φεβρουάριου άρχισε ή δημοσίευση σειράς άρθρων άνωνύ- 
μου. άλλά εμπείρου εκπαιδευτικού μέ θέμα: ή άγωγή τών έλληνοπαίδων. Ό  Χατζής 
παρακαλούσε τόν άρθρογράφο νά στείλει κι άλλες μελέτες του γιά δημοσίευση, έως δτου 
κατορθώσωμεν τήν έκδοσιν ένός περιοδικού ευπροσώπου, διά νά είναι δυνατόν νά γίνη 
έν Ήπείρω κάποια ζωηροτέρα καί σκοπιμωτέρα πνευματική έργασία. καθ' δλας τάς δι
ευθύνσεις τής πνευματικής ζωής. Ή  καθημερινή εξαντλητική ενασχόληση τοϋ Χατζή μέ 
τήν πολιτική άρθρογραφία. δέν τόν έκανε νά πνίγει καί τίς εύαισθησίες του ώς πνευ
ματικού άνθρώπου.- Τό περιοδικό θ' άργοΰσε νά έκδοθεΓ ή νέα δμως έφημερίδα πού 
άνέμενε ό Χατζής κυκλοφόρησε στις 16 Φεβρουάριου μέ τίτλο Πρόοδος, εκδότη τόν Δημ. 
θ . Πανούση καί ήμερομηνία 1 Μαρτίου 1923. Τί είχε συμβεΐ; Ή  Επανάσταση τόν ’Ια
νουάριο τοΰ 1923 καθιέρωσε καί στή χώρα μας τό Γρηγοριανό ημερολόγιο, αντί τοϋ 
Ίουλιανοϋ πού ισχυε. καί μέ διάταγμα άποφασίστηκε ν' άρχίσει ή εφαρμογή του άπό τίς 
16 Φεβρουάριου πού θά ύπολογιζόταν ώς 1η Μαρτίου. Ή  πολιτεία καί οί εφημερίδες 
εφάρμοσαν άμέσως τό διάταγμα, γιά τήν Εκκλησία δμως εξακολουθούσε νά Ισχύει τό 
παλαιό ημερολόγιο. Ή εισαγωγή τοΰ νέου στις θρησκευτικές τελετές, έγινε ύστερα άπό 
άπόφαση τοΰ Πατριαρχείου κι άρχισε νά εφαρμόζεται στις 10 Μαρτίου 1924 πού θεω
ρήθηκε ώς 23η Μαρτίου*. Ό  Χατζής χαιρέτησε μέ θερμά λόγια τήν έκδοση τής Προόδου 
καί εύχήθηκε προκοπή καί ευδοκίμηση. Σέ λίγες μέρες άρχιζε «κλεφτοπόλεμο» καί μέ 
τήν Πρόοδο, ήταν ή ’ιδεολογία πού τούς χώριζε. Ποτέ. δμως, δέ χρησιμοποίησε σκληρή 
γλώσσα έναντίον της, δπως έκανε μέ τόν Κήρυκα.

ΤΤ Επανάσταση, στήν προσπάθειά της ν ’ αμβλύνει τό χάσμα άνάμεσα στις 
δυό παρατάξεις, ανήγγειλε τήν ίδρυση Συνδέσμων Εθνικής Σωτηρίας σ’ 

όλη τή χώρα. Οί Σύνδεσμοι, κατά τίς επαγγελίες της, δέ θά ήταν οργανώσεις 
κομματικές, δπως καί ή Επανάσταση δέν ήταν κομματική. Κατά τίς δηλώ
σεις μάλιστα τοϋ ύπουργοΰ Εσωτερικών, απαγορευόταν άπολύτως ή άνά- 
μιξη τών άρχών στήν ίδρυση καί λειτουργία τους. Ή  πραγματικότητα έδει
χνε πώς κατά τήν ίδρυση τών Συνδέσμων, συνέβαιναν δυό πράγματα: α) Οί 
βενιζελικοί άγωνίζονταν νά ρυμουλκύσουν τούς Συνδέσμους στό κόμμα 
τους, καί β) Οί Σύνδεσμοι οργανώνονταν μέ πρωτοβουλία τών άρχών. Τό 
πρώτο έγινε μέ τήν ίδρυση Συνδέσμου στήν Κόνιτσα, τό δεύτερο στό 
Πωγώνι. Τήν ίδρυση τοΰ Συνδέσμου Κόνιτσας χαιρέτησε ό Κήρυξ μέ θερμά, 
άλλά καί υπαινικτικά σχόλια: Ά πό  τήν Κόνιτσαν μάς έρχεται τό πρώτον 
άγγελμα ίδρύσεως «Συνδέσμου Εθνικής Σωτηρίας». Τιμή εις τήν Κόνιτσαν, 
ή όποία — άς τό όμολογήσωμεν— εις τό παρελθόν έκαμεν έλαφράν τινά 
έξαίρεσιν, όσον άφορά τό πολιτικόν αίσθημα τού τόπου. Ή το  έπάναγκες νά 
προβή ή Κόνιτσα εις τήν εύγενή αύτήν χειρονομίαν, άνεξαρτήτως πολιτικών  
φρονημάτων, νά ένωθή όλη ύπό τήν σημαίαν τής Έπαναστάσεως. — ”Ωστε 
έτσι λοιπόν, σχολίαζε ό Χατζής, κατηγορείται ή Κόνιτσα ότι δέν είναι βενι-

* Οί προσωπικές μου εμπειρίες άπό τή μεταβολή αύτή εκφράζονται σ' ένα αύτο- 
βιογραφικό κείμενο μέ τίτλο Πώς ημέρεψαν οί άγιοι, στις αναμνήσεις μου' έκδόθηκαν 
τό 1992 μέ-τίτλο: Τά χρόνια πού πέρασαν. Γιάννινα, τόμ. Α".
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ζελική καί κομματικό «τσιφλικόπουλο» τον «Σνλλόγου τών Φιλελενθέρων» 
τής πόλης. Μέ αύτά πού γράφει ό «Κήρυξ» άδικεί τό πνεύμα τής Έπανα- 
στάσεως. τό ύπεράνω κομμάτων, καί χαρακτηρίζει καί τούς «Σννδέσμονς», 
όχι όπως τούς εννοεί ή υγιής Επανάστασής, άλλ ’ ό νοσηρά κομματίζων εγκέ
φαλος τοΰ «Κήρνκος».

Στό Πωγώνι έγινε άλλη καταστρατήγηση τών επαγγελιών της Επανάστα
σης. "Εγραφε ό άνταποκριτής τής ’Ηπείρου άπό τή Βοστίνα: Στις 12 
Φεβρουάριον (π.ή), κατόπιν προσκλήσεως τού ύποδιοικητοϋ Πωγωνίον 
ίδρύθη εις Βοστίναν «Σύνδεσμος ’Εθνικής Σωτηρίας». Έντύπωσιν ένεποίη- 
σεν εις τό νοήμον κοινόν ή παρουσία καί ή συμμετοχή καί τών άρχών εις 
τοιούτονς «Σννδέσμονς». Επιτρέπεται εις τούς δημοσίονς υπαλλήλους νά 
ίδρύωσι καί νά συμμετέχονν εις πολιτικούς συλλόγους; Ή  ’Επανάσταση τό 
απαγόρευε, οί βενιζελικοί, όμως, πού στήν πραγματικότητα κυβερνούσαν,
ύποκινοΰσαν, τέτοιες συμμετοχές.______

Μέ τήν εφαρμογή τοΰ νέου ημερολογίου ή επέτειος τής 21ης Φεβρουάριου, γιορτά
στηκε στις 6 Μαρτίου. Οί προσκλήσεις είχαν σταλεί άπό μέρες στούς επισήμους, ύπο- 
γραμμένες άπό τό δήμαρχο Βασίλειο Πυρσινέλλα. Τή μέρα τής γιορτής δμως. τόσο στή

δοξολογία δσο καί στή δεξίωση τοΰ 
Δημαρχείου άλλος δήμαρχος έκανε 
τήν εμφάνισή του: ό γιατρός Γεώρ
γιος Σταυρίδης στέλεχος τοΰ κόμμα
τος τών Φιλελευθέρων στά Γιάννινα. 
Τί είχε συμβει: Οί βενιζελικοί άπό 
καιρό ενεργούσαν γιά τήν άντικατά- 
σταση τοϋ άντιβενιζελικοΰ Β. Πυρσι- 
νέλλα. επιδιώκοντας τό διορισμό δη
μάρχου άπό τή δική τους παράταξη, 
τό πέτυχαν τήν παραμονή τής 21ης 
Φεβρουάριου. Έτσι. άλλος δήμαρχος 
προσκαλοϋσε κι άλλος υποδεχόταν. 
'Οπωσδήποτε ή γιορτή δέν προσφερό- 
ταν γιά τέτοιου είδους άλλαγές. ήταν 
φυσικό νά προκαλέσει άντιδράσεις. 
Ό  βενιζελισμός -σημείωνε ειρωνικά ό 
Χατζής- διακρίνεται διά τό πάντοτε 
άβρόφρον τών τρόπων του καί τήν λε
πτότητα τον. ήτις δέν ήτο δυνατόν 
παρά νά τεκμηριωθή καί έπί τοϋ προ-
κειιιένου.___________________________

Τίς επόμενες μέρες έγραψε ένα 
δριμύτατο σχόλιο άναφερόμενο στις μανούβρες τών βενιζελικών γιά τήν άντικατάσταση 
τοΰ δημάρχου. Τό σχόλιο κόπηκε άπό τή λογοκρισία, ή οποία, χρησιμοποιοΰσε πολύ 
συχνά τό ψαλίδι της γιά νά περικόπτει τά κείμενα τής Ήπειρον. Ό  Χατζής δέν άντεξε: 
Κατόπιν τοϋ χθεσινού γδυσίματος τής λογοκρισίας -έγραφε στις 14 Μαρτίου- έπί τριών 
διαφόρων θεμάτων, ένεθυμήθημεν, συρράπτοντες ράκη τινά έντυπου πλέον χάριτον. τό 
τραγικώς ειρωνικόν παλαιόν άφόρισμα: «Ό  τύπος είναι έλενθερος αρκεί μόνον... νά μή

Γεώργιος Σταυρίδης, γιατρός, δήμαρχος 
Ίωαννίνων (1923-1925)
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γράφη». Οϋτως έκόπησαν... (νέα επέμβαση της λογοκρισίας γιά νά μή γίνει άναφορά στά
θέματα).
Ή  έναρξη επίσημων έλληνοαλβανικών σχέσεων, μέ τό διορισμό έπιτετρα- 

μένων στήν Αθήνα καί τά Τίρανα, έδωσε αφορμή γιά άνακίνηση τοΰ 
Βορειοηπειρωτικοΰ ζητήματος άπό τίς στήλες τής Ηπείρου  μέ άρθρογραφία 
πολλών, ιδιαίτερα τοΰ δικηγόρου Α. Βετσοπούλου. Γιά τούς άρθρογράφους, 
ή λυδία λίθος καλών σχέσεων μέ τήν ’Αλβανία ήταν ή παραχώρηση στούς 
Βορειοηπειρώτες όλων τών δικαιωμάτων καί προνομίων πού πρόβλεπε τό 
Πρωτόκολλο τής Κέρκυρας, αίτημα καί σήμερα επίκαιρο. Οί άρθρογράφοι 
ζητοΰσαν επίσης τήν άμεση σύγκλιση Παμβορειοηπειρωτικοϋ συνεδρίου.

Κι ένώ ό Γερμανός έξακολουθοΰσε νά είναι μητροπολίτης Ίωαννίνων - 
θά περνοΰσε ένας χρόνος άκόμα γιά νά φύγει-, οί δυό βενιζελικές εφημερί
δες τών Γιαννίνων, ό Κήρυξ καί ή Πρόοδος μιλοΰσαν γιά χηρεία τοΰ μητρο- 
πολιτικοΰ θρόνου καί γιά τήν άνάγκη τοποθέτησης νέου μητροπολίτη. Ό  
Χατζής άντέδρασε καί βέβαιο είναι πώς τό σχόλιό του άποκάλυπτε νέα πα
ρασκήνια, περικόπηκε δμως πάλι άπό τή λογοκρισία. Μέ τέτοιες προϋποθέ
σεις δημοσιογραφία, στήν πραγματικότητα, δέ μποροΰσε ν ’ άσκηθεϊ.

Ό  Κήρυξ καί ή Πρόοδος είχαν κάποιο δίκιο δταν μιλοΰσαν γιά χηρεία 
τοΰ μητροπολιτικοΰ θρόνου. Ό  Γερμανός Καραβαγγέλης δέν έρχόταν στά 
Γιάννινα έπειδή ήταν ύποψήφιος άρχιεπίσκοπος ’Αθηνών, έπρεπε, γιαυτό, 
νά μείνει στήν ’Αθήνα νά στηρίξει τήν ύποψηφιότητά του. Δεν κατόρθωσε να 
έκλεγει, είχε άντίπαλό του έναν άπό τούς κορυφαίους ιεράρχες τής ’Ορθο
δοξίας, τό Χρυσόστομο Παπαδόπουλο. Πικραμένος ό Γερμανός γιά τήν 
άποτυχία παραιτήθηκε άπό μητροπολίτης Ίωαννίνων καί έξέφρασε τήν έπι- 
θυμία νά φύγει άπό τήν Ελλάδα. Ό  βενιζελικός τύπος τών ’Αθηνών ύπο- 
στήριξε τήν ύποψηφιότητά του γιά τό θρόνο τής ’Αρχιεπισκοπής, μάλιστα 
θεωρούσαν ώς έθνική συμφορά τήν άπόφαση νά έγκαταλείψει τήν Ελλάδα. 
Ό  άντιβενιζελικός τύπος, άντίθετα, τοΰ έκανε δριμεία έπίθεση. Είναι ένδει- 
κτική ή παράγραφος ένός σχολίου τής ’Αθηναϊκής: Πολύς θόρυβος γίνεται 
εδώ καί δυό μήνες, γύρω άπό τό όνομα ένός καλογήρου, εις τάς βενιζελικάς 
έφημερίδας. Καί άφοϋ τόν έρεκλαμάρισαν ώς τόν μόνον άξιον νά έπιβή τοϋ 
μητροπολιτικοΰ θρόνου Αθηνών, μετά τήν εκλογικήν άποτυχίαν του, άρχι
σαν νά γανώνουν τό κεφάλι τοϋ κοσμάκη μέ άλλου είδους άνοησίες. Φαντα- 
σθήτε ότι άποτολμοϋν νά λένε ότι πρόκειται περί εθνικής συμφοράς, διότι 
ό καλόγηρος αύτός έσκέφθη καί άπεφάσισε νά φύγη άπό τήν Ελλάδα μετά  
τό ρεζιλίκι πού έπαθε. Ό  έθνικός διχασμός, πού μέ τήν μονόπλευρη πολιτική 
της τοποθέτηση, δέ μπόρεσε ή Επανάσταση  νά εξαλείψει, έξακολουθοΰσε νά 
τυφλώνει. ’Ήταν άπαράδεκτες οί λοιδωρίες έναντίον τοΰ μητροπολίτη Ίω 
αννίνων. Δέν ήταν μητροπολίτης τής άράδας ό Γερμανός Καραβαγγέλης. 
Ή ταν ή ψυχή τοΰ Μακεδονικού άγώνα καί οί δημοσιογραφικοί κάλαμοι 
έπρεπε αύτό νά τό ύπολογίζουν.

Οί δυό βενιζελικές έφημερίδες μιλοΰσαν γιά χηρεία τοΰ μητροπολιτικοΰ
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θρόνου τών Γιαννίνων, γιατί ήθελαν νά πετύχουν τή μετάθεση στά Γιάννινα 
τοϋ Παραμυθιάς Νεοφύτου. Ή  ηγεσία τών Φιλελευθέρων καί προπαντός ό 
πρόεδρος τής επιτροπής, ό Παν. Δαγκλής, είχαν άλλη γνώμη. Θεωρούσαν άνα- 
γκαία τήν παρουσία τοϋ Καραβαγγέλη στά Γιάννινα, γιαυτό καί πέτυχαν νά 
τόν πείσουν ν ’ άνακαλέσει τήν παραίτηση. Οί Γιαννιώτες, μέ άναφορά τους, 
ύστερα άπό υπόδειξη τοϋ Δαγκλή, παρακάλεσαν τό Γερμανό νά μήν έγκατα- 
λείψει τήν πόλη. δπως καί έγινε. Χολωμένος ό Χατζής -είχε ελπίδες δτι μετά 
τήν παραίτηση τοϋ Γερμανοϋ μποροϋσε νά γυρίσει ό Σπυρίδων- σχολίαζε: (29-

3-1923): Ό  στρατηγός Ααγ- 
κλής πρέπει νά μένη ικανο
ποιημένος, διότι ή διαταγή 
του πρός τούς Ίωαννίτας, 
νά ίκετεύωσι δι ’ άναφοράς 
των τόν κ. Γερμανόν, διορι- 
σθέντα καί παραιτηθέντα 
(λογοκρισία), αύτφ επαρ
χίας. ϊνα άνακαλέση τήν πα- 
ραίτησίν του, εφερεν άποτέ- 
λεσμα. Θά είναι δέ καί ευχα
ριστημένος, επειδή ένίκησε 
καί τόν κ. Σίμον (φίλο τοϋ 

Σπυρίδωνα, τ. βουλευτή Ίωαννίνων καί διευθυντή τής βενιζελικής Πατρίδος) 
καί ελλειψε άλλως καί ή πέτρα τοϋ σκανδάλου, μεταξύ τούτου καί τοϋ ίδίου.

Δέν άρκέστηκε μόνο σ’ αύτό ό Χατζής, έγραψε κι άλλο σχόλιο, πιό π ι
κρόχολο. (31-3-1923): Ό  μητροπολίτης Ίωαννίνων κ. Γερμανός Καραβαγγέ
λης. έρχεται. Λόξα τώ θεώ, έπί τέλους άφοϋ τό άπεφάσισεν. Κατά τάς πλη
ροφορίας τάς ιδιαιτέρας εννοείται... έξ ’Αθηνών... τών ένταϋθα δύο βενιζε- 
λικών φύλλων, ή είδησις ένέπλησε άπροσμετρήτου χαράς τόν ’Ηπειρωτικόν 
κόσμον, δεδομένου ότι άφιξις μητροπολίτου τήν σήμερον ημέραν σημαίνει 
καλαμπόκι, ευτυχίαν, κατέβασμα τής λίρας κλπ. Ου μήν άλλά. κατά τά εγχώ
ρια βενιζελικά φύλλα, ό λόγος τοϋ μή έρχομοϋ μέχρι τοϋδε τοϋ σεβασμιω- 
τάτου ένταϋθα δέν ήτο ή υποψήφιό της του διά τόν θρόνον τών Αθηνών, 
οϋτε τίποτε τέτοιο. Ά λλά  άλλοι, σπουδαίοι λόγοι... μυστηριώδους έθνικής 
ύφής Ισως. Αύο ημέρας πρό τών έν λόγω βαρυσιιμάντων πληροφοριών, αΐτι- 
νες παρέχονται εις τό νοημονέστατον ηπειρωτικόν κοινόν - ένοείται τοϋ  
«Κήρυκος» μόνον κοινόν, διότι τό άλλο (τής «Προόδου»), ευτυχώς, δέν άπε- 
βλακώθη-, ό «Κήρυξ» παρεπονεΐτο δτι στέλλουν μόνον καλαμπόκι έξ 
Αθηνών διά τήν 'Ήπειρον... Γράφοντες τ ’ άνωτέρω -συνέχιζε σέ επόμενο 
σχόλιό του- παρακαλοϋμεν νά μή νομισθή δτι έχομεν τήν έ λ α χ ί σ τ η ν  
ά π ο λ ύ τ ω ς  δρεξιν ή διάθεσιν νά θίξωμεν τόν έρχόμενον μητροπολίτην. 
Κάθε άλλο. Ή ταν άγωνιστές καί οί δυό: κι ό Καραβαγγέλης κι ό Χατζής, 
στό βάθος σέβονταν ό ένας τόν άλλον.

Υποδοχή τοϋ μητροπολίτη Ιωαννίνων 
Γερμανοϋ Καραβαγγέλη στό Σκαμνέλι (1924).
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Ό  Γερμανός έφτασε στά Γιάννινα τό άπόγευμα τής Κυριακής τής 1ης 
’Απριλίου. Τοϋ έγινε έπίσημη ύποδοχή έξω άπό τήν πόλη άπό τό Γενικό δι
οικητή Μ. ΓΙετυχάκη. τό στρατηγό Γ. Λεοναρδόπουλο. τό δήμαρχο κι όλες 
τίς άρχές. Κατά τά είωθότα. είσήλθον πεζή εις τήν πόλιν. προπορευομένον 
όλου τον κλήρον καί τών έξαπτερύγων. Στή Μητρόπολη έγινε δοξολογία. 
Μετά τό τέλος της ό Γερμανός έκφώνησε τόν ένθρονιστήριο λόγο του, στόν 
όποιο, μέ λόγια εκφραστικά, έτόνισεν ότι έρχεται διδάσκαλος ειρήνης καί 
άγάπης. έξω διαιρέσεων καί παθών - λόγια δηλαδή σνμπαθή καί παρηγόρα, 
ών όμως ή πραγματική άξια θά έκτιμηθή έκ τών πραγμάτων, ώς ή φραστική 
καί ρητορική έξετιμήθη άμέσως έκ μέρους τών άκονσάντων ταϋτα άκρο- 
ατών. Έκ μέρους τής πόλης προσφώνησε τό Γερμανό ό δήμαρχος Γ. 
Σταυρίδης καί έκ μέρους τοΰ Συνδέσμου Φιλελευθέρων ό δικηγόρος Στ. 
Ρώϊμπας, διερμηνεύοντας τήν όλως ιδιαιτέραν χαράν πού αισθάνεται τό φ ι
λελεύθερον κόμμα έπί τή άφίξει του. Ό  Χατζής, δηλαδή, έπαινοΰσε τίς προ
θέσεις τοΰ νέου ιεράρχη καί τή ρητορική του δεινότητα, θά τόν έκρινε όμως 
άπό τά έργα του. Οί Φιλελεύθεροι, άπό τήν πλευρά τους, δέν άφησαν τήν 
εύκαιρία νά μήν έκμεταλλευτοΰν τή βενιζελική τοποθέτηση τοΰ Γερμανοΰ.

Ό  Σπυρίδων, άπό τό άλλο μέρος, δέν τοποθετήθηκε τυχαία ώς μητροπο
λίτης ’Αμασείας. Κατέλαβε τή θέση τοΰ Γερμανοΰ. πού είχε μετατεθεί έκεΐ 
άπό τήν Καστοριά, ίσως γιατί κινδύνευε ή ζωή του άπό τίς δραστηριότητας 
του στό Μακεδονικό άγώνα. Σ' αύτόν πρόσφερε όχι μονάχα τό κύρος τής 
άρχιερωσύνης του -πού σ ' έκεΐνα τά μέρη κι έκείνη τήν έποχή ήταν άδιάβλη- 
το- άλλά κι όλο τό σφρίγος μιάς ιδιοσυγκρασίας φλογερής, καθοδηγώντας, 
καλύπτοντας κι εμψυχώνοντας τούς οπλαρχηγούς, πετώντας μέ τ ' άλογό 
τον, καθώς γράφει ό ίδιος, μέσ ’ άπ ' τών έχθρών τά χέρια φορές άμνημό- 
νεντες... (Βλ. ’Αλληλογραφία  Π.Σ. Δέλτα. 1906-1940. Αθήνα 1956, σελ. 390 
κ.έξ.). Στενός συνεργάτης τοΰ Παύλου Μελά καί τοΰ "Ιωνά Δραγούμη, (έγρα
φε γιαυτόν ό Δραγούμης στό: Μαρτύρων καί ηρώων αίμα. σελ. 51: Ή ταν ψη
λός. κι όταν περπατούσε ήταν σά νά πήγαινε νά σώση τήν άνθρωποσύνη... 
καθένας πού τόν έβλεπε τοϋ ήρχουνταν νά τόν άκολονθήσει) πέτυχε ν’ άπο- 
σπάσει τούς ελληνικούς πληθυσμούς τής Δ. Μακεδονίας άπό τήν προπαγάν
δα καί τήν τρομοκρατία τών Βούλγαρων κομιτατζήδων, είχε γίνει έπικίν- 
δυνος γιαυτούς. Ή  μητρόπολη ’Αμασείας, (έδρα ή Σαμψούντα), στήν όποια 
μετατέθηκε τό 1907 καί ποίμανε μιά δεκαετία, άνθοΰσε τότε στόν Πόντο. Μέ 
τήν καταστροφή καί τήν άνταλλαγή τών πληθυσμών έρημώθηκε, ήταν μιά 
μητρόπολη νεκρή. Ό  πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης τόν μετέθεσε τότε 
στά Γιάννινα καί στή θέση του τοποθέτησε τόν Σπυρίδωνα.

Ό  καθηγητής Ευριπίδης Σούρλας διορίστηκε επιμελητής αρχαιοτήτων Ηπείρου. 
Πρώτη του ενέργεια ήταν νά ζητήσει άπό τό γυμνασιάρχη τής Ζωσιμαίας σχολής τήν πα
ραχώρηση μιάς αίθουσας, ϊνα δημιουργηθή ή άπαρχή τής ίδρύσεως ένός ’Ηπειρωτικού 
Μουσείου, εις δ ν' άρχίσουν περισυλλεγόμενα. είτε κειμήλια, είτε άρχαιολογήματα. σχε- 
τιζόμενα μέ τήν Ηπειρωτικήν ιστορίαν καί ζωήν. Ή Ή πειρος επικροτούσε τήν προσπά
θεια καί συνιστοΰσε στό Σούρλα νά ζητήσει πληροφορίες άπό τό υπουργείο Παιδείας



γιά μερικές σπάνιες ’Ηπειρωτικές αρχαιότητες, τίς όποιες είχε συλλέξει ό Όθωναΐος - 
δταν Γενικός διοικητής ήταν ό Γ. Ζωγράφος- γιά τόν ίδιο σκοπό.- Τό υπουργείο 
Παιδείας έδωσε καί πάλι αδεια. στόν έργολάβο Δημ. Λάμπρου, γιά άνασκαφές στό χώρο. 
γύρω άπό τόν τάφο τοΰ Άλή πασά. ύπό τήν έποπτεία τοΰ Εύρ. Σούρλα. Ή ανεύρεση 
τών θησαυρών τοΰ Άλή. κέντριζε άκόμα τή φαντασία πολλών...- Ή Εύανθία. χήρα 
Στεργίου Τζωαννοπούλου. στό ετήσιο μνημόσυνο τοΰ συζύγου της, πρόσφερε 4000 δρχ. 
γιά τό 'Ορφανοτροφείο. 3000 δρχ. γιά τό Οικοτροφείο καί 4.000 δρχ. γιά τούς πρό
σφυγες. Δέν ήταν οί μόνες προσφορές της.- Πέθανε στήν ’Αθήνα ό Νικ. Τσιμογιάννης, 
μαζί μέ τόν αδελφό του Παναγιώτη, είχαν ιδρύσει τό γνωστό τυπογραφείο Φοϊνιξ. πολ
λές έφημερίδες καί βιβλία τυπώθηκαν σ' αύτό.- Ή έλλειψη, ή καλλίτερα ή απόκρυψη 
τροφίμων, πού τροφοδοτοΰσε τόν πληθωρισμό καί τήν αισχροκέρδεια, συντέλεσε ώστε 
νά γίνει εύμενώς αποδεκτή άπό τόν κόσμο ή είδηση γιά τήν ίδρυση Κρατικών πρατηρίων 
πώλησης ειδών πρώτης άνάγκης καί κυρίως άποικιακών. Σημείωνε ή Ήπειρος: Τό

αν καί έρχεται ευεργέτης τών λαϊκών τάξεων. Πάντως ή έπιτυχία των θά έξαρτηθή άπό 
τόν τρόπον λειτουργίας των... (18-3-23). "Υπήρχαν κι άπόψεις άντίθετες άπ’ αυτές, τεκ
μηριωμένες μάλιστα, ό κόσμος πάντως έπικρότησε τό μέτρο.- Κινηματογράφος 
Έδισσων: Εις τάς 17 καί 18 Μαρτίου θά παιχθή τό μέγα άριοτουργηματικόν δράμα: «Τά 
φανταστικά μυστήρια τών Μορμόνων, είς 5  μεγάλα μέρη. μέ ελληνικούς τίτλους. Μή λει
ψή κανείς, διότι θά χάση.- Ανακοινώθηκαν οί νέες αμοιβές τών γιατρών: επίσκεψη 25 
δρχ.. συμβούλιο 50 δρχ.. όφθαλμοσκόπηση. λαρυγγοσκόπησή, γυναικολογική  καί χει
ρουργική έξέταση 25-50 δρχ.. έπίσκεψη άπό 9 μ.μ. ώς τά μεσάνυχτα 50 δρχ.. άπό τά με
σάνυχτα ώς τό πρωί 100 δρχ.. διανυκτέρευση 200 δρχ. Γιά τούς άπορους ή άμοιβή στήν 
κρίση τοΰ γιατρού.

Λ πογοητευμένος άπό τή στάση τής Επανάστασης άπέναντι στόν άντιβε- 
νιζελικό κόσμο, ό Χατζής άναζητοϋσε διαδόχους τής άποκεφαλισμένης 

ήγεσίας τής παράταξής του, ικανούς ν ’ άντιπαραταχθοΰν στόν βενιζελισμό. 
’Άρχισε έτσι νά στρέφεται πρός τόν Ίωάν. Μεταξά, ιδρυτή τοΰ κόμματος 
τών Έλευθεροφρόνων. τόν θεωροΰσε τό μόνο άξιο ν ’ άναλάβει τήν ήγεσία 
τών άντιβενιζελικών. Κατά καιρούς άναδημοσίευε άρθρα καί σχόλια άθη- 
ναϊκών έφημερίδων, έπαινετικών γιά τό Μεταξά. Πρόσφατα ό Παρισινός 
’Ελεύθερος τύπος, άναφερόμενος στήν κατάσταση πού έπικρατοΰσε στήν 
Ελλάδα, έγραψε καλά λόγια γιά τό Μεταξά καί τό κόμμα του, ό Χατζής τ ’ 
άναδημοσίευσε. Ό  Κήρυξ άπό καιρό είχε μυριστεί τό νέο προσανατολισμό 
τοϋ Χατζή, τόν άποκαλοΰσε μεταξικόν δργανον, ή δργανον τοϋ τέως επιτε
λάρχου. αύτός όμως δέν ήθελε νά τό παραδεχτεί καί αισθανόταν ενόχληση

Η

ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Η  Α Μ Ο Ι Β Η  

Π Ρ Ο Ρ Λ Η Ρ 2Ν Ε Τ Α Ι

Σέ κάθε ιατρείο ήταν άναρτημένη 
αύτή ή προειδοποίηση.

Κράτος έρχεται όχι στραγγαλιστής 
-όπως ένασμενίζονται νά παριστά
νουν οί έχοντες διάθεσιν νά πίωσι 
καί τήν τελευταίαν σταγόνα τοϋ 
λαϊκοϋ αίματος αισχροκερδείς καί 
άπληστοι- άλλά ρυθμιστής τοϋ 
έμπορίου καί έξημερωτής τών μέ
χρ ι αίμοδιψίας πλέον έκτραχυνθέ- 
ντων άπληστων ένστικτων τοϋ 
έμπορίου. Τό «Κρατικόν πρατή- 
ριον» θά πατάξη τήν αίσχροκέρδει-
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άπό τούς χαρακτηρισμούς. Πολύ περισσότερο, βέβαια, θύμωνε γιά τό άγριο 
ψαλίδισμα τών κειμένων του άπό τή λογοκρισία, ό αναγνώστης δέν έβγαζε 
νόημα άπό τά ράκη πού άπέμειναν. Τόλμησε μιά μέρα νά εκδηλώσει φανερά 
τήν άγανάκτησή του: Αισθάνεται, λοιπόν, καμμίαν ιδιαιτέραν χαράν ή επι
τόπιος λογοκρισία νά μάς κατακρεουργώ καθημερινώς πόσης φύσεως άρθρα 
καί δημοσιεύματα κ α μ μ ί α ν  σ χ έ σ ι ν  έ χ ο ν τ α  μ έ  κ α ν έ ν  
έ θ ν ι κ ό ν  σ υ μ φ έ ρ ο ν ,  άλλά μόνον έκτινάσσοντα τάς διαφόρους άλω- 
πεκάς καί πονηριάς τοΰ βενιζελισμοϋ: Κατηγορούσε, δηλαδή, φανερά τήν 
Επανάσταση πώς προστάτευε τό βενιζελισμό, άφοΰ απαγόρευε τή δημοσί
ευση έπικριτικών σχολίων γιά τήν πολιτεία του. Πίστευε πώς τό σχόλιο θά 
λογοκρινόταν, ή τόλμη του, φαίνεται, τό έσωσε καί δημοσιεύτηκε.

Ά πό τίς 28 Μαρτίου άρχισε, ΰστερα άπό πολλές άναβολές, νά λειτουργεί τό συσσί
τιο υπέρ τών προσφύγων, μέ πρωτοβουλία τής Γενικής διοίκησης, τής Μητρόπολης, τών

σωματείων καί συντεχνιών. Ή έπιτροπή 
συσσιτίου άποτελέσθηκε άπό τούς: άρχιμαν- 
δρ. Γρηγόριο Ραφανά. πρόεδρο. Σπΰρο 
Σπέγγο. ταμία. Σωτ. Μαρτίνη. άποθηκάριο 
καί Γεώρ. Λάππα κι Άθαν. Άθανασιάδη ώς 
μέλη. Ή  έπιτροπή ένισχύθηκε μέ τό ποσό τών 
40.000 δρχ.. παραχωρήθηκαν σ' αυτή δλα τά 
συγκεντρωθέντα τρόφιμα καί είσπράττονταν 
άπό τήν ίδια τά ποσά τών διενεργούμενων 
εράνων. Μεγάλη ήταν ή συμβολή στήν όργά- 
νωση καί λειτουργία τοϋ συσσιτίου τών 
κυριών καί δεσποινίδων τής πόλης, πρόσφε- 
ραν έθελοντικά τίς υπηρεσίες τους. Μιά άνα
κοίνωση τοϋ Γενικοϋ προξενείου τής ’Ιταλίας 
στά Γιάννινα, στηριγμένη σέ είδηση τοϋ 
Κήρυκα δημιούργησε πολλές άπορίες στούς 
Γιαννιώτες. Ή  άνακοίνωση έλεγε πώς ή είδη
ση τής έφημερίδας. σύμφωνα μέ τήν όποια, 
στήν προδιάσκεψη ειρήνης τοϋ Λονδίνου, ό 
Βενιζέλος έπέμενε κι άποσύρθηκε πρόταση 
τής ιταλικής κυβέρνησης νά μήν τιμωρηθούν 
οί "Ελληνες άξιωματικοί, οί όποιοι έγκατέλει- 
ψαν τίς θέσεις τους ένώπιον τοΰ έχθροϋ. ήταν 
εντελώς άβάσιμος καί ανυπόστατος καί 
φυσικά δέν δικαιολογούσε τά δυσμενή σχόλια 
τοϋ Κήρυκα έναντίον τής ’Ιταλίας. Ή είδηση 

Ό αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ραφανάς είναι βενιζελικής κατασκευής, υποστήριζε ή
Ή πειρος (24-3-23). Κάτι τέτοιο φαίνεται 

πώς συνέβαινε. Σύμφωνα μέ νέα στοιχεία πού έγιναν γνωστά, κατά τή σύνταξη τοϋ 
συμμαχικού σχεδίου στή Λωζάννη οί σύμμαχοι άξίωσαν νά περιληφθεΐ δρος. μέ τόν 
όποιο άμνηστεύονταν οί διοικητές μονάδων τοϋ έλληνικοϋ στρατοΰ στή Μ. Άσία πού 
έγκατέλειψαν άμαχητεί τίς θέσεις τους. Τόν δρο άντέκρουσε ό Βενιζέλος. άλλ' επειδή οί 
σύμμαχοι έπέμειναν. άναγκάστηκε νά τόν άποδεχτεΐ, μέ έπιφυλάξεις.



— 33 —

Τήν παραμονή τοΰ Εύαγγελισμοΰ ό «φίλος» τοΰ Χατζή, άντεισαγγελέας 
Τρακάκης -μάταια προσπάθησε νά πετύχει τήν άπομάκρυνσή του άπό τά 
Γιάννινα γιά τίς σέ βάρος τής Ηπείρου  ένέργειές του- δημοσίευσε στις έφη- 
μερίδες τό παρακάτω άνακοινωθέν (έτσι χαρακτηριζόταν): Διά τοϋ άπό 1ης 
’Απριλίου ΒΔ. ή διά κατάδειξιν. σύλληψιν η φόνον τών έπικηρυγμένων λη
στών Ίωάννου καί Ευθυμίου Ρέτζου άμοιβή ηύξήθη διά τήν σύλληψιν ή φό
νον τούτων εις 20.000 δρχ. Μιά λακωνική άνακοίνωση άνοιγε νέο κεφάλαιο 
στήν ’Ηπειρωτική ιστορία: Τήν έποχή τής ληστοκρατείας. ή καλλίτερα τής 
άνθησής της -γιατί πάντοτε ή ληστεία άποτελοΰσε μάστιγα γιά τήν ’Ήπειρο- 
μέ πρωταγωνιστές τούς αδελφούς Ρετζαίους καί λίγο άργότερα τούς 
Κουμπαίους. Τά «άθλα» τους θ ’ άναφερθοΰν στή συνέχεια, μέ βάση τίς πε
ριγραφές τών έφημερίδων τής έποχής. Τά έκδοθέντα ογκώδη βιβλία - 
πωλοΰνταν πρώτα σέ φυλλάδια εβδομαδιαία- «Οί λήσταρχοι Ρεντζαιοι» καί 
«Οί λήσταρχοι Κουμπαΐοι» ήταν μυθιστορήματα, λαϊκά άναγνώσματα, δια
βάζονταν άπληστα, άλλά λίγη σχέση είχαν μέ τήν πραγματικότητα.

'Η Επανάσταση  είχε έπαγγελθει έκλογές στόν ελληνικό λαό, μετά τήν 
ύπογραφή τής Συνθήκης ειρήνης μέ τήν Τουρκία. Βέβαια ή Συνθήκη δέν είχε 
άκόμα ύπογραφεΐ. ή διάσκεψη τής Λωζάννης, έξαιτίας τής άδιαλλαξίας τής 
Τουρκίας, καρκινοβατούσε, διακοπτόταν καί ξανάρχιζε, ώστόσο διάχυτη 
ήταν ή αίσθηση ότι ή Συνθήκη θά υπογραφόταν καί τό φθινόπωρο θά γίνο
νταν έκλογές. Ά πό  τόν Απρίλιο κιόλας άρχισε νά κάνει δειλά τήν έμφάνισή 
της ή έκλογολογία καί νά δημιουργεϊται προεκλογική άτμόσφαιρα. Στή φάση 
αύτή, άπό τήν πλευρά τής άντιβενιζελικής παράταξης, διαιρεμένης βαθειά 
μετά τήν έκτέλεση τών έξ, γίνονταν άνιχνεύσεις προσανατολισμών. Ά πό τήν 
Αθήνα έφταναν στά Γιάννινα κάποια μηνύματα, μέσω ορισμένων άντιβενι- 
ζελικών έφημερίδων. κατά τήν άποψη τού Χατζή, έτειναν σέ έκμετάλλευση 
τής κατάστασης σέ βάρος τοΰ άντιβενιζελικοΰ κόσμου, τοΰ όποιου έμφανί- 
ζονταν ώς σωτήρες. Μέ άρθρα του στήν ’Ήπειρο άντέκρουσε τήν προσπά
θεια αύτή. είχε τή γνώμη ότι θά κατάληγε σέ μεγαλύτερη διάσπαση τής 
άντιβενιζελικής παράταξης. ’Εξάλλου προσανατολιζόταν πρός τήν κίνηση 
Μεταξά, μέσω τού κόμματος τών Έλευθεροφρόνων. Γενικά, κατά τήν περίο
δο αύτή ό Χατζής βρίσκεται στό στάδιο τών άναζητήσεων. Καυτηρίαζε έντο
να τό άλληλοφάγωμα στό χώρο τών ιδεολογικών του προτιμήσεων, καί έξέ- 
φραζε τό θαυμασμό του γιά τή συσπείρωση πού πετύχαινε κάθε φορά ή βε- 
νιζελική παράταξη' διέκρινε σ’ αύτήν ένα άκατάλυτον καί ηθικόν στοιχείον 
συνοχής, τό όποιον ούδέποτε τήν παραδίδει άοπλον καί έξουθενωμένην ώς 
«πολιτικόν κόμμα» εις τά πολιτικά χέρια τοϋ άντιβενιζελικοΰ στρατοπέδου. 
'Εχει -συνέχιζε- τήν ηθικήν τής πειθαρχίας, τήν ηθικήν τής πολιτικής άλλη- 
λεγγύης... τήν ηθικήν πίστιν  εις τό πείσμα καί τήν άντοχήν... Διαιρείται, σχί
ζεται, πολλαπλασιάζεται, τεμαχίζεται, τέμνεται, φιλελευθερίζει. βενιζελίζει, 
δημοκρατικίζει, κομμουνίζει, ελίσσεται, συμπτύσσεται, Θεσσαλονικίζει ή 
Ίουλιανίζει, Κωνσταντινοπουλίζει ή Μικρασιατίζει. νομίζεις διελύθη, έξε-
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χύθη. έξανεμίσθη ή παρελύΟη -καί δμως- ά μ α  ε λ θ  η ή σ τ ι γ μ ή  τ ή ς  
έ μ φ α ν ί σ ε ώ ς  τ ο υ  (τοϋ κόμματος), ογκώδες, ένιαΐον, ώς άπό άρρητα 
συνθήματα, κινοϋντα κεφαλάς καί καρδίας καί ένεργείας έπισήμων καί άνε- 
πισήμων. μέ ένα γνωστόν καταπέλτην πολιτικόν έρχεται καί σουροκοπανί- 
ζει τάς πολιτικάς κεφαλάς τών άντιπάλων του. Στό άντιβενιζελικό στρατό
πεδο, αντίθετα, είκοσι πέντε μήνες μετά τή νίκη τών εκλογών τής 1ης 
Νοεμβρίου, ώργίασεν ή ανήθικος διαλυτικότης πού οδήγησε στήν κατάσταση 
τής άποσύνθεσης. στήν όποία έπρεπε νά τεθεί τέρμα: 'Αλτ! καί μεταβολή, κα
τέληγε ό Χατζής. Μεταβολή, άλλά πρός ποιά κατεύθυνση; Αύτή άναζητοϋσε 
τήν άνοιξη τού 1923 ( Ή πειρος  11-4-1923). "Ετσι, όταν κυκλοφόρησε ή φήμη 
πώς ό Σπϋρος Χασιώτης (χωριανός μου), γεωπόνος καί πολιτικός, άπό τά 
άνώτερα στελέχη τοϋ υπουργείου Γεωργίας, διευθυντής γεωργικών σχολών 
καί σταθμών, καθηγητής, εκδότης γεωπονικών περιοδικών, άπό τούς πρω
τεργάτες τής άγροτικής κίνησης στήν Ελλάδα, θά ίδρυε Αγροτικόν κόμμα, 
σέ άρθρο του εύχήθηκε νά ήταν άληθινή ή φήμη αύτή, γιατί τό νέο κόμμα θά 
σταματοΰσε τήν εκμετάλλευση τών άγροτών, πού γίνονταν άπό βενιζελικούς 
κι άντιβενιζελικούς. Ό  Μεταξάς, πρός στιγμήν, λησμονήθηκε. Σέ λίγους 
μήνες, μέ τό κίνημά του, θά δημιουργούσε στροφή στήν πολιτική ζωή τής χώ
ρας, θά καθόριζε τή μορφή τοΰ πολιτεύματος καί θά όδηγοΰσε τό Χατζή, 
ύποστηρικτή τής κίνησής του, έξω άπό τό χώρο τής δημοσιογραφίας, άφοΰ 
έκλεισαν τήν έφημερίδα του.

Λίγες μέρες πριν άπό τό Πάσχα, έγινε γνωστό πώς στήν Πάτρα είχε Ιδρυθεί "Ενοχης 
καταναλωτών. Ό  Χατζής υποστήριξε άμέσως τήν κίνηση καί συνιστοΰσε νά ιδρυθεί καί 
στά Γιάννινα τέτοια "Ενωσις γιά νά παταχθεί ή αισχροκέρδεια. Άκόμα καί οί τιμές πού 
καθόρισε ή έπιτροπή διατιμήσεων θεωρούνταν υψηλές, στήν άγορά σ' ελάχιστες περι
πτώσεις γίνονταν σεβαστές. Στά γαλακτοκομικά προϊόντα καί τά κρέατα, έν όψει τοϋ 
Πάσχα, οί τιμές είχαν καθοριστεί ώς έξης: 
α) Κρέατα
άμνός γάλακτος α' ποιότητος δρχ. 20 προβατίνα α' ποιότητος δρχ. 16

» » β- »> 18 » β' » 14
έρίφιον » α' » » 18 γίδα α' » » 16

» » β· » 16 » β· » 13
κριός, μονούχι α' » » 20 μοσχαράκι μέχρι 50 όκάδες »> 18

» » β- » 18 δαμάλι » 17
τράγος, μονούχι α' » » 18 βόϊον » 16

» » β' » 16 άγελάς » 14

β) Γαλακτοκομικά προϊόντα  
γάλα χονδρικώς 

» λιανικώς. άβραστο, 
γιαούρτι μή άποβουτυρωμένο λιανικώς
τυρός φέτα (τελεμές) μή άποβουτυρωμένος. χονδρικώς 20 δρχ..
κεφαλοτύρι, χονδρικώς 28 δρχ..
τυρί φέτα. άποβουτυρωμένο. χονδρικώς 14 δρχ..
βούτυρον αλειωτον, άγνόν (μπατζιό) χονδρικώς 45 δρχ.

4.50 δρχ. ή όκά. 
5.60 δρχ., βρασμένο 6.20 δρχ.

6.50 δρχ. ή όκά. 
λιανικώς 22 δρχ. 
λιανικώς 30 δρχ. 
λιανικώς 16 δρχ.
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βούτυρον άλειωτον ςύνα (χωρικού) χονδρικώς 38 δρχ.
βούτυρον λειωμένον. άγνό. χονδρικώς 60 δρχ.. λιανικώς 65 δρχ.

Ή  τιμή τοΰ «μελανός άρτου» καθορίστηκε στίς 6.25 δρχ. τήν δκά, ώς τότε πουλιό
ταν 5.20 δρχ.

Ή  άγορά. δμως. δπως τονίστηκε, λειτουργούσε μέ τούς δικούς της νόμους, πού κα
τέληγαν στήν αισχροκέρδεια, δέν πειθαρχούσε στίς διατιμήσεις. Νά τί σημείωνε δ χρο
νικογράφος τής Ηπείρου  γιά τήν κίνηση της άγοράς τή Μ. εβδομάδα: Παρ' δλη τήν πίε
ση τών οικονομικών καί βιωτικών συνθηκών, ζωηρή ήταν ή κίνηση στήν άγορά. 
Δυσκολεύτηκαν δμως πολύ οί οικογενειάρχες, γιά νά βροϋν άρνί. κότες. αύγά. είχαν 
φυγαόευθεΐ δλα. Γιά μιά κότα ζητούσαν 35-40 δρχ. καί γιά ένα άρνί. δσο καί γιά ένα 
όλόκληρο οικόπεδο ή σπίτι (250-300 δρχ.). Τίς διατιμήσεις κανένας δέν τίς λογάριαζε.

ΓΓ  ήν Κυριακή τών Βαΐων, 1η ’Απριλίου, οί Εβραίοι γιόρταζαν τό Πάσχα 
τους. Κατά τά τότε έθιμα, οί χριστιανοί έκαναν επισκέψεις στούς 

Εβραίους τίς μεγάλες γιορτές, οί Εβραίοι τ ’ άνταπέδιδαν. Τό άπόγευμα τής 
μέρας αύτής αποφάσισε ό Πέτρος νά έπισκεφτεί τόν ’Αβραάμ, στό σπίτι του, 
νά τοϋ εύχηθεΐ χρόνια πολλά  καί νά τά ποΰν. Ό  γέρος τραπεζίτης δέν πή
γαινε πιά στό κατάστημά του, είχε κουραστεί, δεκάδες χρόνια τώρα, μέ τή 
δουλειά πού έκανε, τίς τραπεζικές έργασίες άνέλαβαν τά παιδιά του, τούς 
είχε μάθει πολλά ό πατέρας τους. μποροϋσαν νά κρατήσουν καί νά μεγαλώ
σουν τή δουλειά μέ άλλες δραστηριότητες.

Οί γιορτινές επισκέψεις δέν γίνονται μέ προειδοποιήσεις. Ό  Πέτρος είχε 
διαλέξει άπό τό μαγαζί τά καλλίτερα δώρα πού ταίριαζαν γιά τή γιορτή, (ό 
Γιάγκος είχε κάνει τήν έπιλογή, είχε μεγαλύτερη πείρα) καί τό άπόγευμα τής 
Κυριακής πήρε ένα άμάξι καί τράβηξε γιά τό σπίτι τοΰ ’Αβραάμ, στό 
Κάστρο. ’Από τήν Καραβατιά ώς έκεϊ ό δρόμος είναι μακρύς, είχε καιρό ό 
Πέτρος νά ξαναφέρει στό νοΰ του τά τελευταία γεγονότα, όσα κυρίως συνδέ
ονταν μέ τήν οικογενειακή του ζωή.

Βρήκε τόν ’Αβραάμ ξαπλωμένο στό κρεβάτι, είχε άδιαθετήσει σέ μιά έξο
δό του, τίς τελευταίες μέρες ό καιρός έξακολουθοΰσε νά είναι χειμωνιάτι
κος. παρότι είχε μπει ό ’Απρίλης. —Μέ τό παλιό είναι άκόμα Μάρτης, δέν 
πρέπει νά τό ξεχνάμε ’Αβραάμ, ας μάς έσπρωξαν δέκα τρεις μέρες μπροστά  
μέ τό νέο ημερολόγιο, είπε ό Πέτρος, σφίγγοντάς του θερμά τά χέρια, χρόνια 
πολλά καί περαστικά, πρόσθεσε. —Νάσαι καλά μ ’ δλη σου τήν οικογένεια 
νά γιορτάσετε μέ υγεία καί τό δικό σας Πάσχα, άποκρίθηκε ό ’Αβραάμ. Κι 
άκου νά σοϋ πώ, Πέτρο, ό καιρός κάνει τά δικά του, άλλά δέν είναι παλαι
οημερολογίτης. Δέν πιστεύω ν ’ άκολουθήσεις αυτούς τούς άνθρώπους πού  
πάνε νά διαιρέσουν τήν Εκκλησία σας, έπρεπε νά έφαρμόσουμε καί μεϊς τό 
νέο ημερολόγιο, ή έπιστήμη άπόδειξε πώς τό παλιό είναι λαθεμένο, άφησε 
τό παλιό, λοιπόν.κι άκολούθα τό νέο. — "Εχεις δίκιο, Αβραάμ, άλλά νά, μιά  
ζωή μ ’ αύτό βαδίζαμε, πώς νά τ ’ άπαρνηθοϋμε άπό τή μιά μέρα στήν άλλη: 
— Ά ς  άφήσουμε τό ημερολόγιο, τόν διέκοψε ό γέρο-Έβραΐος, δέν πιστεύω  
νά ήρθες νά κουβεντιάσουμε γιαυτό. — Μέ στενοχωρεΐς. άπάντησε ό Πέτρος, 
γιά. τίποτα δέν ήρθα, μόνο γιά τή γιορτή σας, δέ φτάνει αύτό Αβραάμ; —Δέ



φτάνει, γιατί σέ ξέρω, έχεις καλή διάθεση σήμερα είμαι ευχαριστημένος πού  
τό διαπιστώνω καί τά μάτια σου ρωτούν πολλά. Σ ' άκούω. είχα καιρό νά σέ 
δώ. πεθύμησα τήν συντροφιά σου. Ό  Πέτρος αναστέναξε. — Ά πό  τότε πού 
ειδωθήκαμε γιά τελευταία φορά Αβραάμ έγιναν πολλά, ήρθαν τά πάνω κά
τω. ή Ελλάδα καταστράφηκε, ή Μικρασία χάθηκε, ό έλληνισμός έξοντώθηκε. 
γυρνάει τώρα πρόσφυγας, κατατσακισμένος, κουρελιασμένος, πεινασμένος, 
έξουθενωμένος. δαρμένος άπό τήν κακιά μοίρα του, οί αιχμάλωτοι άποδε- 
κατίστηκαν. τώρα τά λείψανά τους γυρνάν στήν Ελλάδα, κι έγώ έχασα τό 
Βασίλη μου. Ό λα. όσα είχες προφητέψει γέρο-Έβραΐε έγιναν, σού τόχω 
ξαναπεί. έχεις τό χάρισμα τής φυλής σου. δέ θέλησαν νά σ ’ άκούσουν. Σέ ξέ
ρω. δέ χαίρεσαι γιατί βγήκες άληθινός. κλαϊς καί σύ μαζί μ ' όλους τούς 
Έ λληνες γιά τό κατάντημά μας. Πριν προχωρήσω στά δικά μου θάθελα νά 
μάθω τί σκέπτεσαι, τί προβλέπεις... Ό  ’Αβραάμ χαΐδεψε τή γενειάδα του, 
εσιαξε τά σκεπάσματα τοΰ κρεβατιοΰ του, άλλά δέ μίλησε, γιά άρκετή ώρα 
έμεινε σιωπηλός. Ό  Πέτρος σεβάστηκε τούς συλλογισμούς του, δέν τόν διέ
κοψε, τόν κοιτούσε μόνο μ’ επιμονή, έτσι πού τόν είχε τώρα άπέναντί του 
νόμιζε πώς έβλεπε έναν άπό τούς γενάρχες τοΰ ’Ισραήλ, άπό τούς προπάτο
ρες, πού ήταν ζωγραφισμένοι στούς τοίχους τών έκκλησιών, κάποτε τόν πα
ράλλαζε μέ κείνους τούς αυστηρούς προφήτες τής Παλαιάς Διαθήκης πού 
κεραυνοβολούσαν τό λαό τους γιά τίς άμαρτίες του. Προφήτης ήταν κι ό 
’Αβραάμ, μόνο πού τά λόγια του δέν ήταν άπειλή, φοβέρα, κεραυνός, ωμή 
άλήθεια, άλλά ήρεμη παραίνεση -στό βάθος ήταν πιό οδυνηρή γιά όσους κα
ταλάβαιναν· υπαινικτική προειδοποίηση, έμοιαζαν τά λόγια του μ’ εκείνη 
τήν άποστροφή τοΰ Χριστοΰ: Ό  έχων ώτα άκούειν, άκουέτω. Δέν τόν 
ακόυσαν, δέν ήθελαν νά τόν άκούσουν. Άκόμα κι ό Πέτρος μερικές φορές 
άμφέβαλλε άν οί προβλέψεις τού Αβραάμ θά έβγαιναν άληθινές, δέ 
μπορούσαν οί ελληνικές καρδιές νά δεχτούν τέτοια μηνύματα, ούτε νά 
φανταστούν τό μέγεθος τής καταστροφής. —Πέτρο, μίλησε τέλος ό ’Αβραάμ, 
έσύ πιστεύεις πώς έχω μπροστά μου άνοιχτό βιβλίο καί διαβάζω τά μελλού
μενα. Ό χι. δέ συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ό σα σού είχα π ει στό παρελθόν στη
ρίζονταν σέ λογικές διεργασίες, σέ ορθή άνάλυση τών γεγονότων, σ' 
εμφανείς προθέσεις τών άντιπάλων κι όσων σχετίζονταν μ ’ αυτούς, προπα
ντός τών συμμάχων, ό θεός νά τούς κάνει «συμμάχους»’ δέν ήμουν μόνο 
έγώ, κι άλλοι έκαναν δυσοίωνες προβλέψεις, ούτε αυτούς τούς άκουσαν. Τί 
θά γίνει άπό δώ καί πέρα; Αύτό θέλεις τώρα νά μάθεις. Ά κου, λοιπόν: Ό  
Πλαστήρας καί οί άλλοι μέ τήν Επανάστασή τους, έκαναν σωτήριες πρά
ξεις γιά τήν Ελλάδα, κράτησαν τήν Τουρκιά στόν Έβρο, προπαντός αύτό, 
διέπραξαν όμως καί σοβαρά σφάλματα, πού θά βαραίνουν άπό δώ καί πέρα 
στή μοίρα τής χώρας. Ή  εκτέλεση τών εξ, όσο κι άν έμφανίστηκε ώς πράξη 
άναπόφευκτη γιά νά ήρεμήσει ό κόσμος καί νά πειθαρχήσει ό στρατός, θά 
ρίχνει τή σκιά της σέ μάκρος χρόνου, θά βαθύνει τό χάσμα, θά έχει συνέπει
ες. Μή θέλεις τώρα ν ’ άραδιάσω κι έγώ σάν τίς χαρτορίχτρες τά δεινά ή τά
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καλά πού μάς περιμένουν, ή κατάσταση είναι τόσο ρευστή, ή ϊδια ή 
’Επανάσταση άρχίζει νά χάνει τό δυναμισμό της. πάει ν ’ άπορροφηθεΐ άπό 
τήν ιδεολογία τοϋ βενιζελισμοϋ. παρά τίς διακηρύξεις της· όλα, λοιπόν, 
μπορούν νά γίνουν. Ίσω ς επαναστατήσουν άλλοι νά διώξουν τούς σημερι
νούς. πολλές φιλοδοξίες κρύβονται κάτω άπό τόν μανδύα τής 
’Επανάστασης. εκείνο πού προβλέπω σίγουρα είναι πώς ό Γεώργιος θά χά
σει τό θρόνο του, ή νομοτέλεια τών πραγμάτων έκεΐ οδηγεί: οί βενιζελικοί 
καί οί δημοκράτες δέν τόν θέλουν, οί άντιβενιζελικοί τοϋ καταλογίζουν 
άδράνεια πού οδήγησε στήν εκτέλεση τών εξ. πού θά στηριχθεϊ γιά νά σταθεί: 
Ά πό  κεΐ καί πέρα όλες οί έξελίξεις είναι ένδεχόμενες... — Κι ό Βενιζέλος: 
Στό περίγραμμα τών εξελίξεων αύτών δέν έχει θέση ό Βενιζέλος; Δέν  
άκουσα νά τόν άναφέρεις στήν κριτική σου... —Δέν τόν ξέχασα, άποκρίθηκε 
ό ’Αβραάμ, νάσαι όμως βέβαιος ότι ό αύριανός Βενιζέλος δέ θάχει μεγάλη 
σχέση μέ τό Βενιζέλο τής πριν άπό τήν 1η Νοεμβρίου τοϋ 1920 περιόδου. Ό  
πολιτικός εκείνης τής εποχής ήταν ό φορέας τής Μεγάλης ’Ιδέας, ό 
Κωνσταντίνος μέ τήν ύποτέλειά του στή Γερμανία καί τήν υιοθέτηση τής 
ούδετερότητας, είχε άποξενωθεΐ ά π ’ αύτή, ό μεγαλοϊδεατισμός σφράγισε τή 
σταδιοδρομία τοϋ Βενιζέλου. τώρα θ ’ άναγκαστεϊ ν ’ άναπροσαρμόσει τίς 
ιδέες του, όχι καί τόσο εύκολη ύπόθεση. Ό  καιρός θά δείξει τίς μεταλλαγές 
τών ιδεολογικών του προσανατολισμών, είμαι σίγουρος πώς θά ξαναγυρίσει 
στήν πολιτική ζωή τού τόπου, ποτέ δέν πίστεψα πώς ξέκοψε οριστικά άπό 
τήν πολιτική, όπως ισχυρίζεται' είναι γεννημένος γιαυτό, πολιτικός καί επα
ναστάτης, πότε θά κάνει τή νέα, δική του επανάσταση, ένας Θεός ξέρει... 
Σταμάτησε. Χάιδεψε πάλι τή γενειάδα του, έλα τώρα, είπε στόν Πέτρο, πολ
λά είπαμε γιά τήν πολιτική, θά τά ξαναποϋμεμε, θέλω ν ’ άκούσω τώρα τά 
δικά σου.

Τό πρόσωπο τοΰ Πέτρου ξαστέρωσε. Τά σύννεφα πού τό σκέπαζαν, 
άκούοντας τόν ’Αβραάμ νά προβλέπει καινούρια δεινά, σκορπίστηκαν. 
—Βλασφημώ, φίλε μου, κι άς μέ συγχωρήσει ό Θεός, άλλά νά, πώς νά τό 
πώ. είμαι εύτυχισμένος Αβραάμ... —Εύτυχισμένος; άπόρεσε ό άλλος, τόσο 
γρήγορα ξέχασες τό Βασίλη: —Δέν τόν ξέχασα, πώς μπορεί νά γίνει κάτι τέ
τοιο. θά παραξενευτείς άν σοϋ πώ ότι κι ό Βασίλης είναι ευτυχισμένος... 
— Τί είναι αύτά πού λές Πέτρο, δέν τά καταλαβαίνω, μπορείς νά μοϋ τά έξη- 
γήσεις:.. —Δύσκολα νά σέ κάνω νά πιστέψεις, όλα είναι ζητήματα καρδιάς, 
πρέπει νά βγάλω τήν καρδιά στή χούφτα μου Αβραάμ, νά σοϋ τή δείξω, 
ίσως δώσεις έξήγηση στό μυστήριο. Γιατί μυστήριο είναι αύτό πού γίνεται 
στήν οίκογένειά μου... Ό  άλλος έξακολουθούσε άκόμα ν ’ άπορει, μόνον 
όταν ό Πέτρος ολοκλήρωσε τή διήγησή του γιά τή μεταβολή πού έγινε στό 
σπίτι του άπό τήν ήμέρα πού ό Γιάγκος, ή Φωτεινή καί ή Φιλίτσα έγκατα- 
στάθηκαν έκεΐ, μπόρεσε ό ’Αβραάμ νά δώσει τήν ερμηνεία του. — Ή  άγάπη, 
Πέτρο, είναι ή άκραία έξαρση καί ή πιό ευγενική έκφραση τής άνθρώπινης 
ψνχής. Κάνει θαύματα καί σέ κείνους πού τήν προσφέρουν καί σέ κείνους
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πού τήν δέχονται. Τό ίδιο έγινε καί μέ τήν οίκογένειά σου. Έκανες μιά θε
άρεστη πράξη, δέν έμεινε χωρίς ανταπόδοση. Έ χασες τό Βασίλη, κέρδισες 
τρεις σωστούς άνθρώπους. Πρέπει σ τ ’ άλήθεια νάναι εύτυχισμένο τό παλ- 
ληκάρι πού έφυγε... Είπαν άκόμα πολλά. Μίλησαν γιά τίς δουλειές τοΰ 
μαγαζιοΰ, γιά τό άλλο πού σκεφτόταν ν ’ άνοίξει στήν Καλούτσιανη, ό 
’Αβραάμ χαιρόταν πού τ ’ άκουε, έκαναν λόγο καί γιά τή ζωή τής πόλης, τή 
δυστυχία τής προσφυγιάς, άκόμα κι ό μητροπολίτης Γερμανός πέρασε στίς 
συζητήσεις τους. —Θά πάω μιά μέρα νά τοϋ φιλήσω τό χέρι. κι άς λένε οί 
άλλοι, τόν Σπυρίδωνα τόν σέβομαι καί περιμένω τό γυρισμό του. μά καί 
τούτος ό δεσπότης δέν είναι τής άράδας. Έσωσε τή Μακεδονία άπό τούς 
Βουλγάρους, χρόνια βάδιζε νύχτα μέρα στήν κόψη τοϋ ξυραφιού, οί 
κομιτατζήδες τούστηναν μπλόκα, νά τοϋ πάρουν τό κεφάλι, αύτός ξέφευγε, 
πώς μπορείς νά στέκεσαι μακρυά άπό τέτοιο δεσπότη: Σύμφωνος κι ό 
’Αβραάμ μέ τίς προθέσεις τοΰ Πέτρου, σύμφωνος σ’ όλα, ή εύτυχία τοΰ φί
λου του γέμιζε μ’ ένα αίσθημα ευφορίας καί τή δική του καρδιά. —Νά ξα- 
νάρθεις Πέτρο, τοΰ είπε, όταν ό άλλος σηκώθηκε νά φύγει, άποζητώ τή 
συντροφιά σου παλιέ μου φίλε...

rp  ό Πάσχα τοΰ 1923 δέν έμοιαζε μέ τά προηγούμενα. Μέσα σ’ ένα χρόνο 
είχαν συντελεστεί τόσα γεγονότα πού ούτε ή τολμηρότερη φαντασία δέ 

μποροΰσε νά τά προβλέψει. Καταστροφή στή Μικρά ’Ασία, άπάνθρωποι 
διωγμοί τών Ελλήνων, άποδεκατισμός τοΰ στρατοΰ. αιχμαλωσία καί μαρ
τύρια, πρόσφυγες πού έρχονταν στή μητέρα πατρίδα σέ άθλια κατάσταση, 
πώς νά τά βολέψει όλα αύτά ή καταστραμένη χώρα, δέ μποροΰσε νά σταθεί 
στά πόδια της άπό τήν οικονομική κρίση πού τή μάστιζε' πείνα, άνέχεια. επι
δημίες, ή μιά ύστερα άπό τήν άλλη, θέριζαν κόσμο οί άρρώστειες, οί 
συνθήκες ζωής τών προσφύγων άνοιγαν τίς πόρτες γιά τήν έξάπλωσή τους... 
Κοντά σ’ αύτούς άρχισαν νά γυρίζουν στά σπίτια τους καί οί αιχμάλωτοι, 
μετά τίς συμφωνίες πού υπογράφτηκαν, κουβαλώντας μαζί τους τή φρίκη 
τών Κεμαλικών στρατοπέδων, χειρότερη άπό έκείνη τοΰ πολέμου. Οί έκκλη- 
σιές, γεμάτες καί πάλι άπό χιλιάδες κόσμο, τή φορά αύτή οί πρόσφυγες ήταν 
περισσότεροι άπό τούς ντόπιους, ή πληγωμένη καί εσταυρωμένη ψυχή τών 
άτυχών άδελφών μας -έγραφε ό χρονικογράφος- έζήτησε δλας αύτάς τάς 
ημέρας τής Μ. Έβδομάδος, έκεϊ σιμά είς τά πόδια τού Σταυρού καί τών 
ανθοραντισμένων έπιταφείων, τό μυστικό βάλσαμον τών παρηγοριών πού  
μονάχα ή δύναμις καί ή π ίστις τής θρησκείας ήμποροϋν νά σταλάζουν είς 
τούς άληθινά πιστεύοντας. Κοντά τους κι όλοι έκεινοι πού έζησαν παράλ
ληλα δράματα, οί Γιαννιώτες πού χάρηκαν τό γυρισμό τών δικών τους, τών 
στρατιωτών καί τών αιχμαλώτων, καί οί άλλοι πού ήλπιζαν άκόμα στή σω
τηρία τών άνθρώπων τους, δέονταν στόν ’Εσταυρωμένο γ ι’ αύτούς, τούς πε- 
ρίμεναν, άλλά δέν ήρθαν, ίσως γινόταν τό θαύμα, όπως εκείνο τής 
’Ανάστασης πού περίμεναν.
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Γιορτάστηκε τό Πάσχα μέ άνάμικτα συναισθήματα. Στή μητρόπολη Ιε
ρούργησε ό Γερμανός, δέν έμοιαζε τοΰ Σπυρίδωνα, είχε δμως τή δική του 
άκτινοβολία, συνδύαζε μόρφωση κι άγωνιστικότητα, κέρδισε πολλούς κι άπό 
τούς ύποστηρικτές τοϋ Σπυρίδωνα. Ό  Χατζής άφιέρωσε ένα άρθράκι γιά 
τήν ’Ανάσταση: πολλάκις ή Ε λλάς είδε τήν δοκιμασίαν τοϋ Σταυρού. Ά λλά  
πάντοτε άνέστη! ή αισιοδοξία ξαναγύρισε στά κείμενά του παρά τίς δυσκο
λίες πού άντιμετώπιζε μέ τή λογοκρισία. Στό γιορταστικό φύλλο δημοσίευσε 
κι ένα μεγάλο του διήγημα μέ τίτλο ό Καϊάφας' έκρυβε μέσα καί κάποιους 
συμβολισμούς άναφερόμενους στήν έποχή.

Ό  καιρός τίς μέρες τοϋ Πάσχα έμοιαζε μέ χριστουγεννιάτικος. Βροχές άσταμάτητες, 
κρύο. νερόχιονο στήν πόλη καί τό Μιτσικέλι κάτασπρο. Παρόλα αύτά ό κόσμος πλημ
μύρισε τίς εκκλησίες τά μεσάνυχτα τής ’Ανάστασης (8 ’Απριλίου). Ευτυχώς -έγραφαν οί 
έφημερίδες- έλειψε εφέτος ή κακή συνήθεια τών πυροβολισμών. Πέντε έως δέκα μόνο 
ακούστηκαν τή νύχτα κι δλη τή μέρα τοϋ Πάσχα.- Τά Στρατοδικεία συνεδρίαζαν συχνά, 
καταδίκαζαν σέ πολυετείς φυλακίσεις λιποτάκτες κι άνυπότακτους.- Ή Λέσχη Φρουράς 
Ίωαννίνων γιά νά τιμήσει τούς Ήπειρώτες άξιωματικούς πού έπεσαν στούς πολέμους 
1912-1922. άποφάσισε ν' άναρτήσει στίς αίθουσες τους τίς φωτογραφίες τους. 
Παρακαλοϋσε γιαυτό τούς συγγενείς τους νά στείλουν φωτογραφίες καί πληροφορίες. 
Πρόσκληση, ύστερα άπό λίγες μέρες, έκανε κι ό δήμαρχος Γ. Σταυρίδης πρός τίς οικο
γένειες πού είχαν χάσει άξιωματικούς κι όπλίτες στή Μικρασιατική καταστροφή, νά 
στείλουν φωτογραφίες καί στοιχεία στό Δημαρχείο γιά παραλαβή άπό τή Σμυρνιώτισσα 
δημοσιογράφο Έ λσα Λαμπίδη. ή όποία. μέ κυβερνητική συνδρομή, ετοίμαζε τήν έκδοση 
Λευκώματος, άναφερόμενου στίς θηριωδίες τής Μ. ’Ασίας.- Ό  επιθεωρητής τών 
Δημοτικών σχολείων Πωγωνίου Κων. Μπακανάκης. κυκλοφόρησε τό βιβλίο: Σκοπός 
καί τρόπος τής διδασκαλίας τής άναγνώσεως. εις πάσας τάς τάξεις τοϋ δημοτικού σχο
λείου. Τέτοια βιβλία θά κατέκλυζαν τήν Ελλάδα, γραμμένα άπό εκπαιδευτικούς κυρίως 
θά προκαλοϋσαν δμως συχνά σύγχυση στούς δασκάλους.- Στίς Αυγγιάδες άποκαλύφθη- 
κε δτι ζοΰσε ένας γέροντας 135 χρονών, ό Β. Μαράφας, μέ άκμαϊες τίς σωματικές καί 
πνευματικές του δυνάμεις. Ή  Γενική διοίκηση διέταξε τήν άστυνομική άρχή τής περιφέ 
ρειας νά προβή εις σχετικήν έξέτασιν τοϋ εξαιρετικού τούτου φυσιολογικού φαινομένου 
Ά π ό  τήν έξέτασιν προέκυψεν δτι έγεννήθη τό 1788 καί άγει τό 135ον έτος τής ηλικίας 
του. Δέ θέλησε νά τόν φέρουν στά Γιάννινα γιά νά τόν κλείσουν στό Γηροκομείο, μι 
περιποιούνται οί συγγενείς μου έλεγε. Ό  Πελλερέν, έκτός άπό τή δημοσιογραφικά 
έρευνα, τοϋ άφιέρωσε κι ένα ώραΐο χρονογράφημα μέ τίτλο: Μαράφας. Ό  Μαθουσάλαν 
τών Λυγγιάδων πέθανε τό δεύτερο δεκαήμερο τοΰ Ά ποιλίοιΠ925.- ΤΓΜητρόπολη άνέ 
λαβε τήν πρωτοβουλία ίδρυσης καί στά Γιάννενα Τοπικής Φιλοδασικής Ένώσεως. 
Σκοπός της ή καλλιέργεια τών δασών καί δεντροφυτειών στήν πόλη καί στήν ύπαιθρο. 
Προσκαλοΰσε. λοιπόν, τούς φίλους τών δασών, νά συγκεντρωθούν στή Μητρόπολη, στίς 
22 ’Απριλίου, γιά νά ιδρύσουν τήν Ένωση.- Γενικός επιθεωρητής Μ. ’Εκπαίδευσης το
ποθετήθηκε στά Γιάννινα ό Σπϋρος Φιλιππίδης, άπό τό Βόλο. ’Επιθεωρητής δημοτικών 
σχολείων Κόνιτσας διορίστηκε ό δάσκαλος Παν. Οικονόμου.- 'Αρραβώνες: Ό  καπνέ
μπορος κ. "Αλέξανδρος Χατζηγώγος καί ή καλλίστη έκ Κάτω Σουδενών δεσποινίς 
Ελισάβετ Καπέλλου. ήρραβωνιάσθησαν.- Μέ πρωτοβουλία τοΰ Δικηγορικού συλλόγου 
Ίωαννίνων πραγματοποιήθηκε στίς 22 ’Απριλίου συνέλευση, στήν αίθουσα τοΰ Κα- 
κουργιοδικείου, τών προϊσταμένων υπηρεσιών, έκπαιδευτικών, δικαστικών, δημοσίων 
ύπαλλήλων, δικηγόρων, γιατρών, φαρμακοποιών κ.ά. κατά τήν όποία άποφασίστηκε ή 
σύσταση Ένώσεως καταναλωτών. Σέ άλλη συνέλευση έγκρίθηκε τό καταστατικό καί
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έκλέχτηκε προσωρινή επιτροπή άπό τούς: Γ. Καλούδη, γυμνασιάρχη, Σ. Σπέγγο. Σ. 
Συρμακέση, Γ. Τζαβέλλα. Δ. Άναγνωστόπουλο. δικηγόρους. Εύ. Ζαγόρο. δάσκαλο, I. 
Τσάντη. φαρμακοποιό. Α. Χρηστίδη. γιατρό, καί Γ. Χατζή, δημοσιογράφο. Άποφα- 
σίστηκε έπίσης πώς ή Ένωση δέ θάρχιζε τή λειτουργία, άν μέσα σέ ένα μήνα δέν συγκε
ντρωνόταν. άπό τίς μετοχές τών συνεταίρων, τό ποσό τών 100.000 δρχ.- ΟΙ νέες άνα- 
σκαφές στό Κάστρο, έγιναν άφορμή νά φουντώσουν οί φήμες πώς είχαν βρεθεί οί θη
σαυροί τοΰ Άλή πασά. 'Η φαντασία τών ’Αθηναίων δημοσιογράφων έδωσε στό θέμα 
μεγάλες διαστάσεις. Τό ’Εμπρός καί τό ’Ελεύθερον βήμα έστειλαν δημοσιογράφους νά 
εξετάσουν έπί τόπου τήν κατάσταση, σέ λίγο ακολούθησαν καί οί άλλες έφημερίδες. Ό  
Χατζής, μέ άρθρο του (27-4-23) καί τίτλο: Ή πραγματική σημασία τώνάνασκαφών, έβα
ζε τά πράγματα στή θέση τους. Τό θόρυβο δημιούργησε -έλεγε- ή ανεύρεση στό άνατολικό 
μέρος τοϋ Φρουρίου, μιας υπονόμου. σέ άρκετό βάθος άπό τό έδαφος, μέ δυό καμα
ρωτές θύρες καί δυό σκάλες, κάτι πού φανέρωνε μιά τεχνική υπόγεια έπικοινωνία τοΰ 
Φρουρίου μέ τή λίμνη. Είναι κρύπτη τοϋ Άλή: ρωτοΰσε. Είναι κρύπτη τοϋ Σκυλοσόφου. 
είναι κρύπτη οδηγούσα είς τόν μητροπολιτικόν ναόν τοϋ 1612: Άγνωστον. Σέ έπόμενη 
ενασχόλησή του, μέ τό θέμα. βεβαίωνε πώς ή ύπόνομος δέν ήταν τοΰ Άλή.- Ό  διοικητής 
τοΰ Ε' Σώματος Στρατοΰ υποστράτηγος Γ. Λεοναρδόπουλος. άνταποκρινόμενος στίς 
συνεχείς εκκλήσεις τοΰ τύπου, παραπονούμενου γιά τήν υπερβολική ταχύτητα πού ανέ
πτυσσαν τά στρατιωτικά αύτοκίνητα μέσα στήν πόλη, έδωσε αυστηρές διαταγές νά μήν 
έπαναληφθοΰν τέτοια περιστατικά πού έθεταν σέ κίνδυνο τή ζωή τών πολιτών, καί 
συνιστοΰσε νά καταγγέλονται οί παραβάτες.- Στό Έμπεδο Ίωαννίνων συγκροτήθηκε 
στρατιωτικός θίασος, πού άρχισε τίς παραστάσεις του τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ Μαΐου.- 
Ή  γιορτή τοϋ άγιου Γεωργίου έγινε μέ τό παλιό ήμερολόγιο (23 Απριλίου), τό νέο έδει
χνε 6 Μαΐου.- Στις 7 Μαΐου. επειδή ή έπιδημία τής εύλογιάς έπαιρνε διαστάσεις, έγινε 
άναγκαστικός δαμαλισμός κι άναδαμαλισμός τών κατοίκων τής πόλης, άπό στρατιωτι
κούς καί ιδιωτικούς γιατρούς. Οί κάτοικοι υποχρεώθηκαν νά βρίσκονται στά σπίτια 
τους ή τά μαγαζιά τους. άπ’ όπου περνούσαν οί γιατροί καί τούς έμβολίαζαν.- Έκαναν 
καί οί Μάρτυρες τοΰ ’Ιεχωβά ή Σπουδαστές τών Γραφών τήν έμφάνισή τους στά 
Γιάννινα. Στίς 6 Μαΐου έδωσαν διάλεξη (όμιλητής ό Γεώργ. Δούρας) στήν αίθουσα τοΰ 
Συνδέσμου τεχνικών οικοδομών, πάνω άπό τό καφενείο Βενιζέλος. Θέμα: Ή  συντέλεια 
τοΰ αΐώνος' εκατομμύρια ήδη ζώντων ουδέποτε θ' άποθάνωσι. Τό θέμα διαλαμβάνει - 
έλεγαν στίς άνακοινώσεις τους- τό χαροποιόν άγγελμα τής έγγιζούσης Βασιλείας τοΰ 
Χρίστου έπί τής γής μεθ' δλων τών συναφών εύλογιών. άναστάσεως νεκρών, καταργή- 
σεως παντός κακού, θλίψεων, ασθενειών καί αύτοϋ τοΰ θανάτου. Βέβαια ή συντέλεια 
τοΰ κόσμου δέν έγινε τότε. ώστόσο ή αίρεση έξαπλώθηκε. άπέκτησε ισχυρές οικονομικές 
βάσεις, έγινε παγκόσμιος έκδοτικός όργανισμός, πού ύποστηρίζει καί σήμερα τά ίδια 
πράγματα. Υ πάρχουν άκόμα στόν κόσμο πολλοί άφελεΐς...

Α υό θέματα πού συνδέονταν μέ τήν περίθαλψη τών προσφύγων πήραν με- 
γάλες διαστάσεις στήν άρθρογραφία τοΰ γιαννιώτικου τύπου. Έγραφε 

ή ’Ήπειρος (21-4-1923): Μάς έδειξαν έντός δοχείου κεραμοειδές τι ύγρόν. 
κ α τ’ ευφημισμόν καλούμενον φασολάδα. Ή το  έκ τοϋ προσφυγικοϋ συσσι
τίου. Καί προχτές μάς έδειξαν πρόσφυγες, άλλο τι τοιοϋτον, ύδαρές καί 
πολτοειδές κατασκεύασμα, κ α τ’ έπιείκειαν λεγόμενον πιλάφιον. Έπρεπε, 
συνέχιζε, οί άρχές νά δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιά τά προσφυγικά 
συσσίτια καί νά συστηθοΰν επιτροπές έποπτείας καί έπίβλεψης άπό κυρίες, 
δπως γινόταν στό παρελθόν, σέ άνάλογες περιπτώσεις. Τό σχόλιο γράφτηκε
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άπό ενδιαφέρον καί μόνο γιά τούς πρόσφυγες, ή καί γιά νά θίξει τήν πολι
τική κατάσταση; Ίσω ς καί γιά τά δυό. Ό  Κήρυξ πάντως μόνο πολιτικές 
αιχμές άνακάλυψε, γιαυτό καί έπιτέθηκε μέ σφοδρότητα. υβριστικά μάλλον, 
έναντίον τοΰ Χατζή, άποκαλώντας τον συκοφάντη. Ό  τελευταίος έδωσε, μέ 
τό γνωστό του ύφος. τήν απάντηση, ή λογοκρισία όμως έκοψε ολόκληρο τό 
σχόλιο. Ή  έπέμβαση αύτή θεωρήθηκε άπαράδεκτη άπό τό Χατζή καί δέ δί
στασε τήν άλλη μέρα (25-4-1923) νά τήν καταγγείλει, μέ τά κατάλοιπα πού 
τού άφησε ή λογοκρισία μέ τή νέα της έπέμβαση: Λιαμαρτυρόμεθα πάση 
δυνάμει -έλεγε- έναντίον τής διοικητικής λογοκρισίας διά τήν άπάλειψιν 
χθεσινοϋ μας άρθριδίου (λογοκρισία)... Άπάλειψ ις τοιούτων άρθρων καί 
δημοσιογραφικών σχολίων είναι ή κατάπνιξις (λογοκρισία)... Διαμαρτυρό- 
μεθα διότι έντοπία έφημερίς μάς ϋβρισεν, μάλιστα καί μάς άπεκάλεσε συκο- 
φάντας. έξ άφορμής σχολίων μας τινών έπί τοϋ συσσιτίου. Επετράπη τό 
βρωμερόν άρθρον της. έσβύσθη ή ίδική μας άπάντησις. Ά λλά  ποιος τά 
έσβυσε; Διότι ό κ. Γενικός διοικητής, εις όν άνεφέρθημεν. δέν έχει γνώσιν. 
Ή  στρατιωτική λογοκρισία, οϋτε αύτή. Άοιπόν: (λογοκρισία)...

Οί νέες περικοπές τόν έξόργισαν περισσότερο. Μέ ποιον τρόπον, λοιπόν, 
νά έξασκήσωμεν πλέον τό δημοσιογραφικόν έπάγγελμα: έγραφε τήν άλλη μέ
ρα. Κόβει ά π ’ έδώ, κόβει άπ ' έκεΐ -στρατιωτική, διοικητική, νομαρχιακή- λο
γοκρισία. περί τίνος νά γράψωμεν; Περί έκκλησιαστικών θεμάτων ή δημαρ
χιακών: Ά λ λ ' οϋτε καί αύτά τά άφήνει ή λογοκρισία. Ά ς  άρχίσωμεν. λοι
πόν, νά γράφωμεν περί άμαρτωλών σωτηρίας. Ά λλά  διαβλέπομεν άμέσως 
ύπόπτως όσφραινομένην τήν λογοκρισίαν μή έννοοϋμεν τούς βενιζελικούς 
καί φοβούμεθα ότι καί αύτό θά τό σβήσει. Ίδω μεν διά δοκιμήν... Παραδό
ξους τό αιχμηρό καί ειρωνικό αύτό σχόλιο δέν τό περιέκοψε ή λογοκρισία. 
Ά ς  σημειωθεί ότι όλα αύτά γίνονταν λίγους μήνες πριν τίς έκλογές πού είχε 
ύποσχεθεΐ ή Επανάσταση. Τελικά δέν πραγματοποιήθηκαν, γιατί άνετράπη 
τό πρόγραμμα άπό τήν άντεπανάσταση τών Λεοναρδοπούλου-Γαργαλίδη.

Δέν ήταν μόνο ή ποιότητα τοΰ παρεχόμενου στούς πρόσφυγες συσσιτίου 
πού έγινε άντικείμενο όξύτατης διαμάχης, μέ πολιτικές προεκτάσεις, άνάμε- 
σα στό γιαννιώτικο τύπο, άλλά κι άλλα θέματα, σχετικά μέ τούς πρόσφυγες 
καί τή ζωή τους. Μετά τή διατροφή καί τίς έπιδημίες, σειρά είχε καί πάλι ή 
στέγαση. Πολλά κτίρια, δημόσια καί ιδιωτικά, άχρησιμοποίητα, είχαν έπι- 
ταχθεΐ γιά τίς στεγαστικές άνάγκες' έπειδή όμως δέν έπαρκοΰσαν άρχισε ή 
έφαρμογή τοΰ νόμου τής άναγκαστικής στέγασης καί σέ σπίτια ιδιωτικά, 
πού δέ διέθεταν όμως περισσευούμενους χώρους. Κι έδώ ή έπιτροπή στέγα
σης, βενιζελικής σύνθεσης, έκανε τό μεγάλο σφάλμα. Ά ντί νά υποδείξει σπί
τια άνθρώπων καί τών δυό παρατάξεων, άνακοινώνοντας τίς άποφάσεις 
της, έπέταξε τό σπίτι τοΰ άντιβενιζελικοΰ Παγώνη, πού πριν άπό μήνες είχαν 
σύρει στό στρατοδικείο μέ κατηγορίες ότι είχε υβρίσει τήν Επανάσταση. Δυό 
άκόμα στοιχεία πρόσδιδαν στό θέμα χαρακτήρα πρόκλησης: Ό  Πέτρος 
Παγώνης μόλις είχε άποπερατώσει τίς έργασίες κατασκευής τοϋ σπιτιού του
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καί τό χρησιμοποίησε' διώχνοντας τον άπό τό καινούριο σπίτι, τόν ύποχρέ- 
ωσαν νά ενοικιάσει άλλο γιά νά στεγαστεί. Ρωτούσε ή Ήπειρος: Μόνον 
στόν Παγώνη έφηρμόσθη ό νόμος τής αναγκαστικής στεγάσεως. επειδή δέν 
είναι βενιζελικός: Τίνος άλλου έλληνος χριστιανού πήραν εδώ: Έπήραν τό
σων δεκάδων βενιζελικών μεγαλόσχημων πού κάθονται αύτοί καί οί 
γυναίκες τους μόνον σέ μέγαρα άκέρια: Ή  έπήραν ίσως τά ιδιόκτητα μέγαρα 
καί σαράγια τών Τούρκων πού είχαν καί μίαν ύποχρέωσιν περισσοτέραν νά 
στεγάσουν τούς πρόσφυγες, άφοΰ οί ομοεθνείς τους μάς τούς στέλλουν: Ή  
άλλη πλευρά, μέσω τοΰ Κήρυκα. άντέτασσε τό έπιχείρημα ότι είχαν έπι- 
ταχθεϊ καί σπίτια βενιζελικών. δπως τοΰ Βηλαρά καί Κούρεντα. Τά έπιχει- 
ρήματα ήταν πρόσφορα γιά κριτική κι ό Χατζής τό εκμεταλλεύτηκε. Τό σπίτι 
τοΰ Βηλαρά -άπάντησε- είναι τής πεθεράς τού έγκατεστημένου άριστα στήν 
’Αμερική Στεφάνου, πού δέν κατοικοΰσε στά Γιάννινα, είχε μάλιστα τή δυνα
τότητα νά τό δωρήσει, άφοΰ έχει τόν Στεφάνου γαμπρό. Ή  έπίταξη τοΰ 
σπιτιοΰ τοΰ Κούρεντα δέν προσφερόταν γιά παράδειγμα, άφοΰ ό ιδιοκτήτης 
του δέν έφυγε καί δέν ύποχρεώθηκε νά πληρώσει νοίκι γιά νά στεγαστεί. Ή  
άντιδικία γύρω άπό τίς επιτάξεις τών σπιτιών κράτησε μέρες.

"Ενα άλλο περιστατικό πού όξυνε τά πνεύματα, πρώτα στήν πρωτεύουσα 
καί στή συνέχεια στίς επαρχίες, ήταν τό ότι οί βενιζελικές έφημερίδες. λές 
καί είχαν πάρει σύνθημα, διαπόμπευαν τούς αιχμαλώτους πού γύριζαν άπό 
τή Μικρά Άσία, μετά τήν ύπογραφή τών συμφωνιών. Τά λείψανα αύτά τής 
Μεγάλης στρατιάς, είχαν τραβήξει τά μαρτύρια τοΰ κόσμου κατά τήν αιχμα
λωσία τους. χιλιάδες άφησαν τά κόκκαλά τους στά στρατόπεδα τοΰ Κεμάλ. 
Γύριζαν τώρα στήν πατρίδα τους κι άντίκρυζαν ένα θέαμα πρωτάκουστο: νά 
τούς διαπομπεύουν στούς δρόμους κι άπό τίς στήλες τών έφημερίδων. Στή 
στάση τών βενιζελικών έφημερίδων δέ θά μπορούσε νά δοθεί άλλη εξήγηση 
παρά μόνο μία: τούς θεωρούσαν, φαίνεται, λιποτάκτες, ριψάσπιδες, φυγά- 
δες, πού μέ τήν αιχμαλωσία τους έγιναν αιτία νά διαλυθεί ό στρατός στή Μ. 
Άσία. Μά τί έφταιγαν οί στρατιώτες, δταν ή εύθύνη γιά τήν πορεία μιάς μά
χης ανήκει στούς ήγήτορες; Ή  τραγική δυστυχία τών άνθρώπων αύτών δέν 
άντικρύζει ούτε ίχνος σεβασμού άπό τόν βενιζελισμόν. Καιρός νά παύση τό 
άκοσμον αύτό θέαμα, παρατηρούσε ό Χατζής. Έγραψε ένα μεγάλο σχόλιο 
γιά τό θέμα, άλλά ή λογοκρισία τών Γιαννίνων, πού συχνά άντίκρυζε τά 
πράγματα μέ παρωπίδες, τό έκοψε. Αντίθετα, οί λογοκριτές τών Αθηνών 
έπέτρεψαν νά δημοσιευτούν τέτοια σχόλια.

Οί τιμές τών εμπορευμάτων τήν έποχή έκείνη ρυθμίζονταν σύμφωνα μέ τή τιμή τής 
λίρας. Τό παράδοξο ήταν πώς, ένώ δταν ανέβαινε ή λίρα άνέβαιναν καί οί τιμές, δταν 
κατέβαινε τά έμπορεύματα δέν τήν άκολουθοϋσαν. Ό  Χατζής δημοσίευσε ενα όξύτατο 
σχόλιο γιά τούς έμπόρους τών Γιαννίνων κατηγορώντας τους, δτι αύτοί μέ τή στάση 
τους ήταν οί υπεύθυνοι τής αισχροκέρδειας. Τό πρώτο δεκαήμερο τού Μάίου ή λίρα είχε 
χάσει 100 μονάδες, ένώ οί τιμές τών εμπορευμάτων εμειναν στά Ιδια επίπεδα. Έγραφε 
ή Ήπειρος: Κατά τό διάστημα καθ' δ έν τώ παρελθόντι καί εσχάτως σννετελεϊτο. ημέ
ραν παρ' ημέραν καί έβδομάδα παρ' έβόομάδα. ή άνοδος τής λίρας διά νά συμπληρω-
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θοϋν αί 100 αύταί μονάδες, οί έμποροι, ένημερότατοι καί έπιμελέστατοι ά π ό  ώ ρ α ς  
ε ί ς  ώ ρ α ν  κ α ί  ά π ό  τ ή ς  α ύ γ  ή ς μ έ χ ρ ι  τ ο ν  μ ε σ ο ν υ κ τ ί ο υ  άνεβίβα- 
ζαν ενός καί τοϋ αύτοϋ είδους τετράκις έντός τής ημέρας τήν τιμήν. Τώρα παρήλθον 
ήμέραι δέκα άπό τής πτώσεως καί αί ευαίσθητοι αύταί πλάστιγγες έν τή υψώσει τής λ ί

ρας, άλλά άληθινοί έλέφαντες 
άναισθησίας έν τή πτώσει. όχι 
μόνον ούδενός είδους ύπεβί- 
βασαν τήν τιμήν, άλλά καί με
ρικών τήν άνεβίβασαν. Καί 
κατέληγε: Ό  λαός άξιοι καί 
ζητε'ι παρά τον κράτους έπέμ- 
βασιν, άφοϋ ή έλεφαντίνη 
άναισθησία τής αίσχροκερδεί- 
ας έξακολουθει νά κάμη τόν 
κοντόν.- Ό  Γενικός Διοικητής 
Μ. Πετυχάκης προκήρυξε μει
οδοτική δημοπρασία γιά τήν 
εκκένωση τών βόθρων τών 
σπιτιών πού είχαν ξεχειλήσει 
κι άπειλοϋσαν τή δημόσια 
ύγεία. Τά σπίτια αύτά ήταν 

τών: Σαμουήλ Νεγρίν. Μποχώρ Νεγρίν. Γ. Τζέτζου. Κούρεντα, Κανάτα. Γερομίχα, 
Μουσταφά πασα.- Μέ τήν έναρξη τοΰ 1923 ιδρύθηκε στά Γιάννινα παράρτημα τής 
Πανελληνίου Ένώσεως τρανματιών πολέμου, βενιζελικής τοποθέτησης, τής όποιας πρό
εδρος ήταν ό Γεώργιος Κουντουρατζής. Παράλληλα ιδρύθηκε ό Πανηπειρωτικός 
Σύνδεσμος άναπήρων πολέμου, μέ γενικό γραμματέα τόν Κ. Βενέτη. άριστερής άπόκλι- 
σης.- Ό  διοικητής τού Ε ' Σ. Στρατοΰ Γ. Λεοναρδόπουλος. μέ προκήρυξή του. απαγό
ρευσε τήν δημοσίενσιν καί κυκλοφορίαν παντός έντυπον, άνεν προηγουμένης έγκρίσεως 
τών Γραφείων προληπτικής λογοκρισίας.- Ό  Δικηγορικός σύλλογος Ίωαννίνων. δημο
σίευσε τό δικό του πίνακα άμοιβών γιά παραστάσεις, αιτήσεις, άγωγές. δικηγορικές 
συμβουλές, γνωμοδοτήσεις, μηνύσεις, συμβούλια. Γιά τίς πολιτικές ύποθέσεις ήταν άνα> 
γκαία ’ιδιαίτερη συμφωνία.-· Θόρυβος διάρκειας πολλών ημερών ξέσπασε μέ τήν άνανέΠ 
ωση τής σύμβασης παραχώρησης σέ ιδιώτες τοϋ δημόσιου γκαράζ. τό όποιο είχε ιδρύσει 
ό Γ. Ζωγράφος τό 1913, όταν ήταν Γ.Δ. ’Ηπείρου, εύεργετώντας πράγματι τήν Ήπειρο, 
παρά τίς σφοδρότατες έπικρίσεις πού ακούσε. Τό γκαράζ. μέ τά 18-30 αύτοκίνητα τοΰ 

| δημοσίου είχε άνταποκριθεΐ στίς άπαιτήσεις τής ίδρυσής του κι αύτό αναγνωρίστηκε άπ’ 
όλους. Ώ ς  τό 1917 τό γκαράζ έξεπλήρωνε τήν αποστολή του. Στό μεταξύ, όμως, τά 
αύτοκίνητα είχαν φθαρεί καί τό Δημόσιο δέν έδειχνε διάθεση νά τ' άντικαταστήσει. 
'Ετσι παραχωρήθηκε σέ ιδιώτες, μέ τήν υποχρέωση νά συντηρούν καί λίγα αύτοκίνητα 
τοΰ Δημοσίου, ώστε νά υπάρχει ανταγωνισμός στίς τιμές τών εισιτηρίων. Ή σύμβαση 
καταρτίστηκε τό 1919. μέ επικρίσεις τών τότε κυβερνητικών βενιζελικών έφημερίδων. 
Μέ τήν άνανέωση τής σύμβασης τό 1923, ό θόρυβος κατέτεινε στό αίτημα νά κλείσει τό 
γκαράζ. ώς άσύμφορο γιά τό Δημόσιο. Ό  Χατζής άντιδροΰσε καί λόγω πολιτικής TOJtcbj 
θέτησης. άλλά καί γιατί ήταν ένδιαφερόμενος. μετείχε σιή ούμβασηΓ"Ενας λόγος άκόμα 
γιά νά τοϋ ριχτούν οί άλλοι μέ περισσότερο πάθος...- Δέν ήταν μόνο ή μουσουλμανική 
κοινότητα πού μαστιζόταν άπό έσωτερικές διενέξεις, όπως έδειχναν οί επιθέσεις ομάδας 
Τούρκίον προκρίτων έναντίον τοΰ μουφτή Ίωαννίνωναυπηρχαν καί στήν εβραϊκή κοι-ί 
νότητα άντιθέσεις. 'Επειδή δέν υπήρχε ραββίνος στά Γιάννινα, είχε όριστεί ώς τοποτη-Ι 
ρητής ραββίνος ό Χαχάμ 'Εζρά ’Ελιέζερ, τόν όποΧο τό Πλημμελιοδικεΐο Ίωαννίνων j

XΜ

Τό σπίτι Μουσταφά πασά στήν οδό Ναπ. Ζέρβα, 
τελευταία σπίτι τής Ραφέτ Μεσσαρέ. Σήμερα δέν 
υπάρχει.
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άγνωστο ποιός τόν κατήγγειλε- καταδίκασε σέ δεκαήμερη φυλάκιση μέ αναστολή, για 
ψεύτικη πιστοποίηση. Ό  Έλιέζερ τόλμησε καί χαρακτήρισε δημόσια άδικη τήν άπόφαση 
τού δικαστηρίου καί δήλωσε ότι παραιτείται άπό τή θέση τοϋ τοποτηρητή ραββίνου 
Ίωαννίνων, σέ ένδειξη, φαίνεται, διαμαρτυρίας έναντίον τών ομοθρήσκων του πού τόν 
κατήννειλαν./~ΜποοεΙ να Υοησιαοποιουσε συΥνά άποσπασιιατα απο ίο  Ρΐ'ίυόηιϊιτπι 
Χατζής, γιά νά καυτηριάσει τά λάθη τής ’Επανάστασης, τά όποια άπέδιδε κυρίως στόν 
έναγκαλισμό της άπό τούς βενιζελικούς. δταν όμως διαπίστωνε προπαγάνδα καί μάλι
στα στηριγμένη σέ σκηνοθετημένα γεγονότα, τά κατέκρινε μέ δριμύτητα. χαρακτηρίζο
ντας ώς ελεεινόν τόν τρόπον μέ τόν όποιον οί έφημερίδες τής έποχής συγγράφουν τήν 
δυστυχισμένην ιστορίαν. Έγραφε ό Ριζοσπάστης: Εναντίον τοϋ σωματείου καπνερ
γατών Ίωαννίνων. διαπράττονται κατ' αύτάς πρωτοφανείς βιαιότητες έκ μέρους τών 
έκεΐ καπνεμπόρων. τή άρχηγία κάποιου γαλονά Σαγρεδάκη. διότι οί έν λόγω καπνεργά- 
ται έζήτησαν αυξησιν τοϋ ημερομισθίου των. Στήν πραγματικότητα έγινε τό έξης: Τρεις 
έργάτες είχαν άφαιρέσει δλα τά έξαρτήματα τής καπνοκοπτικής μηχανής τοΰ καπνεμ- 
πόρου Σάρρα καί τά έρριξαν σέ όχετό γιά νά αχρηστεύσουν τή μηχανή. Οί άνακρίσεις 
οδήγησαν στή σύλληψή τους. Αύταί είναι αί βιαιότητες κλπ. κλπ.. κατέληγε ό Χατζής.- 
Ή έξάπλωση τών έπιδημιών υποχρέωσε τίς άρχές νά έφαρμόσουν ισχύοντας νόμους 
πού είχαν άτονήσει. Έτσι ύποχρεώνονταν νά υποβάλλουν στήν άστυνομία δήλωση: α) 
δσοι είχαν έπισκεφτεί άρρωστο ή νεκρό, β) ό οικογενειάρχης ή ό προστάτης της οικογέ
νειας. γ) ό γιατρός ή όποιος περιποιούνταν τόν άρρωστο, δ) ό σπιτονοικοκύρης ή ό προ
ϊστάμενος υπηρεσίας τοΰ άρρωστου, ε) ό νεκροσκόπος.

ΓΓ' ό Πάσχα ό Νίκος ήρθε στά Γιάννινα, νά περάσει τίς γιορτές μέ τούς δι- 
κούς του. "Αλλες φορές ξεκινούσε άπό τήν ’Αθήνα μ’ ένα* σφίξιμο στήν 

καρδιά' δέν έφταιγαν, βέβαια, γιαυτό ή οικογένεια καί τά Γιάννινα, ήταν ή 
άρρώστια τού Βασίλη πού τόν γέμιζε στενοχώρια. ’Ήθελε νά τόν δει, νά τόν 
σφίξει στήν άγκαλιά του, δέ μπορούσε δμως ν ’ άντέξει έκεινο τό απελπισμέ
νο βλέμμα, τότε ήταν πού μετάνοιωνε γιά τήν έπιστροφή του. Τώρα ό Βα
σίλης άναπαυόταν στόν οικογενειακό τους τάφο. άπαλλαγμένος άπό τά βά
σανα τής ζωής, άπό τήν κακιά μοίρα, πού τόσο τόν είχε τυραννήσει. Αύτό 
τό Πάσχα δέ θά μάτωνε ή καρδιά του άπό τήν άρρώστια τού Βασίλη. Τέτοιες 
σκέψεις έρχονταν στό νού, μέρες πριν φύγει άπό τήν ’Αθήνα, γρήγορα τίς 
άπόδιωχνε' αμαρτάνω, συλλογιζόταν, άς ζοϋσε ό Βασίλης, ό άγαπημένος 
άδερφός, δέν έφταιγε ό ήρωας γιά τήν κατάντια τ ο ν  ή στενοχώρια ή δική 
του καί τών άλλων, ήταν μιά άσήμαντη λεπτομέρεια μπρος στό δράμα τοϋ 
άδερφοϋ, άς ζοϋσε κι άς μήν ξαστέρωνε ποτέ.

"Ομως ό Βασίλης είχε άποχωρήσει μόνος του άπό τή ζωή, δέν άντεχε 
άλλο τήν άρρώστια καί τόν πόνο τών δικών του, ούτε τό μεγάλο δράμα τής 
προσφυγιάς. "Υστερα ήρθαν άλλα, άνεπάντεχα γεγονότα, πού άλλαξαν ρι
ζικά τό σκηνικό τής ζωής τής οικογένειας. Ή ταν ό Γιάγκος, ή Φωτεινή καί 
ή Φιλίτσα. Τίναξαν στό κατώφλι τή σκόνη άπό τόν πόνο καί τή δυστυχία 
τής προσφυγιάς καί μπήκαν στό σπίτι σάν παλιοί γνώριμοι, κάτω άπό τό 
προστατευτικό βλέμμα τοΰ Βασίλη, λές καί είχε φύγει γιά νά παραχωρήσει 
τή θέση του σ’ αύτούς. Ό  Νίκος ευγνωμονούσε τόν πατέρα του γιά τήν άπό
φαση πού πήρε. Θεού φώτιση πρέπει νάταν, δέν έξηγειται άλλοιώς τέτοια με
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ταστροφή τής οικογενειακής ζωής σέ τόσο μικρό διάστημα. Καθώς έτοιμα- 
ζόταν νά γυρίσει στά Γιάννινα ένα γλυκό μιρμίδισμα άπλωνόταν σ' όλες τίς 
ινες τοϋ κορμιοΰ του, γνώριζε τήν αιτία κι άνυπομονοϋσε νά φτάσει σπίτι 
του. Ή ταν ή Φιλίτσα. τό δεκαεξάχρονο κορίτσι τής Ιωνίας, έμοιαζε μέ έξω- 
τικό λουλούδι πού άρχιζε ν ’ άνοίγει τά πέταλά του. Τά Χριστούγεννα είχε 
φύγει άπό τά Γιάννινα μέ τήν άνάμνηση όσων πρόκαναν νά ποϋν μέ τά μά
τια τους, δλα είχαν γίνει μιά τρυφερή νοσταλγική άναπόληση, ένα έντονο 
συναίσθημα γιά γρήγορη έπιστροφή...

Έφτασε στά Γιάννινα τή Μεγάλη Δευτέρα, τόν δέχτηκαν δλοι μ’ άνοιχτές 
άγκαλιές. Αύτός δέν είχε μάτια γιά τούς άλλους, μόνο τή Φιλίτσα είχε στό 
νοϋ του, τή δική της συντροφιά άποζητοϋσε. Οί άλλοι, πού άρχισαν νά κα
ταλαβαίνουν πώς άνάμεσα στά παιδιά φτερούγιζε ό έρωτας, άποσύρθηκαν 
διακριτικά, δίνοντας έτσι σιωπηλά τή συναίνεσή τους γιά τήν άνθιση τοϋ 
ειδυλλίου. Τό κουβέντιασαν κιόλας ό Πέτρος μέ τή Λευκή, ό Γιάγκος μέ τή 
Φωτεινή, ύστερα δλοι μαζί, κανένας δέν είχε άντίρρηση νά συγγενέψουν οί 
δυό οικογένειες, μόνο πού ήταν γρήγορα άκόμα νά σκεφτοΰν γιά γάμο, ό 
Νίκος έπρεπε νά τελειώσει τό Πανεπιστήμιο καί τό στρατό, ή Φιλίτσα τό 
γυμνάσιο, έπειτα ήταν άκόμα κοριτσόπουλο, θ’ άργοϋσε νά γίνει σωστή 
γυναίκα, ικανή νά κρατήσει δικό της σπιτικό. Στά παιδιά οί γονείς δέν είπαν 
τίποτα, τά άφηναν νά χαροϋν τόν εφηβικό τους έρωτα, ήταν σίγουροι πώς 
ποτέ δέ θά ξέφευγαν άπό τά δρια καί τούς κοινωνικούς άγραφους νόμους. 
Έ πειτα δέν ήταν άκόμα άπόλυτα σίγουροι γιά τήν όμαλή έξέλιξη τών σχέ- 
σεών τους- ή Φιλίτσα κουβαλούσε μαζί της μιά παράδοση διαφορετική άπό 
εκείνη τοϋ Νίκου, άλλα ήθη είχε ή Σμύρνη, άλλα τά Γιάννινα, θά ξεπερ- 
νοϋσαν τίς δυσχέρειες πού άναπόφευκτα θά παρουσιάζονταν: "Ολοι πίστευ
αν πώς θά τά κατάφερναν. πολύ περισσότερο ό Νίκος καί ή Φιλίτσα, δέν 
νοιάζονταν, οΰτε έμπαιναν στούς συλλογισμούς τών δικών τους, ζοΰσαν 
στιγμές έξαίσιες, δέ θά τίς θυσίαζαν στούς όποιουσδήποτε σκεπτικισμούς.

Από τή Μ. Δευτέρα τό βράδυ τά δυό παιδιά παρακολουθοΰσαν τίς άκο- 
λουθίες τοΰ Νυμφίου, ήταν καί στά δυό πολύ άγαπητά τά τροπάρια τών 
ήμερών. Πήγαν σ’ δλες τίς έκκλησίες. Άρχισαν άπό τό Άρχιμαντρειό, τό 
τροπάριο τής Κασσιανής τό άκουσαν στήν Αγία Αικατερίνη, τή Σταύρωση 
προσκύνησαν στόν άγιο Νικόλαο, τόν Επιτάφιο στήν Ά για Μαρίνα, τή 
Φιλίτσα έντυπωσίασε ή περιφορά τών Επιταφίων καί ή συνάντησή τους 
στήν κεντρική πλατεία- τά μεσάνυχτα τοΰ Πάσχα πήγαν στή Μητρόπολη, 
ήθελαν νά δοΰν καί τό νέο δεσπότη, τό Γερμανό’ ό Νίκος, είχε διαβάσει πολ
λά γιά τό άγωνιστικό του παρελθόν, δέν έκρυβε τό θαυμασμό του, τό είπε 
μάλιστα καί στούς άλλους, δέν καταλάβαινε πολλούς πού καταφέρονταν 
έναντίον του. Τή Δεύτερη Ανάσταση δλη ή οικογένεια άποφάσισε νά τήν πα
ρακολουθήσει στόν άγιο Νικόλαο Κοπάνων, ή τελετή γινόταν τό άπόγευμα 
καί συγκεντρωνόταν κόσμος ά π’ δλα τά Γιάννινα. Ό  σπουδαιότερος, δμως, 
λόγος γιά τήν έκει παρουσία τής οικογένειας Κωστίδη ήταν τό δτι ήθελαν
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νά βρίσκονται κοντά στό Βασίλη, νά ποΰν καί σ’ αυτόν τό Χριστός άνέστη 
καί, πράγμα παράξενο, δέ γέμισαν άπό κατάθλιψη οί καρδιές τους, καθώς 
άναβαν τις άναστάσιμες λαμπάδες στόν τάφο του.

Τίς άλλες μέρες ό Νίκος καί ή Φιλίτσα έμειναν σπίτι. Ό  καιρός ήταν χει
μωνιάτικος δέν έπέτρεπε έξόδους. Τί έλεγαν τίς ώρες αυτές; Σχεδόν τίποτα. 
Περσότερο μιλοΰσαν τά μάτια τους. παρά τά χείλη τους. Κάποτε έξωτερί- 
κευαν τά συναισθήματά τους καί τότες άρχιζε μεταξύ τους όχι διάλογος, 
άλλά μονόλογοι μέ έξομολογητικό περιεχόμενο, αύτό όμως δέν εμπόδιζε τά 
δυό παιδιά νά τούς εντάσσουν σ’ ένα σύστημα έπικοινωνίας άπόλυτα κατα
νοητό κι άπό τούς δυό. "Οταν ό καιρός ξάνοιγε έκαναν περιπάτους στόν 
Κουραμπά, στή λίμνη, στό Βελισσάριο, στούς ’Αμπελοκήπους, σ’ αύτούς 
τούς χώρους περιδιάβαζαν τότε οί Γιαννιώτες, κάποτε νοίκιαζαν αμάξι κι 
έφταναν ώς τό Μπισδούνι καί πιο πέρα στό Λυκόστομο. Οΰτε κατάλαβαν 
πώς πέρασαν οί γιορτές. Ό τα ν τήν Κυριακή τοΰ Θωμά ό Νίκος έφευγε γιά 
τήν ’Αθήνα, ή Φιλίτσα δάκρυσε άπό εύτυχία, σέ δέκα πέντε μέρες είχε ξεχά- 
σει έντελώς τήν προσφυγιά καί τά βάσανά της άπό τούς Τούρκους. Ή ταν 
τώρα σίγουρη πώς μποροΰσε νά γείρει μ' εμπιστοσύνη τό κεφάλι της στό 
στήθος τοΰ Νίκου, έκει χτυποΰσε μιά καρδιά πού οί παλμοί της ταίριαζαν 
μ’ έκείνους τής δικής της καρδιάς. Δέν τής άπόμεινε άλλο άπό τό νά μετράει 
τίς ώρες καί τίς μέρες, μέχρι νά γυρίσει τό καλοκαίρι ό Νίκος άπό τήν 
’Αθήνα...

Ι^ /ί έ μεγάλη προσοχή παρακολουθούσε ή άγορά άλλά καί ή γιαννιώτικη 
κοινωνία τίς διακυμάνσεις τής λίρας, γιατί σ’ αύτή στηριζόταν τότε καί 

ή δική μας δραχμή, χωρίς ώστόσο οί διακυμάνσεις της νά έπηρεάζουν καί 
τίς τιμές τών έμπορευμάτων. Ή  επιμονή τών εμπόρων ν ’ άνεβάζουν τίς τ ι
μές, δταν άνέβαινε ή λίρα, άλλά νά μή τίς κατεβάζουν δταν ύποχωροΰσε, δη
μιούργησε έντονη δυσφορία στό καταναλωτικό κοινό, έκφραστής τής Οποί
ας, δπως σημειώθηκε ήδη, ήταν ό τύπος. Τό φαινόμενο δέν ήταν μόνο τοπι
κό, άλλά παρατηρούνταν σέ πανελλήνια κλίμακα. Οί άθηναικές εφημερίδες 
γιά τήν άντιμετώπιση τής κατάστασης -άποτελοΰσε μορφή φανερής αισχρο
κέρδειας- άρχισαν νά συνιστοΰν στό καταναλωτικό κοινό νά σταματήσει ν ’ 
άγοράζει, γιά διάστημα δυό-τριών εβδομάδων, εκτός άπό τά άπολύτως 
άναγκαια. Ό  ήπειρωτικός τύπος δέν άργησε ν’ άκολουθήσει τό παράδειγμα 
τοϋ άθηναϊκού. Ό  Χατζής σέ άρθρο του (23-5-1923) μέ τίτλο: Μποϋκο- 
τάρατε τήν άγοράν-Μή ζητείτε, μήν άγοράζετε-Εΐναι ή άσφαλεστέρα άμυνα, 
μιλοΰσε άνοιχτά καί μέ σκληρά λόγια γιά τόν έμπαιγμό τών έμπορων σέ βά
ρος τών καταναλωτών καί τήν όφειλόμενη άντίδραση γιά νά σταματήσει ή 
έκμετάλλευση. ’Έγραφε: Θέλομεν νά σωθώμεν άπό τήν αισχροκέρδειαν καί 
τήν πλεονεξίαν: Θέλομεν εκείνοι πού δέν μάς ήτένιζον κάν. δταν έμπαίναμεν 
εις τά καταστήματά των διά νά ψωνίσωμεν κάτι, ν ’ άρχίσουν νά έρχωνται 
νά μάς παίρνουν άπό τό καφενείον διά νά άγοράσωμεν κάτι άπό τό μαγαζί
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των: Μήν αγοράζετε! Μήν ζητείτε τίποτε. Εκτός άπό τά άπολύτως αναγκαία 
καί αύτά εις έλαχίστας ποσότητας, μήν άγοράζετε τίποτε! Μποϋκοτάρετε 
τήν άγοράν. Καί μήν συζητάτε μέ τούς εμπόρους. Αφήστε τους νά κλαΐν. 
Ό τα ν  έκλαίαμεν έμείς μάς έλυπήθη ή μάς ήκουσε κανείς: Ή  αγανάκτηση τοϋ 
κόσμου γιά τήν αισχροκέρδεια τών έμπορων, υποκινούμενη κι άπό τήν άρ
θρογραφία τοϋ τύπου, τήν όποία ή λογοκρισία δέν έκοβε, έφτασε σέ σημείο 
κοινωνικού διαχωρισμού τής τάξης τους άπό τήν κοινωνία τών Γιαννίνων. 
τήν άνεκτική καί συντηρητική συνήθως, όχι όμως καί σέ σημείο νά συγχωρεϊ 
τέτοια σκληρότητα καί πλουτισμό άπό φανερή αισχροκέρδεια. Είχαν άρχίσει 
έξάλλου καί τά κοινωνικά κηρύγματα τών σοσιαλιστών καί τών κομμουνι
στών πού είχαν άπήχηση σέ κύκλους έργαζομένων καί πνευματικών άνθρώ- 
πων, άπό τούς κόλπους τών οποίων θ’ άρχίσει νά ξεχωρίζει ή φυσιογνωμία 
τοΰ έβραίου ποιητή Γιοσέφ Έλιγιά. Ά πό τούς έπιστήμονες γρήγορα έγινε 
γνωστό πώς έμφοροϋνταν άπό αριστερές ιδέες ό γιατρός Πέτρος Άποστο- 
λίδης κι ό μηχανικός Γεώργιος Βράσκος.

Κι ένώ ή αισχροκέρδεια οργίαζε καί είδη βασικής διατροφής, όπως τό 
κρέας, εξαφανιζόταν άπό τήν άγορά γιά νά άκριβήνει. τό κράτος μέ τή στά
ση του στεκόταν έμπόδιο στήν άνάπτυξη μηχανισμών πού θά συντελούσαν 
στήν αύξηση τής παραγωγής καί τήν πτώση τών τιμών. Στά Γιάννινα π.χ. 
είχε ιδρυθεί Γεωργικός Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Ν. Ίωαννίνων. στόν 
όποιο τό ύπουργειο Γεωργίας ύποσχέθηκε νά παραχωρήσει γιά ένοικίαση - 
καί έδωσε έντολή γιαυτό στήν έφορεία- τά κτήματα τοΰ Δημοσίου ή όσα 
διοικοΰνταν άπό τό Δημόσιο, μέ ύποχρέωση τού Συνεταιρισμού νά σεβαστεί 
τά δικαιώματα τών νομέων καί αύτοκαλλιεργητών. Ή  Έφορεία άγνόησε τή 
διαταγή τοΰ ύπουργείου -σίγουρα μπήκαν στή μέση ισχυροί πολιτικοί παρά
γοντες ένδιαφερόμενοι- καί τά κτήματα δόθηκαν γιά έκμίσθωση σέ 2-3 
ιδιώτες άντί έλαχίστου τιμήματος. Ή  εκτελεστική έπιτροπή τοΰ Συνεταιρι
σμού. άποτελούμενη άπό τούς Γ. Χατζή, Δ. Πανούση. Κ. Θάνο καί Α. Βενέτη 
(θά πρόκειται γιά τόν έργολάβο, άργότερα υποψήφιο τοΰ Κ.Κ.Ε. στό Ν. 
Ίωαννίνων), μέ υπόμνημά της πρός τό Γ.Δ. ’Ηπείρου Μ. Πετυχάκη, ζήτησε 
τήν άμεση έπέμβασή του γιά έπίλυση τοΰ θέματος. Τηλεγραφήματα διαμαρ
τυρίας στάλθηκαν καί στά άρμόδια υπουργεία.

Άθρόες συλλήψεις λιποτακτών, άνυπότακτων, φυγόποινων καί φυγόδι- 
κων άναγγέλλονταν άπό τήν άστυνομία καί δημοσιεύονταν στις έφημερίδες 
καθώς καί ζωοκλεπτών, μικροκλεπτών, κατηγορούμενων γιά βιασμούς, καί 
σπανιότερα φόνων, ληστών πού άνήκαν σέ οργανωμένες συμμορίες. Οί 
τελευταίες έξακολουθοΰσαν τή δράση της, τήν αιματηρή πολλές φορές, παρά 
τή συνεχή καταδίωξη τών ειδικών άποσπασμάτων μέ τά όποια συχνά 
συμπλέκονταν. "Οταν βρίσκονταν σέ δύσκολη κατάσταση, κατέφευγαν στήν 
Αλβανία, έκεΐ ήταν άσφαλεΐς. Οί σπουδαιότερες άπό τίς συμμορίες ήταν τοΰ 
Τσίλη Μάστορα, τοΰ Ευάγγελου Τάση, τοΰ Λάμπρου Γκαρτζονίκα. τοΰ 
Καντάρα καί φυσικά τών Ρετζαίων. πού δέ θ' άργοϋσαν νά κάνουν έντυπω-
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σιακές εμφανίσεις μέ απαγωγές πλούσιων Γιαννιωτών. απαιτήσεις ύπέρο- 
γκων λύτρων καί κατάλυση τής έννοιας τοΰ κράτους. Ά πό τό καλοκαίρι τοΰ 
1923. μέ τή δράση τών Ρετζαίων καί τών συνεργατών τους. ή ληστεία στήν 
Ή πειρο βρίσκεται στό άπόγειό της. κρατάει τά πρωτεία σέ πανελλήνια κλί
μακα, καί έμπλέκει στίς έγκληματικές της δραστηριότητες, μέρος τοΰ κρατι- 
κοΰ μηχανισμού καί μάλιστα άνώτατα στελέχη του.

Πάντως οί Ρετζαΐοι. οί άδελφοί Εύθύμιος (Θύμιος) καί ’Ιωάννης (Γιάν
νης). κάλυπταν μέ τίς έγκληματικές τους δραστηριότητες όλους τούς άλλους, 
τό όνομά τους ήταν γνωστό σέ μικρούς καί μεγάλους, είχαν μπει στήν κα
θημερινή χρήση τής γλώσσας, άναφέρονταν σάν κακά, πάντοτε, παραδείγμα
τα. Είναι χαρακτηριστικό ένα σχόλιο τοΰ Χατζή γιά τήν άκρίβεια καί τήν 
αισχροκέρδεια, πού κάνει λόγο γιά τούς Ρετζαίους. Δέν είναι, μόνον, οί ελέ
φαντες τοϋ εμπορίου -έγραφε- καί οί μεγάλοι κροκόδειλοι τοϋ εξωτερικού 
συναλλάγματος οί κατατρώγοντες τόν δυστυχή λαόν. Είναι καί οί σαϋρες 
τής έγχωρίου παραγωγής καί καταναλώσεως: λαδάς, βουτυράς, τυράς, καρ-
βουνιάρης. ώς καί ό ...ξυλοπώλης.-----Ά λλά  γιατί, ώρέ μπάρμπα, ήρωτήθη
γηραιός Ήσιόδειος «άνυπτόπους καί χαμαιεννης» τών περιχώρων, γιατί 
πουλάς τόσο άκριβά τά ξύλα: — Πήγες άφεντικό. άπάντησε. κάτω στούς λη- 
στάδες τοϋ παζαριού νά δής τί γίνεται: Τόσο πράμα πανί -μιά φασκιά τοϋ 
έγγονοϋ μου- τριάντα δραχμές. Ά ίγο «Ινδιάνα» (άντιάνα τήν έλεγαν οί γυ
ναίκες) πράμα, γιά ένα μεσοφούστανο τής νύφης ένα κατοστάρικο. Ρ ε - 
τ ζ α ί ο  ι (ή ύπογράμμιση δική μου) σωστοί βρέ άφεντικό. ■—Καί σύ ξε
θυμαίνεις μέ τά ξύλα σου: — Τί νά κάνω: "Οπως ό κόσμος κι ό Κοσμάς. Δέν 
ήταν, λοιπόν, οί Ρετζαΐοι οί «ήρωες» τών μυθιστορημάτων πού κυκλοφο
ρούσαν γιά δεκαρολογία σέ εβδομαδιαία φυλλάδια λαϊκής κατανάλωσης, 
άλλά οί ληστές πού καταδυνάστευαν τόν κόσμο, κυρίως τής ύπαίθρου. σέ λί
γο θά δοκίμαζαν καί οί άστοί τών πόλεων τήν κακουργία τους...

Τό Λύκειο Έλληνίδων (παράρτημα Ίωαννίνων) ίδρυσε καί λειτουργούσε Κυριάκόν 
σχολεϊον. δ ι ' έργάτιδας καί αλλας νεάνιδας μή δυναμένας νά φοιτώσι εις τά 
παρθεναγωγεία. Γιά ενίσχυση τοϋ ταμείου του όργάνωσε φιλανθρωπική γιορτή (17 
Μάίου) στό Ά λσος τοϋ Κουραμπά. Τιμή εισιτηρίου: 2,50 δρχ. γιά άνδρες καί γυναίκες.
1 δρχ. γιά τά παιδιά.- Τραγικό δυστύχημα συντάραξε τή νιαννιώτικη κοινωνία πτίς ?η. 
Μαΐου̂ ΓΗ ά σ τ υ ^ ί τ μ ί σ ά ν ι π ^ η σ ε ι ς  γιά δηλητηρίαση έκπρομελέτης, στην πραγματι- 
κότητα έπρόκειτο γιά λάθος πού πολλές φορές έπαναλήφθηκε άπό τότε, κυρίως στήν 
ύπαιθρο, μέ άπειρα θύματα. Τί είχε συμβεί; 'Ο κτηνοτρόφος Δημ. Βλάχος, κούρευε τό 
κρπάδι τρυ καί κάλεσε συγγενείς καί φίλους νά τόν βρηθήσουν. "Οταν τέλειωσε τό κού
ρεμα. στήθηκε τραπέζι γιά 18 άτομα. Ύστερα άπό λίγο κατελήφθησαν δλοι ύπό άκατα- 
σχέτου έμετοϋ συνεπεία δηλητηριάσεως. αιτία τής όποιας ήταν ή γαλατόπιττα. Οί 
γυναίκες φαίνεται πώς μπέρδεψαν, ετσι γίνεται συνήθως, τό «νεσεστέ» μέ τό ποντικο- 
φάρμακρ. τά έβαζαν δίπλα-δίπλα στά ντρυλάπια. καί χρησιμσπρίησαν τό δεύτερο γιά τό 
τιΐήπμ).ο Tfic ρίττας. Ό  Δημ. Βλάχος πέθανε άμέσως. σ ϋ ^ ό  μέ^ες χάθηκαν και τ ά δΐΐό- 
παιδιάτου^/Προσφέρθηκαν έθελουσίωςνά  βοηθήσουν μέ συνδρομές τόν Πανηπειρωτικό 
Σύνδεσμο Αναπήρων πολέμου (γενικός γραμματέας Κ. Βενέτης. Ισως άδελφός τοϋ Α. 
Βενέτη) οί: Νικόλαος Βενέτης. Φερήκ Σεκήρ. Μωϋσής Σαμοέλ. Εύ. Φρίγκας. Δημ.
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Τσομάκας. Ζώης Τσιμογιάννης, Εύστ. Καρανάτσης. Χρ. Φωλίδης. Δημ. Κάπαρης. Κων.
Μουμούδης. Κων. Ρέππας. Γεωργ. Βαβαρέτος. Κων. Ματσόπουλος. Δημ. Γελέκης.
Παναγ. Πετσαλίτης. Ίωάν. Κοτσάναγας. Σπυρ. Φαλαρίδας. Άλέξ. Τσίπας.
Ή . χωρίς φραγμούς, λεκτική αντιδικία ανάμεσα στίς έφημερίδες Ή π ει

ρος χαί Κήρυξ συνεχιζόταν, χωρίς προοπτική νά σταματήσει. Τέρμα θά έθετε 
τό κλείσιμο τής Ηπείρου, πού είχε συνταχθεΐ μέ τήν άντεπανάσταση τών 
Λεοναρδοπούλου-Γαργαλίδη. Μέ τήν Πρόοδο τοϋ ΓΙανούση ό Χατζής 
κρατούσε τίς ιδεολογικές άποστάσεις, σχολίαζε όσα έρχονταν σ’ άντίθεση μέ 
τά «πιστεύω» του, πάντοτε όμως μέσα στά όρια τής εύπρέπειας. κι όχι σπά
νια μέ ίπποτική συμπεριφορά. ’Ανάλογο σεβασμό έδειχνε καί ή Πρόοδος 
άπέναντι στήν Ήπειρο, κάποτε μάλιστα υποστήριζε τίς θέσεις της, όπως τίς 
άναφερόμενες στήν ποιότητα τοϋ παρασκευαζόμενου συσσιτίου γιά τούς 
πρόσφυγες. Γιά τή συμπεριφορά άνάμεσα στήν Ή πειρο  καί τόν Κήρυκα, τέ
τοιοι φραγμοί δέν υπήρχαν. Ή  μόνη διαφορά βρισκόταν στόν τρόπο χρήσης 
τοϋ ύβρεολογίου. Ό  Χατζής, πού υπερτερούσε στή γλωσσική έκφραση κατά 
πολύ τών άντιπάλων του, διάλεγε τίς λέξεις άπό τόν πλούτο τοϋ γλωσσικού 
θησαυρού, άρχαίου, βυζαντινού καί νεότερου, χρησιμοποιώντας έκεΐνες πού 
άπέδιδαν πιό εύγλωττα καί κατά τρόπο παραστατικό τά νοήματά του. Τών 
άλλων (Λάππα καί Πανίδη) ή γλώσσα ήταν άπλή, άδόκιμη συχνά, γιαυτό καί 
περισσότερα εύάλωτη στίς ειρωνείες τοϋ Χατζή. Κάποτε οί ίδιοι ή οί βοηθοί 
τους έγραφαν άληθινούς μαργαρίτες. Παράδειγμα ή είδηση τοΰ Κήρυκα τών 
άρχών ’Ιουνίου: Χθές μεσημβρίαν -έγραφε- όλισθήσασα έ π  ν ί γ η έντός 
φρέατος τής οικίας της ή 'Αμαλία Οίκονομίδου. Έκ τής π τ ώ σ ε ω ς  ούδέν 
έπαθε έξαχθεϊσα σώα καί αβλαβής. Τόν άσυνήθιστον τοϋτον μαργαρίτην - 
καθ’ δ ...πηγαδίσιον άνασυρθέντα- έκτίθεμεν αϋθις είς κοινήν δημοσίαν θέαν 
πρός άπόλαυσιν, ειρωνευόταν ό Χατζής. Αύτή τήν, κατά κάποιο τρόπο, 
γλωσσική δυσχέρεια τών άντιπάλων του, δέ δίσταζε ό Χατζής νά εκθέτει καί 
δημόσια: Συμβαίνει πολλάκις τό έγχώριον άγράμματον βενιζελικόν όχταπό- 
διον νά μή εύρίσκεται είς θέσιν νά έννοήση μερικά γραφόμενά μας. Καί μάς 
έρωτά έπειτα νά τοϋ έξηγήσωμεν τί έννοοϋμεν. Δεδομένου δτι έφημερίδα διά 
γραμματισμένους άνθρώπους γράφομεν καί δέν παραδίδομεν μαθήματα 
γραφής καί άναγνώσεως τής ελληνικής γλώσσης είς άγραμμάτους. δέν έχο- 
μεν καμμίαν ύποχρέωσιν νά άνταποκρινώμεθα είς τήν άξίωσιν αυτήν τοϋ 
εγχωρίου βενιζελικοΰ όχταποδίου.

Ό ,τ ι κυρίως προξενούσε τή μήνη τού Χατζή έναντίον τοΰ Κήρυκος ήταν 
ό χαρακτηρισμός καί τοΰ Ιδιου ώς ύπευθύνου τής Μικρασιατικής κατα
στροφής, ό εναγκαλισμός τής Επανάστασης άπό τούς άντιπάλους του καί 
η άηδής καί άνούσιος πατριδολογία τών διαφόρων έντυπων «Κηρύκων» καί 
«Κοράκων», άναλαβόντων θεαρέστως νά διδάσκωσι πατριωτισμόν είς τόν 
ελληνικόν λαόν άντί τοΰ τιμήματος πενήντα λεπτών κατά φύλλον  (τόσο κό
στιζε τότε μιά έπαρχιακή έφημερίδα) ή έπιδόματος έκ μέρους τής Λέσχης 
(εννοεί τών Φιλελευθέρων) (3-6-1923. Ά λλο δείγμα γραφής τοΰ Χατζή: Τό
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εγχώριον έντυπον βενιζελικόν δικέφαλον (λόγω τών δύο διευθυντών του) 
όχταπόδιον (παρακαλοϋμεν νά μή νομισθή δτι πρόκειται περί καλαμπουρι
ού καί άθροίσεως δύο τετραποδιών εις μίαν... όκταποδίαν) έκβρασθέν έπί 
τής ελεεινής άκτής τών δ ι ε ψ ε ν σ μ έ ν ω ν  έ λ π ί δ ω ν  (ή λογοκρισία 
τοΰ σχολίου προηγούμενου φύλλου τής 3-6-23, δημιουργεί δυσχέρειες στήν 
επισήμανση τών διεψευσμένων έλπίδων) αύτοδέρνεται καί αύτοσαλιώνεται 
έπί τών κρημνών τής άκτής ταύτης. Ώ ς γνωστόν δέ τό χτύπημα αύτό τών 
χταποδιών έπί τής άκτής γίνεται διά νά βγή καί ή τελευταία γλοιώδης ακα
θαρσία πού έχει μέσα του κάθε χταπόδι. Δέρνεται, λοιπόν, τό εγχώριον έντυ
πον βενιζελικόν όχταπόδιον καί κάποιες άσχημίες πού πιτσιλίζουν τούς δια- 
βάτας τοϋ δρόμου είναι ή τελευταία άηδής γλίνα πού βγαίνει άπό μέσα τον. 
’Ολίγον άκόμη καί τό έν λόγω έντυπον όχταπόδιον θά μπή εις τήν όξννον 
άλμύραν διά νά μή βρο>μα τήν διανόησιν τής πόλεως πλέον. Υπομονή, λοι
πόν, λιγάκι άκόμα. Σίγουρα ό Χατζής τό παρατραβοΰσε. Δέν έπρεπε, νά πα
ραπονιέται, γιά τίς άπαντήσεις πού έπαιρνε.

Τό ίδιο τραχείς στήν άρθρογραφία τους ήταν καί οί συνεργάτες του, προ
παντός ό δικηγόρος Λ. Βετσόπουλος, άρθρογραφοΰσε τακτικά κι άρκετές 
φορές άναπλήρωνε καί τό Χατζή όταν άρρώσταινε, τόν τελευταίο καιρό 
ήταν συχνά άρρωστος. Τά άρθρα τοΰ Βετσόπουλου τά πετσόκοβε ή λογοκρι
σία, περισσότερο κι άπό έκεινα τοΰ Χατζή, συχνά δέν έβγαινε νόημα κατά 
τό διάβασμά τους. Νά ένας τίτλος, δείγμα γραφής τοΰ Βετσόπουλου (1-6- 
1923): Ό  έν Ήπείρω βενιζελισμός Ισον πνενματικός εύνονχισμός.

Μιά έκτενής επιστολή τοϋ Χρ. Χρηστοβασίλη, δημοσιευμένη στήν Πολιτεία τών 
’Αθηνών, σχετική μέ τίς άνασκαφές τοϋ Κάστρου, έδωσε άφορμή στό Χατζή νά δημοσι
εύσει στήν Ή πειρο σειρά επιφυλλίδων, μέ τό γενικό τίτλο Τό μυστικό τοϋ Κάστρου. Ό  
Χρηστοβασίλης άμφέβαλλε γιά τήν ύπαρξη μυστικού, πού κοιμόταν κάτω άπό τό 
Κάστρο, ό Χατζής ύποστήριζε μέ βεβαιότητα τό άντίθετο. Δέ μιλούσε βέβαια γιά τούς 
θησαυρούς τού Άλή πασά, λίγοι ύποστήριζαν τήν ύπαρξή τους. άλλά γιά τούς θη
σαυρούς τοϋ παρελθόντος τής πόλης. Υ πάρχει τό ιστορικόν μυστικόν έγραφε. Υπάρχει 
ή σιωπή τών αιώνων. Υ πάρχει ή τελεία σιωπή διά τήν άρχήν τής πόλεως όπου πατούμε. 
Ό  Χρηστοβασίλης δέν έδειχνε άνησυχίες γιά τήν άρχή τής Ιστορίας τής πόλης. 
Στηριζόταν στά 7ουστιανιανοϋ κτίσματα τοΰ Προκοπίου, σύμφωνα μέ τά όποια ή Νέα 
Εϋροια ταυτιζόταν μέ τά ’Ιωάννινα. Ό  Χατζής είχε άντιρρήσεις στήν ερμηνεία τοΰ 
Προκοπίου. ’Επιστράτευε γιαυτό τίς άπόψεις συγγραφέων, θετικές ή άρνητικές, όπως 
τών Δ. Σεμιτέλου. Α. Πάλλη. Δ. Χασιώτη. Leake. Άθ. Πετρίδη κ.ά. Τά κείμενα τοΰ 
Χατζή έθιξαν κι άλλα θέματα τής Ιστορίας τής πόλης, σέ άπάντηση τών όσων είχε γρά
ψει γιαυτά δ Χρηστοβασίλης. όπως τής προέλευσης τοΰ όνόματος τής πόλης, τής επα
νάστασης τοΰ Διονυσίου τοΰ Σκυλοσόφου. γιά τήν όποία ό Χρηστοβασίλης δέν ήταν καί 
πολύ σύμφωνος, ένώ ό Χατζής τήν έκθείαζε. Τήν χαρακτήριζε ώς τήν μεγάλην έθνικήν 
χειρονομίαν, ή όποία αιώνας μετά τήν κατάκτησιν. ϋψωνε τό σθένος τής Έλληνίδος 
ψυχής άντιμέτωπον πρός πάσαν λιποθυμίαν καί έθνικόν εκπεσμόν. Είναι άξιόλογη αύτή 
ή Ιστορική σύνθεση τοΰ Χατζή, δείχνει τήν έφεσή του γιά τήν έρευνα κι άποτελεϊ δείγμα 
τής άξίας του ώς ιστορικού συγγραφέα. Ά ν  δέν τόν κατέτρωγε τό πάθος τής Ιδεολογίας, 
δπου ανάλωνε τόν περισσότερο καιρό του. θά είχε άφήσει ογκώδες πνευματικό έργο 
στούς τομείς τής ποίησης, τής πεζογραφίας, τοΰ θεάτρου καί τής 'ιστορίας.- Στό δεύτερο



τόμο τής Νεοελληνικής άνθολογίας τοϋ Κ. Σώκου πού κυκλοφόρησε αύτήν τήν έποχή. 
άπό τήν Ή πειρο περιλαμβάνονταν ποιήματα τών Γ. Πελλερέν καί Χρ. Χρηστοβασίλη.- 
Μέ άπόφαση τής Γενικής διοίκησης, συγκροτήθηκε επιτροπή άπό τούς Γ. Σταυρίδη. δή
μαρχο. ώς πρόεδρο, καί τούς Γ. Βλαχλείδη. ’Αβραάμ Λεβή. Φιλ. Περάτη καί Ίωάν. 
Κεφάλα, μελών, γιά συλλογή έράνων γιά τούς άναπήρους πολέμου, πού είχαν άνάγκη 
άμεσης ένίσχυσης. Γιά τόν Ιδιο σκοπό συνεχίζονταν άθρόες οί εισφορές Γιαννιωτών 
πρός τόν Πανηπειρωτικό σύλλογο αναπήρων.- Τό κοινοτικό σώμα. πού συνεδρίασε ύπό 
τήν προεδρεία τοΰ μητροπολίτη Γερμανοϋ. συζήτησε τήν πρότασή του γιά τήν ίδρυση πα
ραρτήματος Νοσοκομείου φυματιώντων. τόσον διά τήν άνακούφισιν τών πασχόντων. 
όσον καί διά λόγους προνοίας. διά τήν μή μετάδοσιν τής νόσου. Ή ύγειονομική ύπηρε- 
σία τής Νομαρχίας είχε άπό χρόνια ύποβάλλει στό υπουργείο πρόταση καί έκθεση γιά 
τήν 'ίδρυση Σανατορίου εις υψηλόν μοναστήριον έπί τοϋ Μιτσικελίου. γιαυτό κι άποφα- 
σίστηκε νά μελετηθεί ή έκθεση αύτή καί οί ένέργειες τής Μητρόπολης νά στηριχτούν στό 
περιεχόμενό της. Στήν Ιδια συνεδρίαση ό Χατζής, ώς έφορος, πρότεινε τήν 'ίδρυση 
Έκθετοκομείου ή Νοσοκομείου γιά τήν περίθαλψη τών νόθων. Ό  Δήμος καί ή Μητρό
πολη δαπανούσαν πολλά γιά τό σκοπό αύτό. δέν άπέδιδαν δμως τίποτα. Οί γυναίκες 
στίς όποιες παρέδιδαν τά νόθα. δέν ένδιαφέρονταν. τά έκμεταλλεύονταν. μέ άποτέλεσμα 
τά άτυχή άπόκληρα νά άποθνήσκουν έκ τής κακής διαίτης καί τών κακουχιών - Μέ τήν 
άνταλλαγή τών πληθυσμών, πού είχε άποφασιστεΐ. συνεχίστηκε μέ γοργότερους ρυθμούς 
ή κατεδάφιση τζαμιών. Ή  δημοτική ή όποιαδήποτε άλλη άρχή πρέπει νά έπέμβει γιά νά 
σταματήσει ή κατεδάφιση, διαμαρτυρόταν ό Χατζής. Έκτός τών άλλων -τόνιζε- 
άποτελοϋν διά τήν γενικήν αισθητικήν τής πόλεως. ενα διακοσμητικόν στοιχεϊον. τό 
όποιον μόνον χονδροειδής άκαλαισθησία θά ενρισκεν ίσως όχι κομψόν. - Νά καί μιά πε
ριπετειώδης περιγραφή έκδρομής τοΰ Β ' γυμνασίου άπό τήν Πρόοδον (5-6-1923). Οί κα
θηγητές καί μαθητές ξεκίνησαν τό πρωί της 3ης Ιουνίου γιά έκδρομή στό Γαρδίκι. Τούς 
άκολουθοΰσε εφοδιοπομπή μέ όβελίες κι αλλα άπαραίτητα γιά τό γλέντι. Στά μέσα τοϋ 
δρόμου έπεκράτησαν άλλαι σκέψεις καί ή φάλαγξ εκλινεν αριστερά πρός Σαντοβίτσα. 
χωρίς νά ειδοποιηθούν οί βραόυποροϋντες καί ή έφοδιοπομπή γιαυτή τήν άλλαγή. Οί 
τελευταίοι έφτασαν στό Γαρδίκι. δπως είχε άποφασιστεΐ κατά τήν έκκίνηση, κι άρχισαν 
νά έρευνοΰν τούς γύρω χώρους γιά ν’ ανακαλύψουν τό κύριο σώμα τών έκδρομέων. 
Είχαν άπελπιστεί καί δέν ήξεραν τί νά ύποθέσουν. ’Από τήν άμηχανία τούς έβγαλε χω
ρικός. ύποδεικνύοντάς τους πρός τά ποΰ είχε κινηθεί δ κορμός τής φάλαγγας. Κατευ- 
θύνθηκαν κι αύτοί πρός Σαντοβίτσα. χωρίς ν ’ άναφέρεται τί άκολουθησε.- Καλό χρονο
γράφημα στήν Πρόοδο έγραφε κάποιος μέ τό ψευδώνυμο Τζές.- Σύσταση γιά τούς ταξι- 
δεύοντες γιά τήν πρωτεύουσα: Μόλις φθάσετε στόν Πειραιά -έλεγε ή μικρή άγγελία- 
έμπιστευτεΐτε τίς βαλίτσες σας στόν γνωστόν σέ δλους τούς Ήπειρώτες βαρκάρην Νίκον 
Φασιόλην. Π ριν φθάσετε είς ’Αθήνας τάς πράγματά σας θά βρίσκονται τακτοποιημένα 
είς τό ξενοδοχείον σας...

"Μ· έο πρόσωπο μπήκε στή ζωή τής οικογένειας τοΰ Πέτρου Κωστίδη, τό- 
φεραν οί ανάγκες τής δουλειάς. Τό μαγαζί τής Καλούτσιανης, άπό τόν 

πρώτο κιόλας μήνα τής λειτουργίας του είχε μεγάλη κίνηση, ίδια σχεδόν μ’ 
εκείνη τοΰ μαγαζιοΰ τοΰ Πέτρου. Ό  Γιάγκος Κεϊβανίδηςς, παρόλη τήν πείρα 
πού διέθετε καί παρά τίς προσπάθειες τοΰ ύπαλληλικοΰ προσωπικοΰ, δέ 
μποροΰσε ν ’ άνταποκριθεΐ στίς άπαιτήσεις τής πολυπληθούς πελατείας- ό 
κόσμος προτιμοΰσε τά δυό μαγαζιά, γιατί ό Πέτρος κι ό Γιάγκος είχαν 
συμφωνήσει νά πωλοΰν τά εμπορεύματα σέ προσιτές τιμές κι άνάλογα μέ
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τις διακυμάνσεις τοϋ συναλλάγματος, δέν άκολουθοϋσαν τό παράδειγμα 
τών έμπορων, πού, δπως ειπώθηκε, δταν άνέβαινε ή λίρα, ανέβαζαν τίς τ ι
μές, δταν κατέβαινε δμως δέν έννοοΰσαν νά τίς άναπροσαρμόσουν θ' άνεβεί 
καί πάλι, διέδιδαν, δέ μπορούμε νά κάνουμε πειράματα, στήν πραγματικό
τητα αίσχροκερδοϋσαν, όλοι ήταν άγανακτισμένοι μέ τή στάση τους. 
— Έμεϊς δέ θ ’ άκολουθήσουμε τόν ίδιο δρόμο Γιάγκο. είπε ό Πέτρος, τή μέρα 
πού πρωτόγραψαν οί έφημερίδες γιαυτή τήν άπαράδεκτη κατάσταση, θά  
προσαρμοστούμε σ τ ’ άνεβοκατεβάσματα τής λίρας, δέ μπορούμε νά κλέ
βουμε τόν κόσμο μέ άστήρικτες δικαιολογίες καί προσχήματα. Ό  Γιάγκος 
δέν είχε καμιά άντίρρηση. — Μπορεί τό κέρδος νάναι μικρότερο, συμπλήρω
σε. θά ισοφαρίσουμε όμως τίς τυχόν άπώλειες μέ τήν αύξηση τής πελατείας. 
Έ τσ ι κι έγινε. Μόνο πού ή πελατεία είχε πληθύνει τόσο πού δέν έφτανε τό 
προσωπικό τοΰ μαγαζιού νά τήν έξυπηρετει. Ό  Γιάγκος γύριζε στό σπίτι τό 
βράδυ κατάκοπος, ή κούραση ήταν έμφανής, σωματική καί ψυχική. Τό μεση
μέρι συχνά έμενε στό μαγαζί, ποΰ νά φτάσει άπό τήν Καλούτσιανη στήν 
Καραβατιά, έπειτα είχε καί τήν έγνοια τοΰ κεντρικοΰ μαγαζιοϋ. Παρόλο πού 
ό Πέτρος είχε άναλάβει τή διεύθυνσή του, έπρεπε νά περάσει άπό κεΐ κι ό 
Γιάγκος, νά ρίξει μιά ματιά, οί πελάτες δέν έπρεπε νά φεύγουν μέ παράπονα, 
όπως γρήγορα πληθαίνουν, μέ τούς ίδιους ρυθμούς καί λιγοστεύουν, άν δέ 
βρίσκουν τήν εξυπηρέτηση πού προσδοκούν, έτσι παίρνουν τήν κάτω βόλτα 
τά μαγαζιά.

Ή  κόπωση τοΰ Γιάγκου έγινε γρήγορα αισθητή ά π ’ όλους. Ό  Πέτρος έπι- 
σήμανε τήν αιτία κι άπαίτησε άπό τό φίλο του νά βρει γρήγορα βοηθό. 
— Ρίχτηκες μέ τά μούτρα στή δουλειά, τοϋ είπε, άφιέρωσες όλες τίς δυνάμεις 
σου, μεγάλωσες τά μαγαζιά, τούς έδωσες όνομα, έφερες πλούτο στό σπίτι, 
δέ θά σ ’ άφήσω νά πεθάνεις. Ά πό  αύριο κιόλας θά βρεις άνθρωπο, άπό τούς 
τόσους δικούς σας πού ήρθαν πρόσφυγες κάποιον θά διαλέξεις, μήν 
άρνηθεις, άλλοιώς θά κλείσω τό μαγαζί τής Καλούτσιανης. Ό  άλλος δέν έφε
ρε άντίρρηση, καταλάβαινε πώς δέ θ’ άντεχε άλλο, έπεσαν πάνω του κι δλες 
οί γυναίκες, ήσυχάστε τούς είπε, άπό αύριο θά ψάξω γιά τόν κατάλληλο 
άνθρωπο, δέ θ ’ άργήσω νά τόνβρώ.

Μέ τή δουλειά του ό Γιάγκος είχε αποξενωθεί άπό τή μεγάλη κοινότητα 
τών προσφύγων. Ή  ζωή του, δπως καί τών δικών του, είχε ένταχθεϊ στό 
πλαίσιο τής ζωής τής οικογένειας τοΰ Πέτρου. Σπάνια έβγαινε μόνος τίς 
Κυριακές καί τίς γιορτές στήν πλατεία, δέ συναντοΰσε σχεδόν κανένα άπό 
τούς πρόσφυγες, αύτοί δέν κυκλοφορούσαν πολύ σέ τέτοιους χώρους. 
Πάσχιζαν νά προσαρμοστούν στό νέο περιβάλλον, δυσκολεύονταν, δέ τούς 
βοηθούσαν ούτε ή Πολιτεία, ούτε οί άνθρωποι, άρκετοί τούς θεωρούσαν καί 
ύπεύθυνους τής οικονομικής κρίσης καί τής άκρίβειας, οί άντιβενιζελικοί 
έδειχναν μεγαλύτερη άντιπάθεια γιαυτούς, έτσι στράφηκαν στή μεγάλη τους 
πλειοψηφία πρός τόν Πλαστήρα καί τό Βενιζέλο, πολλοί τράβηξαν καί πα
ραπέρα, έντάχτηκαν στό άριστερό κίνημα. Στά σπίτια πού ζοΰσαν ή ζωή



ήταν δύσκολη, καταντούσε πολλές φορές αφόρητη, μέ τήν κακή σίτιση, τίς 
επιδημίες, καί τίς συνθήκες διαβίωσης στό κοινόβιο. Οί βόθροι τών σπιτιών 
πού έμεναν πλημμύριζαν, ή μπόχα τούς έπνιγε, ύπέφερε κι όλη ή γειτονιά, 
κάτι πού μεγάλωνε τήν αντίθεση ανάμεσα στούς γηγενείς καί τούς πρό
σφυγες, τί έφταιγαν οί δυστυχείς, άφοΰ τούς είχαν ξεχάσει; Ό  Γενικός διοι
κητής Μ. ΓΙετυχάκης. δημοσίευε έπί μέρες διακηρύξεις δημοπρασιών γιά τήν 
εκκένωση τών βόθρων, πουθενά νά βρεθεί μειοδότης.

Αύτή τήν κατάσταση άντιμετώπισε ό Γιάγκος, όταν μιά Κυριακή άρχισε 
άπό τό πρωί τήν επίσκεψη τών καταυλισμών. Ό σα  έγραφαν οί έφημερίδες 
ήταν έλάχιστα μπροστά σ' έκεινα πού άντίκρυζε. Ή  κατάσταση ήταν ή ϊδια, 
όπως τήν ειχε άφήσει. όταν ήρθε καί τόν βρήκε ό Πέτρος καί τόν έσωσε, μι
κρή ήταν ή βελτίωση. Αναπολούσε τίς στιγμές πού πέρασε αύτός καί οί δι
κοί του ζώντας κάτω άπό τήν άθλιότητα πού άντίκρυζαν τά μάτια του, κι 
άνατρίχιαζε. Πόσο τυχερός στάθηκε! Στά σπίτια πού πέρασε συνάντησε 
άρκετούς γνωστούς του άπό τή Σμύρνη, δέ μπορούσαν νά τόν καταλάβουν, 
τόσο πολύ είχε διαφοροποιηθεί άπ ’ αύτούς μέσα στούς λίγους μήνες πού πέ
ρασαν, καί στόν Ιδιο τό περιβάλλον τοΰ φαινόταν άφιλόξενο. Γιά τούς 
συμπατριώτες του ό Γιάγκος είχε περάσει άπό τήν άντίπερα όχθη. οί ίδιοι 
έξακολουθοΰσαν νά μοιράζονται τήν κοινή δυστυχία, ήταν ένας ξένος, αύτή 
τήν αίσθηση είχε κι ό ίδιος, προσπαθούσε νά τήν άποδιώξει, δέν τό κατόρ
θωνε' ή καρδιά του μάτωνε, ήταν Σμυρνιός. πώς ν ’ άπαρνηθει τόν εαυτό 
του; Ή  πάλη θά κρατούσε χρόνια ολόκληρα, γιά νά καταλήξει κάποτε σέ 
συμβιβασμό, όταν οί συμπατριώτες του θά ζοΰσαν πιά κάτω άπό καλλίτερες 
συνθήκες ζωής, σέ δικά τους σπίτια, μέ δικές τους δουλειές πολλοί, ένσω- 
ματώνονταν σιγά σιγά στή ζωή τής πόλης, προσαρμόζονταν.

Στό σπίτι τοΰ έβραίου Έλιγιά Νεγρίν βρήκε τελικά ό Γιάγκος τόν άνθρω
πο πού ζητοΰσε. Ή ταν ό Θεολόγος Θεριανός, συμπατριώτης του, άπό τή 
Μεναιμένη. Είχε έκεΐ μεγάλο έμπορικό, έδώδιμα-άποικιακά. άπό τούς πρώ
τους νοικοκυραίους τής πόλης. Τό μαγαζί του τό έκαψαν, τήν οικογένεια τήν 
ξεκλήρισαν, ή γυναίκα του Κυριακή καί ή κόρη του Δέσποινα άτιμάστηκαν 
καί σφάχτηκαν, ό γυιός του ό Σωτήρος σύρθηκε στά βάθη τής Ανατολής, 
έκεΐ στά καταναγκαστικά έργα θά έρρεβε ή θά τούρκευε γιά νά σωθεί. Ό  
Γιάγκος είχε παρηγοριά τή Φωτεινή καί τή Φιλίτσα, ό Θεολόγος κανένα. 
Ή ταν μιά δυστυχισμένη ύπαρξη, ζοΰσε χωρίς κι ό ίδιος νά καταλαβαίνει 
γιατί, μιά άμυδρή, έλάχιστη, έλπίδα τόν κρατούσε άκόμα όρθιο, μήπως έκανε 
ό Θεός τό θάμα καί γύριζε πίσω ό Σωτήρος, μπορεί μέ τήν άνταλλαγή τών 
πληθυσμών νά τόν άφηναν, έφευγε άπό τό σπίτι τό έβραίϊκο κι έτρεχε σ’ 
άλλα σπίτια όπου είχαν στοιβάξει τά καινούρια καραβάνια τών προσφύγων, 
νά ρωτήσει, νά μάθει, ποιός θά νοιαζόταν γιά τό Σωτήρο; Βρισκόταν κιόλας 
εκατοντάδες χιλιόμετρα μακρυά άπό τή Σμύρνη, τούς τραβούσαν πιό μέσα, 
νά μήν τούς βλέπει μάτι άνθρώπου. έτσι κάνουν όσοι σχεδιάζουν έγκλήματα.

Τόν γνώριζε ό Γιάγκος τό Θεολόγο, συναντιόνταν στό μαγαζί τοΰ πρώ
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του, δταν ό άλλος κατέβαινε στή Σμύρνη, τόν συμβουλευότανε γιά πολλά. Ό  
Θεολόγος στήν κατάσταση πού τώρα βρισκόταν δυσκολεύτηκε πολύ νά 
θυμηθεί τό Γιάγκο. 'Όταν τό κατάφερε. μιά έντονη άπορία άπλώθηκε στό 
πρόσωπό του. —Πώς μέ βρήκες: τί μέ θέλεις: ρώτησε μέ σβησμένη φωνή. 
— Κάποιος άγιος οδήγησε τά βήματά μου σέ σένα. ό ίδιος πού φώτισε 
άλλους νά βροϋν έμένα. Ή ρθα γιά νά σέ σώσω Θεολόγε, νά σέ βγάλω άπό 
τή μιζέρια, νά δεις θεοϋ πρόσωπο, δπως είδα κι έγώ. νά βρεις οικογένεια, 
πάρε δ.τι σοΰχρειάζεται καί πάμε στή νομαρχία νά δηλώσεις δτι φεύγεις, τ ' 
άλλα είναι δική μου δουλειά. Ό  Θεολόγος δέν καταλάβαινε τίποτε, δέ 
μπορούσε νά συλλάβει τό νόημα τών λόγων του, τόν άκουε πού μιλούσε καί 
είχε τήν αίσθηση πώς παράξενα πράγματα γίνονταν, πάμε. τού είπε ό 
Γιάγκος, καταλάβαινε τί συνέβαινε στόν άλλο, είχε βρεθεί κι ό ίδιος κάποτε 
στήν ίδια κατάσταση, πάμε, έπανέλαβε. θάχουμε καιρό νά τά ποϋμε δταν τε
λειώσουμε άπό τή νομαρχία.

Οί ύπηρεσίες πού άσχολοΰνταν μέ τούς πρόσφυγες τούς έξυπηρέτησαν 
γρήγορα, δταν άκουσαν άπό τό Γιάγκο τί ζητούσε. Σέ τέτοιες περιπτώσεις 
οί ένέργειες ήταν ταχύτατες, άρκεΐ ν ’ απαλλάσσονταν οί άρμόδιοι άπό τήν 
εύθύνη έστω κι ένός πρόσφυγα... "Οταν τελείωσαν, ό Γιάγκος τράβηξε τό 
Θεολόγο σ’ ένα καφενείο, ό άλλος είχε άφεθει μοιρολατρικά στά χέρια του, 
ήπιαν τούς καφέδες, συνήλθε κάπως ό Θεολόγος, έξήγησέ μου τί συμβαίνει, 
λίγο μυαλό μούμεινε θά τό χάσω κι αύτό. δέν καταλαβαίνω τίποτε. Σιγά, μέ 
ήρεμη φωνή, νά μή διεγείρει έντονα τό συναισθηματικό κόσμο τού άλλου, 
έπιφανειακά έδειχνε νεκρωμένος, στήν καρδιά τοΰ Θεολόγου δμως σιγόκαιγε 
ολόκληρο ήφαίστειο, έτοιμο νά έκραγεΐ στήν πρώτη περίπτωση πού κάποια 
ρωγμή θά έμφανιζόταν στό περικάλυμμα, ό Γιάγκος τά ήξερε αύτά, τά είχε 
ζήσει, μέ ήρεμη, κατευναστική φωνή, λοιπόν, άρχισε νά διηγείται στό 
Θεολόγο τή δική του Ιστορία, δπως ξεκίνησε άπό τή στιγμή πού μπήκαν οί 
Τσέτες στή Σμύρνη, ώς τήν εύλογημένη ώρα πού ήρθε καί τόν βρήκε ό 
Πέτρος Κωστίδης στό τούρκικο σπίτι, δπου είχαν έγκατασταθει. Τοΰ διηγή- 
θηκε καί τή συνέχεια, πώς ξαναγύρισε στόν κόσμο καί πώς βρήκε τό νόημα 
τής ζωής στό σπίτι τοΰ εύεργέτη του, στό πλαίσιο μιάς τέτοιας οικογε
νειακής ζωής; ήθελε νά έντάξει καί τό Θεολόγο. —Θά ξαναγίνεις άνθρωπος, 
τού είπε, τώρα είσαι μιά άπελπισμένη ύπαρξη, τ ’ άφησες δλα στή μοίρα, δέν 
έχει νόημα έτσι ή ζωή... — Τί ζητάς από μένα Γιάγκο: τί πρέπει νά κάνω: ρώ
τησε ό; Θεολόγος, μέ ζωηρότερη φωνή τώρα. είχε άρχίσει νά συνέρχεται. Μέ 
ύπομονή άρχισε πάλι ό Γιάγκος νά τοΰ περιγράφει τίς άσχολίες πού τόν πε- 
ρίμεναν. Θά γινόταν βοηθός του στό νέο μαγαζί τής Καλούτσιανης, ό μισθός 
του θά ήταν ικανοποιητικός, στό κτίριο περίσσευε ένας χώρος, θά τόν μετέ
τρεπαν σέ δωμάτιο, έκεϊ θά έμενε, θά φύλαγε έτσι καί τό μαγαζί, οί ληστείες 
καί οί διαρρήξεις είχαν πληθύνει καί τό μαγαζί τής Καλούτσιανης ήταν πρό
κληση. Τού άρεσαν τοΰ Θεολόγου δσα άκουγε, δέν καταλάβαινε δμως τήν 
προτίμηση γιά τό πρόσωπό του. —Έ τυχε καί βρήκα έσένα, μπορεί νάταν κά
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ποιος άλλος, σοϋ ξαναλέω, εγώ πιστεύω δτι αύτά δέν γίνονται τυχαία, ό 
Πέτρος έρχεται σέ μένα. έγώ συναντώ εσένα, ϊσως είναι ή άγία Φωτεινή, ή 
προστάτιδα τής Σμύρνης, μόνο πού τήν τελευταία στιγμή, σίγουρα άπό τίς 
άμαρτίες μας, άπέστρεψε τό πρόσωπό της καί μάς έγκατέλειψε. Ά ς  είναι... 
— Θάθελα νά γνωρίσω τόν Πέτρο Κωστίδη. ά π ’ όσα μοϋ είπες πρέπει νάναι 
σπάνιος άνθρωπος, δέ συναντάς εύκολα τέτοιους στήν έποχή μας... — Καί 
βέβαια θά τόν γνωρίσεις, βρίσκεται στό κεντρικό μαγαζί, είναι κι αύτός πλη
γωμένος άνθρωπος, πριν μήνες έχασε τό παιδί τον, ένα παλληκάρι άπό τά 
λίγα, πόνεσε πολύ, γιαυτό καταλαβαίνει τόν πόνο τών άλλων. Τέτοιος ήταν 
καί πρ ιν  τή συμφορά, τώρα έγινε περισσότερο εύαίσθητος. Πάμε...

I/ '  αθώς έμπαινε τό καλοκαίρι τό θερμόμετρο ανέβαινε, μαζί κι ό προεκλο
γικός πυρετός. Ή  'Επανάσταση είχε ύποσχεθεΐ έκλογές κατά τό τέλος 

τοϋ χρόνου, ό καιρός πλησίαζε καί έπρεπε τά κόμματα νά προετοιμάζονται. 
Ά πό τήν πλευρά τών βενιζελικών τά πράγματα ήταν περισσότερο ξεκαθαρι
σμένα: κορμός τής παράταξης ήταν τό κόμμα τών Φιλελευθέρων, είχαν άρχί- 
σει όμως καί οί άποστασιοποιήσεις τών δημοκρατικών, καταπολεμούσαν τό 
βασιλικό θεσμό καί συσπειρώνονταν στούς δικούς τους χώρους. Στά Γιάν
νινα δέν είχαν δικό τους δημοσιογραφικό όργανο, ό Κήρυξ καί ή Πρόοδος 
έμειναν πιστές στό κόμμα τών Φιλελευθέρων. Στόν άντιβενιζελικό χώρο ή 
κατάσταση ήταν δύσκολη. Μετά τήν έκτέλεση τών έξ, δέν υπήρχαν στό στρα
τόπεδό τους ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες γιά ν ’ άναλάβουν τήν ήγεσία 
τών άπορφανισθέντων κομμάτων, ό μόνος ύπολογίσιμος ήταν ό I. Μεταξάς, 
ιδρυτής τοΰ κόμματος τών Έλευθεροφρόνων, πρός αύτόν είχε προσανατο
λιστεί ό Χατζής' ή λογοκρισία δέν τόν άφηνε νά έκφράσει τίς σκέψεις του, 
δπως ήθελε, βρήκε διέξοδο μέ τό ν ’ άναδημοσιεύει άρθρα άθηναϊκών έφημε
ρίδων, πού ταίριαζαν μέ τίς ιδεολογικές πεποιθήσεις του' οί άναγνώστες πα- 
ραπονοΰνταν κι ό Χατζής απαντούσε: Ή  έπαρχιωτική λογοκρισία είναι πο 
λύ διαφορετική τών ’Αθηνών. Συνεπώς δέν μάς ευχαριστεί καθόλου νά ξεγν- 
μνώνη τά άρθρα μας καθημερινώς. Δι ’ αύτό προτιμώμεν τά ήδη λογοκριθέντα 
καί δημοσιευθέντα εις άθηναϊκά φύλλα, πού συμπίπτονν μέ τάς άντιλήιρεις 
τής έφημερίδας. άντί νά μαχώμεθα έδώ καί νά χτικιάζωμεν δι ’ άπλούστατα  
ζητήματα, μέ άντιλήψεις πολύ διαφορετικός τών ίδικών μας. Τό περίεργο - 
άναφέρθηκε ήδη- ήταν τό ότι οί βενιζελικοί εξακολουθούσαν νά μή θέλουν 
νά γίνουν οί έκλογές στις προθεσμίες πού είχε ορίσει ή Επανάσταση, άντί- 
θετα οί άντιβενιζελικοί ζητούσαν τήν έπίσπευσή τους. Π αρ’ όλην τήν άγω- 
νιώδη καί άπέλπιδα άρνησιν καί πάλιν τοϋ βενιζελισμοϋ -έγραφε ό Χατζής 
(9-6-23)- τό πικρότατον ποτήριον τών έκλογών πλησιάζει εις τά χείλη τον. 
Χτυπιέται καί δέρνεται καί άδημονεΐ καί φωνάζει: Παρελθέτω τό ποτήριον 
ά π ’ έμοϋ. ώ λαέ. Ά λ λ ’ ό λαός άμείλικτος ώς ή Νέμεσις τό πλησιάζει εις τά 
χείλη τοϋ άσπαίροντος βενιζελισμοϋ. Καί θά τό πιή, θέλει δέν θέλει.

Στις έκλογές -σημειώσαμε- είχε έκφράσει τήν πρόθεση νά κατεβει καί ό
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Σ. Χασιώτης, άπό τούς πρωτεργάτες τής άγροτικής κίνησης. Ό  Κήρυξ γιά 
νά πλήξει τήν υποψηφιότητά του, δημοσίευσε λίβελλον έναντίον του. δέν είχε 
καλή άπήχηση στήν κοινωνία τής πόλης πού γνώριζε τό Χασιώτη καί τήν 
προσφορά του στή γεωπονία. Ό  Κήρυξ. μάλιστα, χρησιμοποίησε γιά άλλοθι 
καί τό όνομα τοΰ Άλ. Μυλωνά, πρωτοπόρου τής ιδέας πώς ό άγροτικός κό
σμος γιά τήν εξυπηρέτηση τών συμφερόντων του, έπρεπε ν’ άποχτήσει δική 
του εκπροσώπηση στή βουλή, μέσω ενός πολιτικού οργανισμού, εκφραστή 
τής άγροτικής ιδεολογίας. Κατά τόν Χατζή, ό Μυλωνάς ήταν άμέτοχος γιά 
τή χρήση τοΰ ονόματος του, μέσα σ’ ένα κείμενο τόσο υβριστικό γιά τόν 
Χασιώτη.

Ή  άπάντηση στό λίβελλο δόθηκε άπό τήν Ή πειρο  μ’ ένα ολοσέλιδο 
άρθρο πού έφερε τίτλο: Τό ’Αγροτικόν κόμμα καί ό κ. Σ. Χασιώτης καί μέ 
ύπογραφή ’Αγρότης. Ό  άρθρογράφος έξυμνοΰσε τήν πολυποίκιλη δράση 
του καί τά επιστημονικά του έπιτεύγματα καί υποστήριζε πώς θά ήταν τιμή 
γιά τήν Ή πειρο, άν άντιπροσωπευόταν στή βουλή άπό ένα Χασιώτη.

Οί ληστοσυμμορίες στήν Ή πειρο καί ιδιαίτερα στό νομό Ίωαννίνων 
πλήθαιναν. Οί περισσότερες άποτελοΰνταν άπό λιποτάκτες, άνυπότακτους 
καί φυγόδικους. Στήν κορυφή τής έγκληματικής δράσης βρισκόταν πάντοτε 
οί Ρετζαίοι, ό Τσίλη Μάστορας, ό Τάσης, ό Γκαρτζονίκας καί στήν περιοχή 
τής Θεσπρωτίας ό Κιάμος. Τά μεταβατικά καταδιωκτικά άποσπάσματα 
χρησιμοποιούσαν σκληρούς τρόπους γιά ν ’ άνακαλύπτουν τά κρησφύγετα 
τών ληστών, τούς έπόμενους μήνες καί γιά πολύ καιρό άκόμα ή Ή πειρος 
θά μεταβαλλόταν σέ μιά κόλαση, κυρίως ή ύπαιθρος- άπό τή μιά οί ληστές, 
άπό τήν άλλη τά άποσπάσματα. ό άγροτικός κόσμος γνώρισε μέρες τρόμου. 
Τά στρατοδικεία έπέβαλλαν βαριές καταδίκες στούς συλλαμβανόμενους, 
αύτό όμως δέν άλλαζε τήν κατάσταση, οί συμμορίες πολλαπλασιάζονταν, 
πολύ περισσότερο γιατί σέ πολλές περιπτώσεις είχαν τήν άνοχή τοϋ κρά
τους- άνώτατα στελέχη του συνεργάζονταν μ’ αύτές. Ή  δράση τών συμμο
ριών δέ θ ’ άργοϋσε νά μεταφερθεΐ καί στίς πόλεις, κι αύτό θά είχε ώς συνέ
πεια. έκτός τών άλλων, ν ’ άποκαλυφθει καί τό μέγεθος τής κρατικής δια
φθοράς.

Ή  άνυποταξία καί λιποταξία είχαν κι άλλες, σοβαρότατες έπιπτώσεις. 
Μέ τήν εφαρμογή τοΰ νόμου 1013 περί έκτοπισμοϋ τών οικογενειών τών 
άνυποτάκτων τοϋ εξωτερικού, άρχισε στά Γιάννινα ή έκτόπιση τών οικογε
νειών πού είχαν μέλη άνυποτάκτους. Ά πό τό δήμο είχαν καταρτιστεί δυό 
κατάλογοι: ό ένας περιλάμβανε τίς ύπό έκτόπιση οικογένειες τών έβραίων 
κι ό άλλος τίς οικογένειες τών χριστιανών. Ό  Κήρυξ. έξ αιτίας τών άντιδι- 
κιών πού είχε μέ τό δήμαρχο, κατηγόρησε τό Δήμο ότι είχε μετατρέψει τή 
σειρά τών καταστάσεων τών ύπό έκτόπιση οικογενειών σέ βάρος τών έβραί
ων. έστειλε δηλαδή στήν άστυνομία γιά εκτέλεση πρώτο κατάλογο, τό δικό 
τους, άντί τών χριστιανών. Ό  Δήμος διέψευδε τίς καταγγελίες μέ έπιχειρή- 
ματα. "Οπως καί νάταν ή άρχή έγινε άπό τούς έβραίους. Συγκέντρωσαν τίς
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ύπό έκτόπιση οικογένειες, στις 21 ’Ιουνίου, στήν αστυνομία, δπου δημι- 
ουργήθηκε μιά κατάσταση άφόρητη. Γυναίκες, άντρες, παιδιά, νήπια, γέρο
ντες κρέμονταν άπό τά παράθυρα τής άστυνομίας καί τών δικαστηρίων, φώ
ναζαν, έκλαιγαν, διαμαρτύρονταν, θύμιζαν τήν βιβλικήν έκείνην εξοδον τών 
λαών τοΰ ’Ισραήλ έκ τής γής τής Ιερουσαλήμ, έγραφε ό Χατζής. Λιατί συνε- 
σωρεύθησαν -συνέχιζε- αί τόσαι έκεϊναι οίκογένειαι τών ’Ισραηλιτών, σύν 
γυναιξί καί νηπίοις εις τήν Αστυνομίαν: Διά νά έκτοπισθώσιν. έφαρμοζο- 
μένου τοϋ Ν. 1013: Έ χει καλώς. Ά λ λ ' αί άρχαί ένταϋθα. άντί νά στιβάσωσι 
τόσους άνθρώπους εις τούς διαδρόμους καί τά παράθυρα τοϋ κεντρικού δη
μοσίου καταστήματος, δέν ήμποροϋσαν νά διατάξουν, δπως εις ώρισμένην 
ημέραν καί ώραν άναχωρήσωσιν άφεύκτως εντεύθεν: Ή  θά μάς ειπουν δτι 
έδυστρόπουν: Ά λλά  τότε δέν είχαν παρά νά διατάξουν ένα άπόσπασμα χω
ροφυλάκων μέ μίαν διαταγήν έπίσημον έφωδιασμένον νά τούς έπιβιβάζη σ' 
ένα αύτοκίνητον άπό τά σπίτια τους καί νά τούς έκτοπίζη... Ή  Ή πειρος άπό 
μέρες είχε έπισημάνει ότι τό ζήτημα τοΰ έκτοπισμοΰ ήτο λ ε π τ ό τ α τ ο ν  
καί τόνιζε ότι οί άνυπότακτοι τοΰ έξωτερικοΰ ήταν τόσοι πολλοί, ώστε μέ 
τόν έκτοπισμό τών οικογενειών τους νά δημιουργειται δεύτερο προσφυγικό 
ζήτημα.

Ό  Κήρυξ. ένώ άπό καιρό ζητοΰσε τήν άμεση έφαρμογή τοϋ Ν. 1013. μό
λις άρχισαν οί έκτοπίσεις τών έβραίων, άρχισε νά κατηγορεί τίς άρχές γιά 
τή σπουδή τους. Ά λλά  τό άναισχύντως άναιδές έπί τοϋ προκειμένου - 
άπαντοϋσε ή Ή πειρος- είναι δτι. άφοΰ τό έγχώριον βενιζελικόν έντυπον - 
πάντοτε άμελέτητον καί πρόθυμον εις κακεντρέχειαν νά γίνη κακόν εις τόν 
πλησίον- ώργίασεν έως δτου έφαρμοστή ό σκληρός νόμος, μετά τό συντελε- 
σθέν σκάνδαλον (τοΰ τρόπου έκτόπισης τών έβραίων) έφύτρωσε καί δικολά- 
βος τών 'Ισραηλιτών. Τοϋ ύπενθυμίζομεν τήν άρθρογραφίαν του τής 16ης 
καί 25ης Μαΐου. "Ας σημειωθεί πώς δλα τά σχόλια της Ηπείρου, καθώς καί 
άρθρο μέ τίτλο Ό  έκτοπισμός. πού γράφτηκαν τίς έπόμενες μέρες, άφαιρέ- 
θηκαν ολόκληρα άπό τή λογοκρισία. Φαίνεται πώς ό έκτοπισμός οικογε
νειών τόσο στά Γιάννινα, όσο καί σ’ άλλες περιοχές τής Ελλάδας, δημιούρ
γησε άτμόσφαιρα άνησυχίας, κι αύτό ύποχρέωσε τήν κυβέρνηση νά ύπεν- 
θυμίσει παλαιότερη έγκύκλιό της, σύμφωνα μέ τήν όποία. ό έκτοπισμός τών 
οικογενειών τών λιποτακτών κι άνυποτάκτων. έπρεπε νά γίνεται ύστερα καί 
άπό σύμφωνη γνώμη διατυπούμενη σέ έγγραφο, τών δημάρχων ή τών προέ
δρων τών κοινοτήτων.

Οί έμποροι -σέ λίγους μήνες θά γίνονταν σημεϊον άντιλεγόμενον άνάμεσα στήν κοι
νωνία τής πόλης- άρχισαν ν' άναπροσαρμόζουν τίς τιμές τών έμπορευμάτων. Πάντως 
οί διακυμάνσεις τής λίρας ήταν τέτοιες πού έδιναν κάποιο δίκιο καί στούς εμπόρους, 
δικαιολογώντας τίς έπιφυλάξεις τους. Νά οί διακυμάνσεις τιμών συναλλάγματος σέ διά
στημα ένός δεκαπενθήμερου: 7-6-1923: λίρα ’Αγγλίας 175 δρχ.. δολλάριο 38 δρχ.. λιρέττα 
'Ιταλίας 1.75, φράγκο Γαλλίας 2.50. λίρα Τουρκίας 26.50' 20-6-23: λίρα 124 δρχ., δολ
λάριο 27. λιρέττα 1.20. φράγκο 1.70. λίρα Τουρκίας 19. 22-6-23: λίρα  148 δρχ.. δολλάριο 
32.10. λιρέττα 1.50. φράγκο 2.05. λίρα Τουρκίας 22.80.· Σκληρή άντιδικία άρχισε άνάμε-



σα στόν Κήρυκα και τό βενιζελικό δήμαρχο Γ. Σταυρίδη. ώς λίγο πριν είχαν στενές σχέ
σεις. Ό  Κήρυξ έγραψε πώς ό Σταυρίδης ήταν δήμαρχος κατ' ανοχήν γ.ι δτι οί εισηγήσεις 
του άκούγονταν μέ Ιλαρότητα άπό τό δημοτικό συμβούλιο. Σέ άλλο σχόλιό του έκτοξευ- 
όταν νέα κατηγορία: ...τά κάρρα του Δήμου διατίθενται πρός μεταφοράν άμμου καί χώ 
ματος διά τήν επισκευήν οικίας ιδιώτου. Ό  δήμαρχος, μέσω τής Προόδου άντεπετέθηκε, 
άποκαλών τών ένα έκ τών συνδιευθυντών τοΰ Κήρυκος ώς κατ' άνοχήν δημοσιογράφον 
τοϋ βενιζελισμοϋ καί ώς νοεμβριανόν ήρωα. Ό  Χατζής δέν άφησε τήν ευκαιρία άνεκμε- 
τάλλευτη: Στήν έποχή μας -τής φαυλοκρατίας. δπως τήν άποκαλοϋν- τέτοια δέν έγίνο- 
ντο. Τώρα είναι βενιζελοκρατία. Ά ς  πιάσωμεν. λοιπόν, τήν μύτην μας καί άς άντιπα- 
ρέλθωμεν. Εύτυχώς ή έκδοσις τής «Προόδου» θά γίνη άφορμή νά μάθωμεν όλα τά βρώ
μικα τοϋ κόμματος. Σέ άλλο σχόλιο: Τώρα - 6 δήμαρχος καί ό «Κήρυξ» άλληλο- 
ϋβρίζονται καί άλληλοεγκαλοΰνται. Ό  είς περιφρονεϊ τόν άλλον βαθύτατα. Καί δμως οί 
έλεεινοί αυτοί άναμορφωταί ίδεολόγοι (::) συνεργάζονται διά τά συμφέροντα τοϋ Η πει
ρωτικού λαοϋ καί τοϋ Δήμου Ίωαννίνων. Πίφφφ! Πόση βρώμα!.- Ά πό τό Πταισμα
τοδικείο: Οί Χαρ. Γρίβας (Θιακός) καί Γεωρ. Κουκουνούρης. καταδικάσθηκαν ό καθέ
νας σέ πρόστιμο 1000 δρχ.. γιατί δέν έ σ φ α ξ α ν . Ναί. γιατί ένώ ήταν κρεοπώλες, δέν 
έσφαξαν. Αύτό σήμαινε πώς περίμεναν ν' άνεβοΰν οί τιμές τών κρεάτων γιά νά κερδί
σουν περισσότερα.- Γιά τούς νοσταλγούς τής παλιάς πόλης τών Γιαννίνων: Ιούνιος 
1923: Έξω είς τά λιβάδια ήρχισε ή κοπή τοϋ χόρτου, άλλά οί δρόμοι τής πόλεως μέσα 
πήραν τήν όιριν λειβαδιών καί άχερώνων. Τί άγρίαν κατάστασιν δείχνουν μερικοί δρό
μοι! Ταλίκες άραδαριά καί βουνά ξεφορτωμένου χόρτου κλείουν κάθε δίοδον καί χόρτα 
αποθηκεύονται μέσα στά σπίτια, στούς πλέον κεντρικούς δρόμους. Παρόλα αύτά προ
τιμότερη ή ζωή σέ μιά τέτοια πόλη. παρά σ' ένα τσιμεντένιο διαμέρισμα, χωρίς ίχνος 
πράσινου γύρω.- Τί σοφίζονταν οί δημοσιογράφοι γιά νά σπάσουν τήν άκρίβεια τών λα
χανικών. 6 δρχ. τήν όκά είχαν φτάσει τά φασολάκια. (Γιά νά γίνει άντιληπτό πόσο 
άκριβά ήταν πρέπει νά σημειωθεί πώς τό ημερομίσθιο ένός άρτεργάτου τήν ίδια έποχή 
κυμαινόταν γύρω στίς 16 δρχ. "Εδινε ολόκληρο μεροκάματο γιά ν' άγοράσει δυόμιση 
οκάδες φασολάκια). Πρότειναν, λοιπόν, οί δημοσιογράφοι στούς σωφέρ τών αύτοκινή- 
των πού κατέβαιναν στήν Πρέβεζα, σέ κάθε ταξίδι τους νά γεμίζουν άπό ένα κοφίνι λα
χανικά καί νά τά φέρνουν στά Γιάννινα. Καί στόν κόσμο θά κόστιζε λιγότερο ή αγορά 
τους κι αύτοί θά είχαν ένα αξιόλογο κέρδος. Οί έδώ κηπουροί -έλεγαν- ωσάν νά έφύ- 
τευσαν άγγλικές στερλίνες καί θέλουν νά μαζεύσουν δολλάρια. τά λαχανικά τά κρύβουν 
καί τ' άκριβοπωλοϋν.- Ά πό τίς 14 ’Ιουνίου άρχισαν στό θέατρο Παράδεισος τοϋ ρέκτου 
κ. Μπρούφα οί παραστάσεις τοΰ θιάσου τής Τασίας Κύρου. μέ τό δραματικό γερμανικό 
έργο: Ή  κόρη τοϋ καταδίκου.- Ά πό μιά πόλη. όπως τά Γιάννινα -έγραφε ό Χατζής - 
πρωτεύουσα τής ’Ηπείρου, πού έχουν τήν άξίωση νά έμφανίζουν εύπρέπεια καί καλαι
σθησία, πρέπει νά λείψουν ορισμένες άσχήμιες, πού έγιναν χρόνιες. ΟΙ άρμόδιοι έπρεπε 
νά πάρουν μέτρα ώστε: α) νά σταματήσουν τά αύτοκίνητα νά φορτώνουν καί νά ξεφορ
τώνουν στήν πλατεία καί ν' άπομακρυνθοϋν άπό κεΐ τά καραβάνια τών λούστρων καί 
τών περιπολούντων άνά τήν πλατείαν άγελών τών κυναρίων καί κυνών. β) νά πάψουν 
νά τρέχουν τά αύτοκίνητα στούς κεντρικούς δρόμους τής πόλης μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα, 
γ) τό ίδιο έπρεπε νά γίνει μέ τούς πολίτες ή στρατιωτικούς ποδηλατιστές, δ) νά σταμα
τήσουν νά κατεβαίνουν κάθε βράδι στ’ άκρολίμνι γιά πότισμα τά κοπάδια τών άλόγων, 
ε) οί ταλίκες καί τά κάρα μέ τά χόρτα νά πάψουν νά παρελαύ^ρυν μέσα άπό τούς κε
ντρικούς δρόμους ώσανεί οϋτοι ήσαν άγροικίαι ή μεσοχώρια.-^Από τίς 20 ώς τίς 23 
’Ιουνίου, μέ πρωτοβουλία τοΰ έπιθεωρητή Γ. Ξύδια, συγκροτήθηκε στά Γιάννινα συνέ
δριο τών δασκάλων τοΰ νομοΰ. Έ γιναν ύποδειγματικές διδασκαλίες άνάγνωσης στίς τά
ξεις Α '. Β ' καί Γ ' δημοτικού σχολείου, υποδειγματικές διδασκαλίες άριθμητικής στίς 
τάξεις Α ' καί Γ '. μέ κριτική καί στίς δυό περιπτώσεις. ’Επίσης άναπτύχθησαν καί συζη
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τήθηκαν τά θέματα: α) Περί τάξεως καί καθαριότητος. πώς πρέπει νά καλλιεργηθούν αί 
άρεταί αϋται εντός καί έκτός τοϋ σχολείου, καί β) Περί τής άτάκτου φοιτήσεως τών μα
θητών. φλέγον θέμα γιά τήν έποχή έκείνι^,Έπίσης ειδικοί δίδαξαν σχολικά άσματα καί 
γυμναστικές άσκήσεις. Σέ λίγα χρόνια θά φούντωναν τά διδασκαλικά συνέδρια μέ βα
σικό πυρήνα θεμάτων: Τό σχολείο έργασίας καί Ή  μέθοδος Ντεκρολύ. Πάντως εύμενεϊς 
κριτικές γιά τό συνέδριο, γράφτηκαν καί στήν Ή πειρο  καί στόν Κήρυκα.- Γιαννιώτης, 
μέ τήν ύπογραφή Γονεύς. δημοσίευσε στήν Ή πειρο επιστολή, μέ τήν όποία εξέφραζε τό 
παράπονό του γιά τήν άπόφαση τών καθηγητικών συλλόγων ν' άφήσουν στάσιμους ή 
μετεξεταστέους πολλούς μαθητές. Σ' ένα έλληνικό σχολείο τής πόλης -έγραφε- άπό 48 
μαθητές, προβιβάστηκαν μόνο 23. Βουίζει ή πόλις ολόκληρος -έλεγε- διά τά άλλόκοτα. 
άν μή τι άλλο. άποτελέσματα τοϋ έφετεινοϋ σχολικού έτους. Κατά τή γνώμη του καί 
κατά τά στοιχειωδέστερα τής έπιστήμης ή τής τέχνης πορίσματα, ή άνικανότης όχι τοϋ 
ήμίσεως άλλά τού ένός τρίτου τών μαθητών μιάς τάξεως βαρύνει οχ ι αύτούς άλλά τόν 
διδάσκαλον. Στήν επιστολή του άπάντησε άλλος. 'Αμερόληπτος γονεύς αύτός, γιά νά 
ύποστηρίξει ότι ή άπόρριψη ή παραπομπή πολλών μαθητών γιά τίς εξετάσεις τοϋ Σε
πτεμβρίου. δέν ήταν αποτέλεσμα τής άνικανότητας τών καθηγητών άλλά τής εφαρμογής 
τών νέων νόμων καί διαταγμάτων περί προαγωγών. Ή  άνταπάντηση τοϋ πρώτου, στόν 
δήθεν γονέα καί δήθεν άμερόληπτο (σίγουρα ό δεύτερος πρέπει νά ήταν καθηγητής) ήταν 
μακροσκελέστατη καί δημοσιεύτηκε στήν Ήπειρο. Έπέμεινε, μέ έπιχειρήματα. ότι τήν 
εύθύνη είχαν οί καθηγητές.- Γιά τήν άστυνόμευση τής πόλης είχαν συγκροτηθεί τρία 
άστυνομικά τμήματα. Τούς έλειπε δμως ό άπαραίτητος άριθμός άνδρών γιά ν' άντα- 
ποκριθοΰν στήν άποστολή τους.

*



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ENRICO TELLINI 
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ

Α πό τή Μικρασιατική κατάρρευση καί ώς τό τέλος περίπου τής δεκαε
τίας τοϋ ’20. ή ’Ήπειρος πέρασε τίς πιό δύσκολες στιγμές τής μεταπελευ- 
θερωτικής Ιστορίας της στόν τομέα τής τάξης καί τής ασφάλειας. Ή  ληστεία, 
έξαιτίας τών δυσχερέστατων οικονομικών συνθηκών πού άντιμετώπιζε, τής 
συρροής χιλιάδων λιποτακτών, τής άνυποταξίας άλλων τόσων (έμειναν 
στήν Ή πειρο, γιατί δέν ήθελαν νά πάνε στό Μικρασιατικό μέτωπο, προ
τιμούσαν νά σκοτωθούν άπό τά καταδιωκτικά άποσπάσματα παρά άπό τούς 
Τούρκους), άλλά καί γιά πολλούς άλλους λόγους, ή ληστεία, λοιπόν, είχε 
φουντώσει σέ σημείο πού κανένας δέν ήταν σίγουρος γιά τή ζωή καί τήν πε
ριουσία του. Βέβαια, ή Ή πειρος είχε «παράδοση» στή ληστεία άπό τό πα
ρελθόν (άπό τήν περίοδο τής τουρκοκρατίας άκόμα, πρωταγωνιστούσαν τό
τε οί άλβανικές κυρίως συμμορίες, άλλά τίς συναγωνίζονταν έπάξια καί οί 
έλληνικές, αύτές έγιναν αιτία έρήμωσης τοΰ Ζαγοριοΰ κι άλλων περιοχών 
τής Ηπείρου). Ό μω ς ή περίοδος 1920-1930 ήταν χειρότερη άπό κάθε προη
γούμενη. Κι αύτό γιατί, έκτός άπό τήν κατά παράδοση δράίη τών ληστο
συμμοριών. έκανε τήν έμφάνισή του τό οργανωμένο έγκλημα, είδος ιταλικής 
μαφίας, μέ στρατιά ολόκληρη κατασκόπων κι οργάνων άμειβόμενων, μέ 
έπιτελεια καί διασυνδέσεις στόν κρατικό μηχανισμό, πολλά στελέχη του τό 
ύπηρετοΰσαν, γιά διάφορους λόγους, άλλα γιά τό χρήμα, άλλα γιά έξασφά- 
λιση εύνοιών καί εύκολων προαγωγών, άκόμα καί τίς έκλογές τών βουλευ
τών είχαν κατορθώσει νά έπηρεάζουν οί ληστές, κυρίως κατά τήν περίοδο 
τής «βασιλείας» τών Ρετζαίων. Μαζί μέ τά αίτια πού άναφέρθηκαν, εύνοϊ- 
κός παράγοντας γιά τήν άνάπτυξη τής ληστείας στάθηκε καί ή γειτνίαση τής 
Ηπείρου μέ τήν ’Αλβανία, όπου καί εύρισκαν καταφύγιο πολλές συμμορίες, 
καταδιωκόμενες άπό άποσπάσματα, τά όποια, μέ τή δική τους δράση, είχαν 
δημιουργήσει στήν ύπαιθρο κατάσταση άφόρητη, έξίσου άπάνθρωπη μ’ έκεί- 
νη τών συμμοριών, θά γίνει ευρύτερος λόγος, κατά τήν έξιστόρηση τών γε
γονότων. Άποσπασματοκρατεία τή χαρακτήρισε εύστοχα ό Χρ. Χρηστοβα
σίλης στήν έφημερίδα του Ελευθερία, ήταν ό κυριότερος έπικριτής τόσο τής 
ληστείας, άπό τήν όποία κινδύνεψε ή ζωή του, όσο καί τής άποσπασματο- 
κρατείας.

Οί Ρετζαΐοι είχαν κάνει τήν έμφάνισή τους πριν ένα χρόνο σχεδόν, 
«λόγοι τιμής», έλεγαν τότε. έκανε ένα άπό τά δυό άδέρφια νά λιποτακτήσει 
γιά νά τιμωρήσει μέ θάνατο έκείνους πού είχαν προσβάλει τήν τιμή τής οίκο-
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γένειας. Ά πό τότε τά δυό άδέρφια, ό Γιάννης κι ό Θύμιος μέ τή συμμορία 
τους διέπραξαν πολλά έγκλήματα, γιά διάφορους λόγους, προπαντός όμως 
γιά τήν προσπόριση χρημάτων. Οί λαϊκές φυλλάδες τής έποχής, εικονογρα
φημένες μάλιστα, έξιδανίκευαν τή δράση τους, λήστευαν καί σκότωναν, έλε
γαν, γιά νά βοηθούν φτωχές οικογένειες, νά παντρεύουν άπορα κορίτσια, ν ’ 
άπονέμουν τό δίκιο έκεϊ πού ή Δικαιοσύνη δέν τό έδινε, τέτοια άναγνώσματα 
έπηρέαζαν πολύ κόσμο, δέν είχε τίποτα, έξάλλου νά φοβηθεί άπ ’ αύτούς, 
κατά βάθος άρκετοί ικανοποιούνταν άπό τά πάθη τών πλούσιων, τούς 
θεωρούσαν άνάλγητους, χωρίς διάκριση. Στήν πραγματικότητα οί Ρετζαΐοι 
ήταν ψυχροί έγκληματίες, μοναδικός σκοπός τής ζωής τους ήταν ή συγκέ
ντρωση χρημάτων, μέ κάθε μέσο, γιά νάχουν τήν εύχέρεια νά ζήσουν τήν 
ύπόλοιπη ζωή τους πλούσιοι, είτε στήν Ελλάδα είτε στό έξωτερικό. Πανέ
ξυπνοι, κυρίως ό Θύμιος, κατόρθωσαν νά δημιουργήσουν γνωριμίες, φιλίες 
καί διασυνδέσεις, τόσο μέ ιδιώτες, όσο καί μέ πολιτικούς κι άνώτερα στελέ
χη τής Διοίκησης καί τής άστυνομίας, ένώ παράλληλα πέτυχαν νά συγκρο
τήσουν ένα εύρύ δίκτυο κατασκόπων, πού άποτελούσαν τό μάτι τής συμμο
ρίας μέσα στήν πόλη καί στήν ύπαιθρο, τίποτα δέν τούς ξέφευγε, όσα ήθελαν 
νά μάθουν τά μάθαιναν, άκόμα καί οί άπόρρητες διαταγές τών ύπηρεσιών 
έρχονταν στά χέρια τους. Κι δταν κατέληγαν στό συμπέρασμα, ότι οί 
συνθήκες ήταν εύνοϊκές γιά δράση, χτυπούσαν.

Τό πρώτο χτύπημα δόθηκε τήν Κυριακή τό άπόγευμα τής 1ης ’Ιουλίου, 
δέκα περίπου χιλιόμετρα έξω άπό τά Γιάννινα, στή θέση Λυκόστομο  μέ τήν 
άπαγωγή τοΰ μαθητή τοΰ γυμνασίου Χρ. Παπαγιαννόπουλου, άπό τό Πά- 
πιγκο. γόνο εΰπορης οικογένειας πού είχε ζήσει πολλά χρόνια στό Βου
κουρέστι. Τό γεγονός συντάραξε τήν κοινή γνώμη. Ό  άντίκτυπος τής άπα- 
γωγής άποδίδεται άπό τήν περιγραφή τοΰ γεγονότος ( Ήπειρος, 3-7-1923): 
Θρασύτατον ληστρικόν κροϋσμα έξ εκείνων, τά όποια γεννούν τήν κατάπλη- 
ξιν καί τήν άγανάκτησιν παρά τή Κοινή Γνώμη, γνωσθέν προχθές τήν εσπέ
ραν τής Κυριακής, συνετάραξε τήν πόλιν μας. Περί τήν 9 μ.μ. ή πλήθουσα 
άκόμα έκ περιπατητών κεντρική πλατεία έμάνθανεν, δτι άγνωστοι, ολίγον 
πέραν τοϋ «Λυκοστόμου» καί εις τήν θέσιν «Γέροντα» άπήγαγον τόν γυμνα
σιόπαιδα Παπαγιαννόπουλον, τοϋ έκ Παπίγκου πλουσίου κουνιάδου τοϋ 
έπιτελοϋς τοϋ Ε '. Σ. Στρατοΰ, λοχαγοϋ κ. Άθ. Παπαθανασίου. Κ αθ’ ά έγνώ- 
σθη έκ τών πρώτων ειδήσεων, ό έν λόγω άπαχθείς παίς έσχάτως κατεγίνετο 
νά συνειθίση ώς σωφέρ εις τήν διεύθυνσιν αυτοκινήτου, έξήρχετο δέ συχνά 
πυκνά πότε μέ άγοραία, καί πότε μέ στρατιωτικόν αύτοκίνητον (ή είδηση γιά 
χρησιμοποίηση στρατιωτικού αύτοκινήτου διαψεύστηκε τίς έπόμενες μέρες 
άπό τίς στρατιωτικές άρχές) εις τοιούτους δοκιμαστικούς περιπάτους. Ό  <5έ 
άγρυπνος καί λύγκειος μυστηριώδης οφθαλμός κακοποιών σπειρών, ό 
όποιος τά πάντα Ισως καί τούς πάντας παρακολουθεί καί έν μέση πλατεία  
Ίωαννίνων παρεσκεύασε τά τής άπαγωγής, διότι λογικώς φαίνεται πολύ  
άπίθανον νά έδρεύη συμμορία εις μέρος, όπόθεν σήμερον διέρχονται 5-10
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αύτοκίνητα καί ολίγον μακράν παράκειται αστυνομικός σταθμός, άποσπά
σματα δέ εσχάτως καί τήν Κυριακήν μόλις τό πρω ΐ εΐχον έξ έλθει έκ τής ιδίας 
όδού.

Νεότερες πληροφορίες έλεγαν ότι ή απαγωγή έγινε κάτω άπό τΙς έξης 
συνθήκες: Στις 6 τό άπόγευμα τής Κυριακής αύτοκίνητο, στό όποιο έπέβαινε 
ή κυρία Παπαγιαννοπούλου μέ τήν κόρη της καί τό γυιό της, οδηγούμενο 
άπό τόν ύπολοχαγό τοϋ όρχου αυτοκινήτων Μασταρούδα (είχε γραφεί πώς 
τό αύτοκίνητο όδηγοΰσε στρατιώτης σωφέρ, άλλά διαψεύστηκε), έπαθε βλά
βη πέρα άπό τό Λυκόστομο (ξεφούσκωσε ένα λάστιχο) καί σταμάτησε. Ή  
βλάβη έπιδιορθώθηκε καί τή στιγμή πού τό αύτοκίνητο ήταν έτοιμο νά ξεκι
νήσει, έμφανίστηκαν δυό ένοπλοι πού ύποχρέωσαν τούς έπιβάτες νά 
κατεβοΰν. Κατά περιγραφή Γιαννιώτη άρτοποιοΰ, πού περνούσε άπό κεΐ καί 
συνελήφθη κι ό ίδιος, ό ένας άπό τούς ένοπλους κρατοϋσε τό γυιό Παπα- 
γιαννόπουλο, κι ό άλλος τίς γυναίκες καί τόν ύπολοχαγό. Σέ λίγο πήραν τό 
δρόμο τοϋ βουνοϋ, άφησαν έλεύθερες τίς γυναίκες καί τόν άξιωματικό καί 
κράτησαν όμηρο τό γυιό. Ή  γυναίκα πού ρωτούσε άνήσυχη γιά τήν τύχη τοΰ 
παιδιού της πήρε τήν άπάντηση: Μήν ανησυχείς, παραδοδουλειά είναι. 
Χωρίς άποτέλεσμα έμειναν κι οί προσπάθειες δωροδοκίας τών άπαγωγέων, 
μέ τήν προσφορά άπό τίς γυναίκες τών μεγάλης άξίας κοσμημάτων τους γιά 
ν ' άφήσουν έλεύθερο τό παιδί, οί άπαγωγεις ύπερηφάνως τά άπεποιήθησαν. 
Έξ οΰ φαίνεται -συμπέρανε ή Ή πειρος- δτι οί ..Αρχοντικοί αύτοί ίππόται 
δέν θά είναι ψιλικατζήδες άπλοι τής πιάτσας, άλλά διάσημοι «πόντοι» τών 
σοβαρών καί μεγάλων έπιχειρήσεων. ’Αργά τή νύχτα τής Κυριακής γιά κα
ταδίωξη τών άπαγωγέων χρησιμοποιήθηκαν αύτοκίνητα μέ ένοπλους χωρο
φύλακες καί στρατιώτες. ’Ορθά παρατηρούσε ό Χατζής: Ώ ς πάς τις δμως 
γνωρίζει καί άπό άλλας προηγουμένας ληστείας, δλα αύτά είναι κατόπιν  
εορτής, ή πραγματική δέ καί τελεσφόρος καταδίωξις θ ’ άρχίστ) τώρα μέ... 
μυστηριώδεις αγνώστους μεσίτας νύκτωρ, έως δτου τελειώση είς τήν κατα
βολήν λύτρων. Ή  μεγάλη περιπέτεια τοΰ άτυχου παιδιοΰ άρχιζε. Θά ζοϋσε 
τό μαρτύριο τής αιχμαλωσίας γιά 81 ολόκληρες μέρες, οί ληστές, πού δέν 
ήταν άλλοι άπό τούς Ρετζαίους, έπρεπε νά πάρουν τά λύτρα γιά νά τόν άφή
σουν έλεύθερο. μέ κλονισμένη ύγεία.

Τίς επόμενες μέρες, έκτός άπό ορισμένα άρθρίδια καί σχόλια, αποκα
λυπτικά τών διασυνδέσεων τών ληστών, άλλες ειδήσεις γιά τήν άπαγωγή δέ 
δημοσιεύτηκαν. Είχε έπέμβει ή λογοκρισία μέ τίς άπαγορεύσεις της καί κα
νείς δέ μάθαινε υπεύθυνα τί γινόταν. Φήμες κυκλοφοροΰσαν παντοΰ, κάθε 
μέρα μέ διαφορετικές έκδοχές, συσκότιζαν περισσότερο τήν κατάσταση καί 
δημιουργούσαν ένταση καί άνησυχία. Λεπτομερέστερη περιγραφή τών περι
στατικών τής άπαγωγής καί τής αιχμαλωσίας, θά συναντήσουμε ύστερα άπό 
8 σχεδόν μήνες στήν έφημερίδα Ελευθερία τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη (17 καί 
21-2-1924). όχι άπό έρευνα τής ίδιας τής εφημερίδας, ίσως γιατί δέν είχε 
στοιχεία στά χέρια της, άλλά άπό μετάφραση δημοσιευμάτων τής ρουμα
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νικής ημερήσιας έφημερίδας Νημινεάτσα  (Πρωΐα) τοϋ Βουκουρεστίου (17- 
11-1923). Ή  ρουμανική έφημερίδα ασχολήθηκε μέ τό θέμα, γιατί τό θύμα ητο 
πρόσωπον (οί γονείς του μάλλον) εχον εύρείας σχέσεις μεταξύ τού κόσμου 
τοϋ Βουκουρεστίου. καί ιδίως μετά τών ελληνικών κύκλων τής πρώτευού- 
σης. Ή  περιγραφή τής σύλληψης είναι ή ίδια σχεδόν μ' έκείνη πού δημοσί
ευσε ή ’Ήπειρος. Πρόσθετα στοιχεία είναι τά άναφερόμενα στόν άριθμό τών 
ληστών. Ή ταν έξη. έγραφε ή Ντιμινεάτσα  καί έπειδή πολλοί χωρικοί βρί
σκονταν στά χωράφια τους καί πλησίασαν νά δοΰν τί συμβαίνει, τρείς άπό 
τούς ληστές τούς άπομάκρυναν μέ τήν άπειλή τών όπλων. "Ενας άπό τούς 
χωρικούς άποπειράθηκε νά φωνάξει, δέν πρόφτασε γιατί τόν χτύπησαν μέ 
μαχαίρι κι έπεσε άναίσθητος. (Λίγο μυθιστορηματικά τά τελευταία. Πού βρέ
θηκαν τόσοι πολλοί άγρότες στά χωράφια άπόγευμα, μέρα αργίας;...). "Οταν 
ή Παπαγιαννοπούλου καί ή κόρη της πρότειναν τά κοσμήματά τους στούς 
ληστές γιά ν ’ άφήσουν τόν αιχμάλωτο έλεύθερο, αύτοί άπάντησαν μειδιών- 
τες: Δέν μάς χρειάζονται τέτοια ψιλά. είμαστε 6 παλληκάρια φτωχά, πού θέ
λουμε νά πλουτίσωμε... "Αλλη έκδοχή αύτή, άπόηχος τών φημών πού κυκλο
φορούσαν στά Γιάννινα.

Οί καταδιωκτικές άρχές, ύστερα άπό άναζητήσεις 23 ήμερών. δέ μπόρε
σαν ν ' άνακαλύψουν τίποτε. Τό σχέδιο τής άπαγωγής ήταν καλά οργανω
μένο. άπό ειδικό έπιτελεΐο. Σύμφωνα μέ τή Ντιμινεάτσα. έπί δέκα μέρες οί 
ληστές, κουβαλώντας μαζί τους καί τόν αιχμάλωτο, βάδιζαν 8-10 ώρες κάθε 
νύχτα. Τή μέρα άναπαύονταν σέ δάση ή σέ κρύπτες τών βουνών. Δύο άπό 
τούς ληστές ήταν σκοποί, καί οί άλλοι φύλαγαν τόν αιχμάλωτο ή προετοί
μαζαν τό φαγητό, έκοιμώντο δέ εναλλάξ. Τήν ένδέκατη μέρα ό αιχμάλωτος 
οδηγήθηκε σ’ ένα βουνό ύψους 1800 μέτρων καί κλείστηκε σέ στενό σπήλαιο, 
άπό τό όποιο δέν τοϋ έπιτρεπόταν νά βγει παρά μόνο μιά φορά τή νύχτα. 
Λρχηγοί τής λσητοσυμμορίας ήταν οί άδελφοί Ρετζαΐοι, άπό τό ’Ανώγι, 30 
χιλιόμετρα μακρυά άπό τά Γιάννινα. ’Αρχηγός όλων, καπετάνιος, ήταν ό 
Γιάννης τύπος άγριου. Ό  άδελφός του Θύμιος ήταν πολύ μαλακότερος 
(αύτός στά λαϊκά άναγνώσματα είχε τίς μεγάλες έρωτικές κατακτήσεις...). 
"Ολη τή μέρα οί ληστές πάλευαν μεταξύ τους, χαρτόπαιζαν κι έρριχναν στό 
σημάδι (δέν ξεχνούσαν, βλέπετε, τίς παραδόσεις τών κλεφταρματωλών τής 
τουρκοκρατίας...). Στή διαδρομή μιάς πορείας ό Παπαγιαννόπουλος φοβό
ταν νά περάσει άπό τό φρύδι ένός γκρεμού. "Ενας άπό τούς ληστές θύμωσε 
καί τόν χτύπησε, όταν όμως άντιλήφθηκε τό περιστατικό ό Θύμιος έτρεξε 
καί χτύπησε τόσο δυνατά τό ληστή, σέ σημείο πού τόν άφησε άναίσθητο. 
Ή ταν ή μόνη φορά -πάντοτε κατά τίς άφηγήσεις τοΰ αιχμαλώτου- πού οί 
ληστές τοΰ συμπεριφέρθηκαν βάναυσα.

Τήν 23η μέρα, ύστερα άπό τήν αιχμαλωσία, οί ληστές έγραψαν στήν οικο
γένεια τοΰ αιχμαλώτου ότι ό γυιός τους είναι καλά κι ότι γιά νά τόν άφή
σουν έλεύθερο, έπρεπε νά τούς καταβάλουν έξαγορά 25.000 χρυσές λίρες 
’Αγγλίας. Στό ίδιο γράμμα οί ληστές έπέτρεπαν στόν αιχμάλωτο νά γράψει
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λίγα λόγια στούς γονείς του, ότι είναι ζωντανός καί υγιαίνει. Ά πό τή μέρα 
πού πήρε τό γράμμα ή οικογένεια Παπαγιαννοπούλου διέκοψε κάθε επαφή 
μέ τίς άρχές κι άρχισε ά π’ ευθείας διαπραγματεύσεις μέ τούς ληστές. "Ως 
τήν ήμέρα τής άπελευθέρωσης τοϋ αιχμαλώτου έγιναν 4 συναντήσεις τών 
έκπροσώπων τής οικογένειας μέ τούς άπεσταλμένους τών Ρετζαίων σέ διά
φορα ορεινά μέρη τής Ηπείρου. Βέβαια οί ληστές, βεβαιώνονταν πρώτα ότι 
τούς άνθρώπους τής οικογένειας δέν τούς παρακολουθούσαν χωροφύλακες. 
Στήν τέταρτη συνάντηση, άφού οί άπαγωγεις πείστηκαν ότι τό τίμημα τής 
έξαγοράς ήταν ύπέρογκο γιά τήν οικογένεια, δέν είχε τέτοιες οικονομικές 
δυνατότητες, τό κατέβασαν στίς 10.000 λίρες. Ή  οικογένεια άπάντησε ότι 
άδυνατοϋσε νά καταβάλει κι αύτό τό ποσό, μόνο 5.000 λίρες μποροΰσε νά 
πληρώσει, τίς όποιες καί έδωσε στό Γιάννη Ρέτζο κατά τήν πέμπτη συνάντη
σή τους. Ό  άρχηγός τής συμμορίας πήρε τά χρήματα μέ τόν όρο πώς άν οί 
σύντροφοί του δέ δέχονταν τό ποσό θά τό έπέστρεφε στήν οικογένεια μαζί 
μέ τό κεφάλι τοϋ παιδιού. Στό συμβούλιο τών ληστών άποφασίστηκε τελικά 
ν ’ άπελευθερωθεΐ ό αιχμάλωτος μόνο άν οί δικοί του έδιναν άλλες 2.000 λί
ρες άκόμα. Τελικά ύστερα άπό τήν καταβολή καί τοΰ ποσοΰ αύτοϋ ό Παπα- 
γιαννόπουλος άφέθηκε ελεύθερος. Τόν έβγαλαν άπό τό σπήλαιο, όπου τόν 
έκρυβαν, τοΰ έδεσαν τά μάτια καί τόν έφεραν μέχρι τήν Κατσικά, στίς 3 ή 
ώρα τό πρωΐ, κι έκεΐ τόν άφησαν, ύστερα άπό 81 μέρες αιχμαλωσίας. Οϋτω 
ό Παπαγιαννόπουλος -κατέληγε ή εφημερίδα- μέ τήν κόμην μεγάλην μέχρι 
τών ώμων. τούς πόόας πληγωμένους, γεμάτους κάλους. μαυρισμένος άπό τό 
κάψιμον τοϋ ήλιου καί ξεσχισμένος, έφτασεν είς τά ’Ιωάννινα τήν 20ήν 
Σεπτεμβρίου.

Αύτά ώς πρός τήν έξέλιξη τών γεγονότων. ΓΊοιά, όμως ήταν ό έντύπωση 
τής κοινής γνώμης, τής έκφραζόμενης μέσω τών έφημερίδων. πέραν άπό τήν 
πρώτη κατάπληξη τοΰ κόσμου άπό τή θρασύτατη άπαγωγή: Φόβος καί έλλει
ψη έμπιστοσύνης πρός τά καταδιωκτικά άποσπάσματα τής χωροφυλακής, 
δέν τά θεωροΰσαν ικανά γιά ένα θετικό άποτέλεσμα. Γιαυτό μέ άνακούφιση 
άκούστηκε ή φήμη πώς τήν καταδίωξη τών ληστών θά άναλάμβανε τό 
Ε 'Σ.Στρατοΰ. Έγραφε ό Χατζής (4-7-1923): Χωρίς ούδένα νά θέλωμεν ν ’ 
άδικήσωμεν διά τάς μέχρι τοϋδε ένεργείας ή άντιλήψεις του διά τήν κατα- 
δίωξιν τών κακοποιών στοιχείων, χαιρετίζομεν μετά χαράς τήν άπόφασιν 
τοΰ στρατηγού (Λεοναρδοπούλου). Ή  φήμη δέν επιβεβαιώθηκε. Πολλά θά 
γράφονταν στίς έφημερίδες γιά τόν τρόπο άντιμετώπισης τών ληστών, οί 
όποιοι δροΰσαν κατά τρόπο προκλητικό, αιχμαλώτιζαν άνθρώπους έξω άπό 
τά Γιάννινα, χωρίς κανένα φόβο καί καταρράκωναν τό γόητρο τοΰ κράτους, 
ή λογοκρισία όμως δέν τίς άφηνε νά έκφραστοΰν. Έ τσ ι ό,τι άφηνόταν άλο- 
γόκριτο άναφερόταν σέ γενικότητες, άνώδυνες γιά τίς άρχές κι άνίκανες νά 
διαφωτίσουν τόν κόσμο. Έγραφε π.χ. ή Ή πειρος(11-7-23): Ή  άνάγκη δπως 
διαφοροτρόπως βελτιωθή καί παγιωθή ή δημοσία άσφάλεια. καθίσταται επι
τακτική. κατόπιν τών έπισυμβάντων εσχάτως γεγονότων. Μέτρα πολλαπλά



καί ριζικά πρέπει νά ληφθοϋν δ ι ’ ένίσχνσιν τής καταδιωκτικής δυνάμεως, 
όσον καί δ ι ’ άλλας ένεργείας. Γενικότητες καί εύχές πού δέ συνέβαλαν στήν 
κατατόπιση τής κοινής γνώμης.

Νά, όμως. πού 4 μέρες μετά τήν άπαγωγή. ό Κήρυξ δημοσίευσε σχόλιο, 
τό όποιο δημιούργησε άναταραχή στίς άρχές καί έντονη περιέργεια στούς 
Γιαννιώτες. Υποστήριζε πώς γνώριζε πολλά πού θά βοηθούσαν όχι μόνο νά 
έξοντωθοϋν οί ληστοσυμμορίες, άλλά ταυτόχρονα καί αί έπικινδυνωδέστε- 
ραι συμμορίαι. αί όποίαι υποθάλπουν τούς ληστάς. Εύλογο ήταν τό έρώτημα 
πού άπηύθυναν στόν Κήρυκα οί δυό άλλες έφημερίδες: Ά φοΰ ξέρεις τόσα 
πράγματα, γιατί σωπαίνεις; Δέν είναι άνάγκη νά τά δημοσιεύσεις, μπορείς 
όμως νά τά άνακοινώσεις στίς άρχές γιά νά κινηθούν άνάλογα. — "Οχι, 
άπαντοΰσε ό Κήρυξ. οί περιστάσεις έπιβάλλουν σιωπή, θά περιμένω τήν κα
τάλληλη. τήν ευνοϊκή, στιγμή, γιά νά άνακοινώσω, δσα γνωρίζω. —Πότε; 
απαντούσαν οί άλλοι, όταν τελειώσουν αί σπεϊραι καί άλλας τοιαύτας θεα- 
ρέστους έπιχειρήσεις: Ό  Κήρυξ σιωπούσε, οί άλλες δυό έφημερίδες έπέμει- 
ναν στό αίτημά τους: Λογικώτατα, τόσον ήμεϊς, -έγραφε ή 'Ήπειρος-, όσον 
καί ή άλλη έγχωρία βενιζελική συνάδελφος (ή Πρόοδος), ειπαμεν εις τό πα~ 
μπόνηρον όχταπόδιον (τόν Κήρυκα), τό άρεσκόμενον νά κολυμπά εις πο- 
νηράς καί θολάς άποσιωπήσεις, ότι δύναται. χ ω ρ ί ς  θ ό ρ υ β ο ν ,  νά ψι- 
θυρίση μυστικά εις τά ώτα τών αρμοδίων, όσα γνωρίζει. Τί λογικώτερον καί 
τιμιώτερον: Σήμερον όμως (7-7-23) τό όχταπόδιον κουνεϊ τούς πλοκάμους, 
θολώνει τά νερά καί σαλιαρίζει άναιδώς: «Θέλετε, λοιπόν, πολιτικήν έκμε- 
τάλλευσιν:» Τί τοΰ λέτε: Εύτυχώς δέν ειμεθα μόνον ήμεϊς, άλλά καί ή άλλη 
έγχωρία -βενιζελική δέ άκραιφνώς- έφημερίς, ή είποϋσα τό ίδιον. Ώ στε τό 
όχταπόδιον νά παρουσιάζη πάγγυμνον τό θέαμα σαλιαρίσματος πονήρου, 
διότι ούδείς έσκέφθη ή σκέπτεται εις παρομοίας περιστάσεις έκμεταλλεύσεις 
«πολιτικός», ζητεϊ τιμίαν αλήθειαν μόνον.

Γνώριζε, πράγματι, κάτι ό Κήρυξ καί δέν τό άποκάλυπτε; Ίσως ναί, ίσως 
όχι. Πάντως ό ισχυρισμός του γιά πολιτική έκμετάλλευση τών όσων θ’ άπο
κάλυπτε δέν στερούνταν λογικής. Τίποτε δέν άφηνε άνεκμετάλλευτο ή μία ή 
ή άλλη πλευρά, άν έπρόκειτο νά έξυπηρετηθοΰν κομματικές έπιδιώξεις.

ΤΤ αισχροκέρδεια έξακολουθοΰσε ν’ άποτελει μόνιμη πληγή γιά τούς φτω- 
χούς προϋπολογισμούς τών περισσότερων οικογενειών τής πόλης, πού 

έβλεπαν νά γίνονταν φτωχότερες μέρα μέ τή μέρα. Πότε έξαφανιζόταν τό λά
δι, πότε τό κρέας, πότε άλλα είδη, άκόμα καί τά λαχανικά σέ έποχή πού ή 
παραγωγή βρισκόταν σέ πλήρη άνάπτυξη. Έγραφε ό Χατζής (17-7-23): 
Έξήμιση δραχμάς τήν οκά ένα είδος παλιόπιδα  (άχλάδια), γεμάτα άρρώ- 
στεια καί λοιμική. 'Οκτώ δρχ. τά σύκα, τέσσερες τά πεπόνια καί οϋτω καθ' 
εξής. Στά Γιάννινα δέ αύτό τό τιμολόγιον, τών όχι έξ Αυστραλίας βεβαίως 
φερομένων «γκόρτσων» αύτών. Κυττάξατε τώρα στήν Αθήνα τί γίνεται: 
Πεπόνια 1,50-2 δρχ.. καρπούζια 1,30-1,70 δρχ., σύκα (πρώτης) 3-4 δρχ.,
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αχλάδια (κοντοποδαροϋσες) 2-3,50 δρχ. 'Έπειτα σοϋ λέει ό άλλος πώς δέν 
ζοϋμε στό Παρίσι. Ποιός τή χάρη μας! Τό κακό, βέβαια, δέν προερχόταν άπό 
τούς μποσταντζήδες. τούς μανάβηδες καί τούς άγρότες πωλητές φρούτων. 
Τίς τιμές τίς ρύθμιζε ή συντεχνία τών έμπορων, ή όποία, στά Γιάννινα 
τουλάχιστον, άπό τήν άπελευθέρωση τής πόλης καί ύστερα, έδειξε άπληστία 
καί τάση εύκολου πλουτισμού' κανόνιζε τίς τιμές, όπως αύτή ήθελε κι όχι 
βάσει τών κάθε φορά δεδομένων, συμπαρασύροντας καί τίς άλλες τάξεις στό 
παιγνίδι τής αισχροκέρδειας. Οί διατιμήσεις πού κάθε φορά άνακοίνωνε ή 
αρμόδια έπιτροπή ήταν άχρηστες καί φυσικά οί καταναλωτές διαμαρτύρον
ταν. ’Έγραφε ένας Γιαννιώτης σ’ έφημερίδα, μέ τήν εύκαιρία τής νέας άπό- 
κρυψης τού λαδιού: Οί έκδίδοντες διατιμήσεις ειδών πρέπει έν έκάστη περι- 
πτώσει νά έχωσι καί τά μέσα επιβολής τής διατιμήσεως. δταν αϋτη κατα
στρατηγείται ή. δ ι ’ άποκρύψεως είδους, εκβιάζεται ν ’ άναθεωρηθή. Σ ’ ό,τι 
άφορούσε τό λάδι ύπήρχε άφθονο, άλλά κρυμμένο στις αποθήκες. Μιά 
έρευνα τής άστυνομίας στήν όδό 21ης Φεβρουάριου, άποκάλυψε 2500 οκά
δες λάδι, τό κατάσχεσε καί τό πούλησε μέ τή διατίμηση. Οί κάτοχοί του κα
ταδικάστηκαν σέ ένάμιση μήνα φυλάκιση ό καθένας (δυό ήταν) καί 2000 δρχ. 
πρόστιμο. Δυστυχώς τέτοιες «-ανακαλύψεις» τής άστυνομίας ήταν έλάχιστες. 
Ούτε οί διατιμήσεις, λοιπόν, ούτε ή Ένωσις καταναλωτών, πού άργοϋσε νά 
δραστηριοποιηθεί, λόγω έλλειψης κεφαλαίων, κατάφεραν νά πλήξουν τό 
τράστ τών έμπορων, τό όποιο, άνεξέλεγκτο, ρύθμιζε τίς τιμές, χωρίς νά υπο
λογίζει τίποτα. Στά δικαστήρια οδηγούνταν, κάποιοι άσήμαντοι γαλατάδες, 
είχαν πωλήσει 5 δεκάρες άκριβότερο άπό τή διατίμηση τό γάλα. Θά έρχόταν 
κάποτε καί ή σειρά τών έμπορων νά καθήσουν στό σκαμνί, χωρίς όμως σο
βαρές κυρώσεις, είχαν άποκτήσει θέσεις-κλειδιά στόν κρατικό μηχανισμό, 
έξάλλου τά περισσότερα μέλη τής έπιτροπής διατιμήσεων ήταν έμποροι' 
είχαν καί δημοσιογραφικό όργανο ύποστήριξης, τόν Κήρυκα. Ή  Ή πειρος 
τούς πολεμούσε γιά τήν άπληστία καί τήν προκλητικότητά τους, δέν έφερε 
αποτέλεσμα ό άγώνας της, είχαν γερούς προστάτες. Τήν προκλητικότητά 
τους άποκαλύπτει περιεχόμενο άνακοινωθέντος τού Έμπορικοϋ συλλόγου 
τών άρχών ’Ιουλίου, στό όποιο γίνονταν συστάσεις εις τούς έμπορους νά 
πωλοϋν όπως εννοούν αύτοί, σύμφωνα μέ τάς σημερινά τιμάς, χωρίς νά 
πτοοϋνται πρό ούδενός. — Είναι πρόκλησις έναντίον τών καταναλωτών, 
φώναζε ή Ήπειρος. — Ό χι, απαντούσε ό Κήρυξ, υποστηρίζοντας τούς 
έμπορους, έχουν δίκιο, πρόσθετε, είναι θύματα εκβιαστών, έχοντα συστημα
τικόν επάγγελμα τόν έκβιασμόν. Τό νόημα τών γραφόμενων του ήταν ότι οί 
έμποροι άπειλούνταν άπό έκβιαστές νά κατεβάσουν τίς τιμές. Ό  Εμπορικός 
σύλλογος, άνταπαντούσε ό Χατζής, έχει ύποχρέωσιν νά κατονομάση τούς 
έκβιαστάς, όπως έχει ύποχρέωσιν νά έξηγήση διατί πωλοϋνται τά έμπορεύ- 
ματα στάς ιδίας τιμάς, πού είχαν καθορισθεί όταν ή λίρα είχε 400 δρχ. καί 
στάς ιδίας, όταν κατέβηκε στις 150 δρχ. ’Ας σημειωθεί καί πάλι πώς ή τιμή 
τής άγγλικής λίρας ήταν έκείνη πού καθόριζε, λόγω εισαγωγών, καί τίς τιμές
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τών εμπορευμάτων. Τό μόνο έλαφρυντικό γιά τούς εμπόρους ήταν oi μεγά
λες διακυμάνσεις τής λίρας, άνέβαινε και κατέβαινε, χάνοντας ή κερδίζο
ντας δεκάδες μονάδες, ό συντηρητισμός τών εμπόρων κι ό φόβος τους γιά 
τήν άπώλεια κερδών, τούς οδηγούσε νά κρατούν τίς τιμές σέ υψηλά έπίπεδα, 
γιά νά είναι ήσυχοι. 'Υπήρχαν βέβαια καί έμποροι συνετοί, συναισθάνονταν 
τήν άπόγνωση τού καταναλωτικού κοινού, άπέναντι στήν καθημερινή αύξη
ση τοΰ τιμαρίθμου, όπως θά λέγαμε σήμερα, άντιδροΰσαν πουλώντας σέ χα
μηλότερες τιμές, παρασύρονταν όμως κι αύτοί άπό τό τράστ τών μεγαλε- 
μπόρων, αύτό έδινε τόν τόνο τής άγοράς κι όχι οί μικρέμποροι.

Μεγάλο θόρυβο καί πολλές συζητήσεις προκάλεσε στά Γιάννινα ή ίδρυση τοΰ 
Συλλόγου τών Ζηλωτών τοϋ Χρίστον. Τί ήταν αύτοί καί τί ήθελαν τό άποκάλυπτε ή 
προειδοποίησίς τους. πού δημοσιεύτηκε στίς έφημερίδες τής 5ης ’Ιουλίου. Κύριον 
Κνριακήν ό νεοϊδρυθείς «Σύλλογος τών Ζηλωτών τον Χριστοϋ» έν Ίωαννίνοις. άποτε- 
λούμενος άπό 36 μέλη πρός τό παρόν, θά κάμη τήν πρώτην δημοσίαν έμφάνισίν του. 
Ά νά  5  τά μέλη μέ κατραμπογιάν. θά εΰρίσκωνται είς διάφορα σημεία τής πόλεως. ΐνα

βάψωσι κάθε ήμίγυμνον γυναίκα. Ει
δοποιούνται, οθεν, οί άντιπρόσωποι 
τοϋ γυναικείου φύλου έν Ίωαννίνοις. 
δπως έξέλθωσιν ένδεδυμέναι σεμνώς 
πρός άποφυγήν τοϋ δυσαρέστου βα
ψίματος. Τήν προειδοποίησιν υπέγρα
φε ό πρόεδρος τού συλλόγου Γ. Δημη- 
τρόπουλος. Δέν ξέρω άν ήταν γηγενής 
ή έμπνευση δημιουργίας τέτοιου συλ
λόγου ή μίμηση ίδρυθέντων σ’ άλλες 
πόλεις τής Ελλάδας. Ά πό τίς άντι- 
δράσεις τών εφημερίδων φαίνεται ότι 
ό τύπος τούς ξεφώνισε, ό Χατζής μά
λιστα έγραψε ένα ώραιο χρονογράφη
μα μέ τίτλο Οί ζηλωταί τής ...σαρκός, 
τό Ιδιο καί οί άλλες έφημερίδες. Οί 
γυναίκες δμως φοβήθηκαν τό βάψιμο 
κι άπέφευγαν τίς προκλητικές έμφα- 
νίσεις.- ’Επειδή πολλά στρατιωτικά 
είδη έξαφανίζονταν άπό τούς στρα
τώνες καί τίς άποθήκες, ό διοικητής 
τοΰ Ε ' Σ. Στρατού Λεοναρδόπουλος 
άπαγόρευσε τήν παραμονή, σέ ένοι- 
κιασμένα δωμάτια, πολιτών στήν πό
λη, καί τήν έξαγωγή στρατιωτικών 
ειδών άπό τούς στρατώνες. Καλούν
ταν οί ’ιδιώτες, πού είχαν στήν κατοχή 
τους τέτοια είδη. νά τά παραδώσουν 

στό φρουραρχείο.- Μέ διαθήκη πού άνοίχτηκε ενα χρόνο σχεδόν μετά τό θάνατό του, ό 
παλιός πολιτευτής καί βουλευτής Δημήτριος (Τακούλης) Κίγκος, άφηνε στό ’Ορφανο
τροφείο Γεωργίου Σταύρου, στό διοικητικό συμβούλιο τοΰ όποιου μετείχε πολλά χρόνια, 
50.000 δρχ.- Ό  Στυλιανός Χαρισιάδης ίδρυσε στά Γιάννινα ταπητουργείο, στό όποίο κα-

Σέ αντίθεση μέ τίς έπιδιώξεις τών «Ζη
λωτών τοιι Χριστού», οί δεσποινίδες τής 
Γιαννιώτικης κοινωνίας έκαναν τίς συγκε
ντρώσεις τους, αψηφώντας τίς απειλές τών 
«Ζηλωτών». Στή φωτογραφία ή Κατίνα Χρη- 
στίδου, Κλ. Καζαντζή καί Μ. Χριστίδου, σ' 
ένα πρωινό garden party.
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ταακευάζονταν ώραιότατοι τάπητες, σωστά κομψοτεχνήματα. Τις έπλεκαν πεπειραμένες 
τεχνίτριες γυναίκες προσφύγων. Ή παρουσία τών προσφύγων στά Γιάννινα, δπως καί 
παντού, έδωσε νέα ώθηση στήν άνάπτυξη τής βιοτεχνίας καί βιομηχανίας.- Ό  Χρηστός 
Χρηστοβασίλης κυκλοφόρησε τήν πεζογραφική συλλογή του Διηγήματα της στάνης. Ό  
Πελλερέν έγραψε γιά τό βιβλίο κολακευτικές κρίσεις. Οί κομματικοί άνταγωνισμοί θά 
φέρουν σέ λίγο καιρό τόν Χρηστοβασίλη καί τόν Χατζή άντιμέτωπους μέσα στό Ιδιο 
στρατόπεδο, τό άντιβενιζελικό.- Κοινωνικά: Ή  οικογένεια τοΰ Μετάτ μπέη Ντάκια. δέ 
γιόρταζε ούτε δεχόταν έπισκέψεις. επ' ευκαιρία τών εορτών τοϋ Βαϊραμίου.-"Ενα επει
σόδιο στό στρατολογικό γραφείο έδωσε τροφή γιά έπικριτικά σχόλια, τόσο στόν τύπο. 
δσο καί στά σπίτια καί τά καφενεία. Ό  Κήρυξ είχε γράψει τήν είδηση πώς ό άντισυνταγ- 
ματάρχης τής στρατολογίας Παπαβασιλείου έδειρε πολίτη στό γραφείο του. Ή  είδηση 
δέν ήταν σωστή. Ό  πολίτης ζητούσε άπό τό στρατολόγο νά τοΰ δώσει, παράνομα, κα
θαρό πιστοποιητικό γιά νά εξασφαλίσει διαβατήριο άπό τή νομαρχία, ό δεύτερος δμως 
άρνιόταν, γιατί ό πολίτης ήταν άνυπότακχος κι έπρεπε στό πιστοποιητικό ν' άναγραφει 
δτι υπέχει συνεπείας ανυποταξίας. Στήν άρνηση τοΰ στρατολόγου 6 πολίτης άρχισε νά 
φωνάζει, νά διαμαρτύρεται έντονα καί νά χτυπάει μάλιστα τά χέρια του στό τραπέζι, μέ 
άποτέλεσμα ό άντισυνταγματάρχης νά τόν βγάλει έξω άπό τό γραφείο του χωρίς νά τόν 
χτυπήσει. Αύτό στό κουτσομπολιό μεταφράστηκε ώς ξυλοδαρμός, ό Κήρυξ παρασύρθηκε 
κι έγραψε τήν ψεύτικη είδηση καί ή Ήπειρος στηριζόμενη σ’ αύτόν, έπετέθηκε μέ δρι- 
μύτητα έναντίον τού υποτιθέμενου δράστη, χωρίς άναφορά ονομάτων. Εύκαιρία έξάλ- 
λου ζητοΰσε γιά νά κάνει σκληρή άντιπολίτευση. Ό τα ν έγινε γνωστό πώς στήν πραγμα
τικότητα σημειώθηκε τό επεισόδιο, ό Χατζής ζήτησε συγγνώμη άπό τόν άντισυνταγματάρχη. 
παρόλο πού δέν άνέφερε τό όνομά του στό σχόλιο. Πρέπει, δμως. νά σημειωθεί δτι δέν 
ήταν τελείως άδικαιολόγητο τό ξέσπασμα τοΰ Χατζή καί δέν προερχόταν μόνον άπό 
άντιπολιτευτική διάθεση. Γιά νά συνιστά στό σχετικό δημοσίευμα τήν αυτοδικία στούς 
Ήπειρώτες, πρέπει νά είχαν συμβεϊ περιστατικά ξυλοδαρμού σέ δημόσιες ύπηρεσίες. 
’Εξάλλου δσοι ύπηρετοΰσαν στήν Ή πειρο άπό τήν Παλαιά Ελλάδα, θεωρούσαν, ώς ένα 
βαθμό, τούς Ήπειρώτες ώς πολίτες β" κατηγορίας, δπως θά λέγαμε σήμερα...

ταν ό Γιάγκος παρουσίασε τό Θεολόγο στόν Πέτρο Κωστίδη οί δυό 
άντρες άντέδρασαν μέ τρόπο πού έδινε τήν έντύπωση πώς γνωρίζονταν 

άπό καιρό καί μάλιστα μέ σχέσεις στενής φιλίας. Δέν χρειάζονταν πολλά ό 
Πέτρος γιά νά καταλάβει τί άνθρωπο είχε άπέναντι του, έφτανε μόνο ν ’ 
άντίκρυζε τό βλέμμα του, ήταν σά νάνοιγε διάπλατα ή καρδιά τοΰ άλλου. 
"Οταν ζοΰσε ό Βασίλης, δέ χρειαζόταν νά τόν ρωτήσει πώς αισθανόταν μέ 
τό πόδι του, έπειτα καί νά τόν ρωτούσε δέ θάπαιρνε άπάντηση, έφτανε μόνο 
νά τόν κοιτάξει στά μάτια, καταλάβαινε. Πολλές φορές δυσφορούσε γιά τίς 
διαισθητικές του ικανότητες, τοΰ έμφάνιζαν ώμή τήν άλήθεια, καί στήν πε
ρίπτωση τοΰ Βασίλη δέν ήθελε νά τή μάθει, τοΰ σκότωνε τίς ελπίδες του. Ό  
Πέτρος, λοιπόν, πείστηκε άμέσως πώς είχε άπέναντι του ένα σωστό, τίμιο 
καί ειλικρινή άνθρωπο, έτσι όπως ήταν κι ό Γιάγκος, θά τόν έπαιρνε στή 
δούλεψή του, σίγουρος πώς δέ θά τόν πρόδινε ποτέ. Έσφιξε μέ θέρμη τό χέ
ρι τοΰ Θεολόγου, 6,τι άποφάσισε ό Γιάγκος, είναι καί δική μου άπόφαση, 
είπε, έχω εμπιστοσύνη καί στούς δυό σας. Δέν θέλω λεπτομέρειες, θά τά 
πούμε τό μεσημέρι στό σπίτι μου, είσαι καλεσμένος τής οικογένειας, θά σέ 
φέρει ό Γιάγκος.
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Βγαίνοντας άπό τό μαγαζί τοϋ Πέτρου, λίγα μέτρα πιό πέρα, ό Θεολόγος 
έπεσε στήν άγκαλιά τοΰ Γιάγκου, μέ λυγμούς άκατάσχετους. Οί διαβάτες 
έβλεπαν τό σύμπλεγμα τών δυό άνθρώπων, σταματούσαν γιά λίγο νά ικανο
ποιήσουν τήν περιέργειά τους, ύστερα άνασήκωναν τούς ώμους κι άπομα- 
κρύνονταν. "Οταν κάποτε ό Θεολόγος άποσπάστηκε άπό τήν άγκαλιά, έπιασε 
τό χέρι τοΰ Γιάγκου καί τό φίλησε. —Μά τί κάνεις έκεϊ διαμαρτυρόταν 
αύτός. άγάπη μονόωκαν. αγάπη έδωσα, είχα υποχρέωση ώς άνθρωπος καί 
συμπατριώτης. Ά ς  είναι καλά ό Πέτρος. —Δέν πρόσφερες μόνο άγάπη 
Γιάγκο, μέ ξανάφερες στή ζωή. αρχίζω καί νοιώθω πάλι τόν κόσμο, δεύτερη 
γέννηση ήταν ή σημερινή, πώς θά ξεπληρώσουμε τό χρέος μας άπέναντί σ ' 
αυτόν τόν άνθρωπο;.. — Μέ τό σεβασμό, τή φιλία καί τή δουλειά μας, τίποτα  
άλλο δέ ζητάει άπό μάς...

Μέ τό Θεολόγο βοηθό, ό Γιάγκος έστησε ένα άπό τά καλλίτερα μαγαζιά 
τής πόλης, ξεπερνοΰσε σέ κίνηση καί τό κεντρικό. Μέ τήν έγκριση τοΰ 
Πέτρου, άγόρασε κι ένα διπλανό μαγαζί, τό ενσωμάτωσε στό ύπάρχον, σχη
ματίστηκε τεράστιος χώρος, στήθηκαν ράφια, γέμισαν εμπορεύματα, έρχο
νταν κι άπό άλλες συνοικίες καί ψώνιζαν. Ή ταν τής άρχής, δπως κι ό 
Πέτρος, έν τή καταναλώσει τό κέρδος, κι αύτή ή άντίληψη διαπότιζε τή φι
λοσοφία καί τίς άποφάσεις του, έτσι πουλούσε πολύ φτηνότερα άπ’ όλους, 
ήταν άσυναγώνιστος. Ή  μεγάλη ζήτηση τοΰ μαγαζιοΰ τόν ύποχρέωσε νά 
προσλάβει καί προσωπικό. Μέ τήν άδεια πάλι τοΰ Πέτρου - τίποτε δέν έκανε 
άν δέν τόν ρωτούσε, κάποια μέρα βαρέθηκε ό Πέτρος, άν άλλη φορά ζητή
σεις τή γνώμη μου θά σοϋ πώ νά κάνεις τό άντίθετο άπό έκεϊνο πού έσύ 
έπιθυμεΐς- πήρε κορίτσια προσφύγων, οί οίκογένειές τους τόν εύγνωμο- 
νούσαν. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, αύτή ήταν ή εντολή τοΰ Πέτρου, έπαιρνε 
τό Θεολόγο παρέα κι έτρωγαν όλοι μαζί, στήνονταν ένα μεγάλο τραπέζι, ή 
οικογένεια Κωστίδη τούς ένοιωθε δικούς της, τήν Ιδια αίσθηση είχαν κι 
αύτοί' τέτοια έμεινε ή σχέση τους, ώσπου άρχισε ό θάνατος νά χτυπάει πάλι 
καί ν ’ άποσυνθέτει τήν οικογένεια.

Πριν πάνε στήν Καραβατιά γιά τό τραπέζι τής Κυριακής, ό Γιάγκος κι ό 
Θεολόγος, κατέβαιναν, μετά τόν έκκλησιασμό, στή λίμνη, έκαναν τό γύρο 
της, συζητώντας κι άναπολώντας. Τό Γιάγκο τόν τραβούσε τό ύγρό στοιχείο, 
στή λίμνη έβλεπε σάν σέ σμικρογραφία τόν μεγάλο κόλπο τής Σμύρνης, τίς 
πανέμορφες άκρογιαλιές της, μέ τά ειδυλλιακά προάστια τοΰ Κορδελιού, 
τού Μπουρνόβα, καί τ ’ άλλα, τά μικρά καί τά μεγάλα, έκεϊ σεργιανοΰσε ή 
οικογένεια Κεϊβανίδη τ’ άπογεύματα, τίς Κυριακές καί τίς γιορτές, όταν 
ηταν καλός ό καιρός. Τί ζωή, τί κίνηση, τί όμορφιές, τί κέντρα, τί ελληνι
σμός! Τώρα όλα αύτά είχαν γίνει ενα μακρυνό όνειρο, κι άς μήν είχε άκόμα 
κλείσει χρόνος άπό τήν καταστροφή. Ό  Θεολόγος άναπολοΰσε -κι ήταν τόσο 
νωπές οί μνήμες!- τή ζωή στήν πλούσια Μαινεμένη. παράδεισος ήταν ό κά
μπος της, όλα τά καλά έβρισκες στήν παραγωγή της, ό ελληνισμός άκμαΐος 
ζοΰσε μέ τίς δικές του παραδόσεις καί περίμενε, δπως καί ή Σμύρνη, ή
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Γκιαοΰρ Ίσμίρ, τήν ’Ανάσταση. Μόνο πού αύτή ή Ανάσταση, όταν ήρθε. 
έσερνε πίσω της μαρτύρια, μικρούς καί μεγάλους σταυρούς, άφανισμό κι 
όλεθρο, σκηνές ’Αποκάλυψης. Ό τα ν  ξέφευγαν άπό τίς άναπολήσεις οί δυό 
φίλοι καί γυρνούσαν στήν πραγματικότητα, μέ τήν καταστροφή καί τίς συνέ- 
πειεές της, άνατρίχιαζαν... 'Όπως καί νάταν, αύτός ό τόπος, τά Γιάννινα, 
είχε σταθεί, μέ τήν παρέμβαση τοΰ Πέτρου, φιλόξενος. Σάν τούς παλιούς Ε 
βραίους δμως. πού όταν ήταν αιχμάλωτοι στή Βαβυλώνα, έπικαλοΰνταν τή 
θεία δίκη νά τούς στείλει τά μεγαλύτερα κακά. άν τυχόν ξεχνούσαν τήν 
'Ιερουσαλήμ, έτσι, γιά τό Γιάγκο καί τό Θεολόγο, 'Ιερουσαλήμ ήταν ή Σμύρ
νη καί ή Μαινεμένη κι όλος ό έλληνισμός καί ή ζωή πού χάθηκε...

ν '  τίς 24 ’Ιουλίου 1923, στήν αίθουσα τελετών τού πανεπιστημίου τής 
Λωζάννης, ύπογραφόταν ή Συνθήκη Ειρήνης μεταξύ τών Συμμάχων 

(κατά τόν α ' παγκόσμιο πόλεμο) καί τής Τουρκίας. ’Ανάμεσα στούς Συμμά
χους ήταν καί ή Ελλάδα, πού υποχρεωνόταν νά υπογράψει τή Συνθήκη, όχι 
ώς νικήτρια τής Τουρκίας, μαζί μέ τίς άλλες δυνάμεις άλλ’ ώς ήττημένη άπό 
τόν Κεμάλ, πού μέ τήν άνοχή τών «συμμάχων» έπέβαλε σέ πολλά τούς δι
κούς του όρους. Τραγική ειρωνεία! Ό  πολιτικός πού ύπέγραψε τή Συνθήκη 
τών Σεβρών, ό Βενιζέλος. αύτός πού μέ τούς όραματισμούς του είχε δώσει 
σάρκα καί οστά στή Μεγάλη ’Ιδέα, υπέγραφε καί τή Συνθήκη τής Λωζάννης. 
πού στάθηκε ό τάφος της. Δέν γινόταν άλλοιώς. Έσωσε ό,τι μπόρεσε νά σώ
σει -καί ήταν πολλά- λειτούργησε ώς διπλωμάτης, πού ήξερε νά προσγειώ
νεται, όταν χρειαζόταν, έβαλε ό ίδιος τήν ταφόπετρα στούς έθνικούς πόθους 
γενεών Ελλήνων, ήταν καί δικοί του πόθοι, είχαν γίνει κάποια χρόνια άπό 
όνειρο ζωή... Σ ’ όλες τίς πόλεις καί τά χωριά τής Ελλάδας, έτσι καί στά 
Γιάννινα, έγιναν δοξολογίες γιά τήν υπογραφή τής Συνθήκης, μαζί καί επι
μνημόσυνες δεήσεις γιά τούς πεσόντες στούς πολέμους, χοροστάτησε ό 
Γερμανός. Ποιό γεγονός γιορτάζαμε μέ τίς δοξολογίες; Ό χ ι νίκες, αύτή τή 
φορά. όχι θριάμβους, εύχαριστούσαμε τό Θεό γιατί κατορθώσαμε ν ’ άποφύ- 
γουμε τά χειρότερα: νά σώσουμε τή Θράκη καί ίσως καί τή Μακεδονία. 
"Ομως ή πίκρα έμεινε στις καρδιές τών Ελλήνων, πίκρα γιατί οί σύμμαχοί 
έπέτρεψαν στόν Κεμάλ νά ύπαγορεύσει τίς θελήσεις του. Αύτή τήν πίκρα 
έξέφραζε κι ό παλαίμαχος δικηγόρος καί δημοσιογράφος Νέστωρ Γεωργί- 
τσης -έλειπε καιρό στήν ’Αθήνα, ήταν σοβαρά άρρωστος, μόλις είχε γυρίσει- 
δημοσιεύοντας στήν 'Ήπειρο άρθρο μέ τόν τίτλο: Ειρήνη, τό όποιο ή λογο
κρισία τό έκανε άγνώριστο. Πράγμα άνήκουστον -έγραφε- εις τά χρονικά  
τής Ιστορίας: οί ήττημένοι υπαγορεύουν εις τούς νικητάς τούς δρους τής 
ειρήνης. Έ τσι ήταν, δπως τά έλεγε...

Ή  ύπογραφή τής Συνθήκης Ειρήνης, έδωκε νέο έναυσμα στήν έκλογολο- 
γία. πού είχε άρχίσει άπό καιρό, άκόμα συνέβαλε στή ραγδαία άνοδο τής 
τιμής τής λίρας. Γιά τό τελευταίο ό Χατζής έγραφε: Ή  άπάντησις εις τό έρώ- 
τημα άνήκει εις τήν μεταφυσικήν, άφοϋ τούς προηγουμένους μήνας, έπί τή
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άπλή νπονοία δτι Θά ύπεγράφετο ή «Συνθήκη», ή λίρα ύπέστη πτώσιν 300 
μονάδων, ενώ τώρα είχε ανεβεί στά ύψη. Στό χώρο τής εκλογικής κίνησης 
άρχισαν νά παίρνουν κάποια σχήματα τάσεις καί κατευθύνσεις σύντομα θά 
γίνονταν οριστικές, άν δέν παρεμβαλόταν ή άντεπανάσταση τών Αεοναρ- 
δοπούλου-Γαργαλίδη πού άνέτρεψε τό σκηνικό καί ματαίωσε τίς έκλογές. 
Πρός τό παρόν ή κάθε παράταξη προσπαθούσε ν ’ άνασυγκροτηθεΐ, γιατί καί 
οί δυό έμφάνιζαν φαινόμενα διάσπασης. Οί άντιβενιζελικοί χαίρονταν γιά 
τή δημιουργία πολλών κινήσεων στούς κόλπους τοϋ κόμματος τών Φιλε
λευθέρων, χωρίς νά ύπολογίζουν, ότι οί ίδιοι βρίσκονταν σέ χειρότερη κα
τάσταση, κατατεμαχισμένοι σέ ομάδες, μετά τήν εκτέλεση τών έξ. Ό  Χατζής 
είχε ταχθεί μέ τήν κίνηση Μεταξά (κόμμα Ελεύθερο φρονούν), πίστευε ότι 
ήταν ή πολυπληθέστερη καί έκπροσωποϋσε γνησιότερα τόν άντιβενιζελισμό. 
"Αλλοι άντιβενιζελικοί πολιτευτές στά Γιάννινα δέ συμφωνούσαν, σέ λίγο ό 
Χατζής θά συγκρουόταν μαζί τους. Τή σύγχυση στό άντιβενιζελικό στρατό
πεδο έπέτεινε ή δημοσίευση γράμματος τοΰ πολιτευτή ’Αθανασίου Μπό
τσαρη (Βότσαρη) στόν Κήρυκα, όπου γινόταν λόγος γιά κινήσεις άλλες άπό 
έκεϊνες πού υποστήριζε ό Χατζής, άν καί θεωροΰσε πολυπληθέστερη τήν κί
νηση Μεταξά. Ό  Μπότσαρης διαμαρτυρήθηκε, όχι γιά τή δημοσίευση τοΰ 
περιεχομένου τής επιστολής, άλλά γιά τήν παρακράτηση τοΰ γράμματός του, 
απευθυνόμενου στό δικηγόρο Σ. Συρμακέση, έκ μέρους ταχυδρομικού ύπαλ- 
λήλου καί τήν παράδοσή του σ’ άλλον, πού δέν είχε δικαίωμα νά παραλάβει 
τήν επιστολή. Ό  Χατζής, ενοχλημένος γιά τό περιεχόμενό της, συνιστοΰσε 
στόν Α. Μπότσαρη ν’ άποκαλύψει ποιός άπό τούς φίλους του παρέδωσε τήν 
επιστολή του στόν Κήρυκα. γιατί ή δήλωσή του ότι τήν κράτησε ό ταχυδρό
μος καί τήν έδωσε σέ ξένο παραλήπτη, ήταν άστεία. Ή  Ή πειρος εύχαρι- 
στοΰσε τόν Κήρυκα γιά τήν έκδούλευση πού τής πρόσφερε μέ τό νά φέρει 
στή δημοσιότητα κινήσεις πού ή ιδια άγνοοΰσε καί ποτέ δέ φανταζόταν πώς 
θά ύπήρχαν. Ή  έπιστολή, όπως άναφέρθηκε, είχε σταλεί πριν άπό μήνες άπό 
τό Α. Μπότσαρη στόν Σ. Συρμακέση, επιστήμονα, μορφωμένον, κύριον, φ ί
λον μας -σημείωνε ό Χατζής- δστις ήρχετο εις τά γραφεία μας, μάς έσφιγγε 
τά χέρια, έ'ξεφράζετο ένθουσιωδώς διά τούς άγώνας μας καί τά βαρυτάτας 
θυσίας μας, έν καιρφ μαύρων ημερών καί διωγμών, ά λ λ ’ είργάζετο μόλα  
ταϋτα ό έρίφης λίαν φιλοτίμως πρός έκδοσιν καί νέας... έφημερίδος. Δ ιότι 
ή ύπάρχουσα άντιβενιζελική δέν τοϋ ήρκει. φαίνεται, ϊνα διαχύση δλον τόν 
πολιτικόν πυριφλεγή ενθουσιασμόν τής ψυχής καί διανοίας του καί είς τούς 
Ήπειρώτας όμόφρονας! (Δέκα πέντε χρόνια δημοσιογράφος καί πολιτικός 
ό Χατζής δέν είχε μάθει άκόμα πώς παίζονται -καί τότε καί τώρα- τά πολι
τικά παιγνίδια). Ό  Μπότσαρης, σύμφωνα μέ τήν έπιστολή, είχε γράψει στό 
Συρμακέση καί σ’ άλλους οχτώ φίλους του στά Γιάννινα -άνάμεσά τους ήταν 
κι ό Χρ. Χρηστοβασίλης- ότι ήταν άνάγκη νά οργανώσουν πολιτικό κέντρο 
(όχι σύλλογο) όμοφρόνων κι έπρεπε, τό γρηγορότερο δυνατό, νά έκδώσουν 
τρισεβδομαδιαία εφημερίδα. Γιά όλα αύτά, καί κυρίως γιά τήν έκδοση τής
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έφημερίδας, απαιτούνταν δαπάνες, στίς όποιες όλοι έπρεπε νά συνεισφέ
ρουν. ό ϊδιος έστελνε ώς πρώτη δόση 3.000 δρχ. καί ήταν έτοιμος νά διπλα
σιάσει τό ποσό, άν διαπίστωνε προθυμία κι άλλων. Πρέπει νά γνωρίζετε - 
κατέληγε- δτι μόνον διά μιας νέας έφημερίδος θά διεξαχθί? ό αγών. Γίνεται 
φανερό, άπό τήν έπιστολή, πώς γιά τό δρόμο πού είχε πάρει ό Χατζής, μέ 
τήν υποστήριξη τής κίνησης τοΰ Μεταξά, δέ συμφωνούσαν όλοι οί άντιβενι- 
ζελικοί τών Γιαννίνων κι έργάζονταν γιά τήν έκδοση νέας έφημερίδας πού 
θά τούς εκπροσωπούσε. Αύτό υποχρέωσε τό Χατζή νά εκδηλωθεί ένεργότε- 
ρα. μέ καθημερινή άρθρογραφία καί σχολιασμό, ύπέρ τοΰ κόμματος τών 
Έλευθεροφρόνων, μέ σκοπό νά δημιουργήσει ρεΰμα ύπέρ τοΰ Μεταξά, άλλά 
καί μέ τήν πρόθεση νά ύποχρεώσει τούς άλλους όμόφρονές του νά τοποθε
τηθούν.

Οί συζητήσεις καί ή δημοσίευση ειδήσεων, σχετικών μέ τίς τοποθετήσεις 
πολιτευόμενων, τοΰ άντιβενιζελικού κυρίως χώρου, συνεχίστηκαν. Πολλά 
έξακολουθοΰσε ν ’ αποκαλύπτει ό Κήρυξ, πίστευε ότι δημιουργεί σύγχυση 
καί διάσπαση στούς άντιβενιζελικούς. Δεδηλωμένοι Μεταξικοί στά Γιάν
νινα, κατά τά γραφόμενά του, ήταν ό συνταγματάρχης X. Χατζημιχάλης κι 
ό δικηγόρος Α. Βετσόπουλος. Ή  *Ηπειρος δέν τά διέψευδε. Πραγματικά, 
έγραφε, ό Χατζημιχάλης άκολουθεΐ τή σημαία τών Έλευθεροφρόνων. Ά ξ ιο ν  
απορίας είναι -πρόσθετε- διατί ό κ. ’Αθανάσιος Βότσαρης καί οί μ ε τ ’ αύτοΰ. 
καίτοι προεκλήθησαν μέ τό δημοσίευμα τοϋ «Κήρυκος», δέν προέβησαν εις 
ούδεμίαν έμφανή δήλωσιν έπί τής πολιτικής των κατευθύνσεως. Οί «Έλευ- 
θερόφρονες» Ίωαννίνων άναμένουν τοιαύτην δήλωσιν. Ή  πίεση πρός τήν 
πλευρά τοΰ Άθ. Μπότσαρη καί τών οπαδών του συνεχίστηκε. Θά ταχθώσιν 
ύπό τάς σημαίας τών «Έλευθεροφρόνων» ή δχι: ρωτοΰσε ό Χατζής. Ά λλω ς  
άς πηγαίνουν νά έγγραφοϋν εις τόν νεοπαγή σύλλογον τών οπλαρχηγών, 
διότι εις τάς τάξεις τοϋ άντιβενιζελικού στρατοπέδου δέν έχουν ούδεμίαν 
σχέσιν. (Οί οπλαρχηγοί είχαν συγκεντρωθεί στό σπίτι τοΰ δικηγόρου Τζών 
Κώστα καί συγκρότησαν σύλλογο βενιζελικής απόκλισης. Είχαν μάλιστα ορ
κιστεί ότι θά συνέχιζαν τόν άγώνα κλπ.). Ά ν  οί οπλαρχηγοί -έγραφε ό Χα- 
τζής- πού εμείς τούς ξέρουμε καλλίτερα άπό εκείνους πού τούς οργανώνουν, 
έφτιαχναν σύλλογο, γιά νά ζητήσουν χωράφια νά καλλιεργήσουν, δπως πα
λιά, θά συμφωνούσαμε μέ τήν οργάνωσή τους. Ά λλά  νά κάμουν σωματείο 
καί νά ορκίζονται γιά συνέχιση τοϋ άγώνα. τή στιγμή πού ή Ελλάδα άπο- 
στρατεύεται, μοιάζει, τό όλιγότερο μέ άπρέπεια γιά τό ϊδιο τό κράτος.

Ά πό τά μέσα Αύγούστου ό Χατζής άρχισε άρθρογραφία ύπέρ τοΰ Με
ταξά. Τό περιεχόμενό της άποτελοΰσε περισσότερο συνθηματολογία, όχι πα
ράθεση επιχειρημάτων. "Ενα δείγμα: Ή  άλήθεια θά έπιπλεύση - Ό  Χ ριστια 
νισμός θά κυριαρχήση - Ό  Μεταξάς θά κυβερνήση - Ιδού ό Νυμφίος έρχεται 
έν τώ μέσω τής νυκτός...

Ζυμώσεις σημειώνονταν καί στούς κόλπους τοΰ Φιλελευθέρου κόμματος 
στά Γιάννινα. Κι έδώ ύπήρχαν πολλές τάσεις, πού ξεκινοΰσαν άπό τίς δια
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φοροποιήσεις, πού γίνονταν στήν ’Αθήνα, στήν ήγεσία του. Μιά άπό τις τά
σεις ήταν αύτή τών Δημοκρατικών βενιζελικών, ζητούσαν τήν κατάργηση 
τής βασιλείας καί τήν άνακήρυξη τής Δημοκρατίας. Ή  πρώτη έμφάνισή τους 
στά Γιάννινα δέ θεωρήθηκε πολύ πετυχημένη. Τριάντα έννιά συγκεντρώθη
καν όλοι κι όλοι στήν πρώτη σύσκεψη γιά τήν οργάνωση κόμματος. Ά ς  ση
μειωθεί πώς οί δυό βενιζελικές έφημερίδες Κήρυξ καί Πρόοδος έμειναν π ι
στές στό παραδοσιακό κόμμα τών Φιλελευθέρων. Χαρακτηριστικό είναι τό 
σχόλιο τής Προόδου τής 21-8-23: Τό κόμμα τών Φιλελευθέρων παραμένει 
συμπαγές καί αδιαίρετον καί είναι στερρώς άποφασισμένον νά διατηρήση 
τήν αυτοτέλειάν τον. ούχί έκ λόγων φιλοδοξίας, ά λ λ ' έπί τώ σκοπώ άποτε- 
λεσματικωτέρας προασπίσεως τών συμφερόντων τής χώρας, κατά τής οποί
ας ενεδρεύουν καί πάλιν οί άδιάλλακτοι τού παλ α. ι οκομμ α τι σμο ϋ.

Λ έν υπάρχει παράταξη χωρίς άδιαλλάκτονς, παρατήρησε ό Πέτρος, όταν 
τό μεσημέρι τής μέρας πού οί έφημερίδες είχαν άφιερώσει τίς στήλες 

τους σέ άποκαλύψεις γύρω άπό τή διάσπαση τών κομμάτων, κάθησαν στό 
τραπέζι οί δυό οικογένειες. —Δέν ήσουν έδώ Γιάγκο, πρόσθεσε, όταν ό 
Χατζής, άλλαζε σκληρές κουβέντες μέ τούς άντιπάλους τον, τάβαζε μέ τούς 
«άδιαλλάκτονς» τών Φιλελευθέρων τώρα ό Πανούσης κατηγορεί τούς 
«άδιαλλάκτους» τών άντιβενιζελικών. Δέ θά πάρει τέλος αύτή ή φαγωμάρα. 
Ή  ειρωνεία είναι πώς κι οί δυό παρατάξεις επαγγέλλονται τήν ειρήνη, τήν 
άγάπη. τή συμφιλίωση καί κανένας δέν γίνεται πιστευτός άπό τόν άλλο, οπι
σθόβουλες σκέψεις, λένε, κρύβουν στις διακηρύξεις τους. Τί γνώμη έχεις γιά 
όλα αύτά: Άργησε ν ’ άπαντήσει ό Γιάγκος, έδειχνε πώς σκεπτόταν, έψαχνε 
νά βρει τά λόγια γιά νά δώσει απόκριση. —Δέ θέλω νά κάνω κρίσεις, άπάν
τησε, όταν ξαναφέρνω στό νού μου τίς άντιδικίες τών κομμάτων, είχαμε καί 
στή Σμύρνη τίς προεκτάσεις τους, ψιλώνει ό νούς μου. αυτές μάς οδήγησαν 
στήν καταστροφή, μάς ξερρίζωσαν άπό τόν τόπο μας. Καί οί δικοί μας έδώ 
στά Γιάννινα, κι άλλού πιστεύω, ζούν άκόμα μέ τήν προσδοκία τής 
επιστροφής. Στό ίδιο φύλλο τής «Προόδου», δέ θά τό πρόσεξες, ή έπιτροπή 
τών προσφύγων, πού τής άναθέσαμε νά δημοσιεύσει ένα εύχαριστήριο πρός 
τούς Γιαννιώτες, πρόσθεσε στό τέλος καί μιά παράγραφο, πρέπει νά τήν 
ακούσεις. Πήρε τήν έφημερίδα στά χέρια του κι άρχισε νά διαβάζει: ...Πείρα 
δέκα μηνών πείθει νά όμολογήσωμεν, ότι κατά τήν ποθητήν τής παλλινοστή- 
σεως ημέραν, τήν οποίαν μετά πεποιθήσεως άναμένομεν έν προσεχεί ή 
άπωτέρω μέλλοντι, οί πρόσφυγες έχουν νά συναποκομίσωσι ώς πολυτιμό- 
τατον κειμήλιον τάς άρίστας τών εντυπώσεων (άπό τήν πόλη τών Γιαννίνων 
καί τούς κατοίκους της). Στή συνέλευση πού έγινε, έγώ δέ συμφώνησα μέ τήν 
τελευταία παράγραφο. Καλλιεργούμε στόν προσφυγικό κόσμο έλπίδες, πού  
ποτέ δέ θά πραγματοποιηθούν. Ή  «Συνθήκη τής Λωζάννης» έσβησε όλα τά 
όνειρα. "Επειτα πού νά γυρίσουμε Πέτρο: Ή  Σμύρνη, ή δική μας. ή ελληνική, 
έγινε στάχτη, θά μάς βοηθήσουν οί Τούρκοι νά τήν ξαναφτιάσουμε: Πρέπει

___
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νά είναι αφελείς, όσοι τό πιστεύουν. Τίς εύχαριστίες μας πρός τό γιαννιώ- 
τικο λαό. γιά τά φιλόξενα αίσθήματά του. γιά τίς φιλάνθρωπες εκδηλώσεις 
του. γιά τήν εύγένειά του. έπρεπε νά τίς έκφράσουμε. όχι δμως νά καλλιερ
γούμε καί ψευδαισθήσεις γιά επιστροφή... — Ποιοι αποτελούσαν τήν επι
τροπή πού τό συνέταξε: ρώτησε ό Πέτρος. — Έ ντιμοι άνθρωποι είναι δλοι 
τους. ό Α. Γρηγοριάδης. ό I. Έλευθεριάδης. ό Π. Λαζαρίδης. καλοί, άλλά λ ί
γο άπροσγείωτοι. ας είναι. Ίσω ς νά χρειάζεται καί λίγα όνειρα ή σκληρή 
ζωή τών συμπατριωτών μου. δέν είχαν δλοι τους τήν καλή τύχη πού άγγιξε 
τήν οίκογένειά μου. εσένα Πέτρο, άφησέ με ν - άνοίξω γιά μιά άκόμα φορά 
τήν καρδιά μου... Ό  Πέτρος άπλωσε τά χέρια του καί κράτησε σφιχτά τά χέ
ρια τοϋ Γιάγκου. ή συγκίνηση έγινε αισθητή στά πρόσωπα τών γυναικών, μό
νο ό Νίκος καί ή Φιλίτσα έδειχναν νά μήν παρακολουθούν τά λόγια τών με
γάλων, μιλοϋσαν ψιθυριστά μεταξύ τους, οί άλλοι δέν τούς ενόχλησαν.

Ό  Νίκος είχε άργήσει φέτος νά γυρίσει στά Γιάννινα άπό τήν ’Αθήνα, τόν 
κράτησαν έκεΐ ύποχρεώσεις πού είχαν σχέση μέ τή συνέχιση τών σπουδών 
του, τελείωνε τό τρίτο έτος τής σχολής, τοϋ χρόνου ήλπιζε νά πάρει τό 
πτυχίο του' ήταν καί κάποιοι ’Αθηναίοι φίλοι πού, δέν ήθελαν νά τόν άπο- 
χωριστοϋν, έφτασε στά Γιάννινα στά μέσα τοΰ καλοκαιριοΰ. Ή  Φιλίτσα. 
καθώς ό Νίκος άργοΰσε νά γυρίσει, δέ μπορούσε νά κρύψει τόν έκνευρισμό 
της. πολλά στριφογύριζαν στό κοριτσίστικο μυαλό τής ερωτευμένης 
Σμυρνιοτοπούλας. Ή  μητέρα της. ή Φωτεινή, καταλάβαινε τήν τςικυμία πού 
είχε ξεσπάσει στήν καρδιά τής κόρης της. δέν έκανε καμμιά προσπάθεια νά 
τής συμπαρασταθεί, θά τήν άφηνε ν ’ άντιμετωπίσει μόνη της τήν κατάσταση' 
ή Φιλίτσα νόμιζε πώς ειχε χαθεί τό σύμπαν, μιά άσήμαντη άναποδιά ήταν, 
έπρεπε νά συνηθίσει στίς δοκιμασίες. Ό τα ν ό Νίκος γύρισε δλα ξεχάστηκαν, 
ό ήλιος έλαμψε, τούς τσουρούφλισε μάλιστα σέ κάποιους μεσημεριάτικους 
περίπατους, καλοκαίρι ήταν. ή ζέστη είχε άνέβει πολύ. Δέν άφησαν γωνιά 
τής παραλίας καί τών γύρω λόφων άνεξερεύνητη, άνακάλυπταν κρυψώνες 
άθέατους στούς άλλους, άπομονώνονταν κι άρχιζαν τίς άτέλειωτες συζητή
σεις τών ερωτευμένων... Τί έλεγαν; Ό λ α  καί τίποτα. Κι δταν σταματούσαν 
νά πλέκουν όνειρα κι ελπίδες, κάτω άπό τό άδιάκοπο τερέτισμα τών τζιτζι- 
κιών, δταν ό ήλιος άνέβαινε μεσούρανα, έβγαιναν άπό τά καταφύγιά τους, 
κι έπαιρναν τό δρόμο τοϋ γυρισμού. Γιά νά ξαναγυρίσουν τήν άλλη μέρα. ν ’ 
άρχίσουν τίς άτέλειωτες κουβέντες, νά ποΰν τά ίδια καί τά ίδια. Ώ ς αύτοϋ 
σταματοΰσαν οί διαχύσεις, κάπου-κάπου κι ένα ντροπαλό φιλί, σά χάδι τών 
χειλιών περισσότερο παρά σάν έκδήλωση έρωτικής πείνας, είχαν ορκιστεί 
πώς οί σχέσεις τους θά ολοκληρώνονταν μέ τό γάμο. σέβονταν τόν εαυτό 
τους, κρατοΰσαν τίς αύτοδεσμεύσεις τους. Ό τα ν γυρνοΰσαν σπίτι οί άλλοι 
δέν τούς ρωτοΰσαν τίποτα, πού ήταν. τί έκαναν, ήξεραν τί γινόταν, δέν 
αισθάνονταν τήν άνάγκη νά μάθουν λεπτομέρειες, παρόλο πού κάποτε ένα 
έλαφρό σύννεφο σκίαζε τό πρόσωπό τους.
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Στίς 19 τοϋ Αύγουστου, άργά τό άπόγευμα οί δυό οικογένειες τοΰ Πέ
τρου καί τοΰ Γιάγκου -πήραν καί τό Θεολόγο μαζί τους- πήγαν έκδρομή στή 
Ντραμπάτοβα. Γιόρταζε τό νησί τή Μεταμόρφωση τοϋ Σωτήρος (6 Αύγου
στου). ή Εκκλησία άκολουθοΰσε άκόμα τό παλιό ημερολόγιο, ή άλλαγή θά 
γινόταν τό Μάρτιο τοΰ 1924. Κόσμος πολύς καί στό νησί καί στή Ντρα
μπάτοβα. τό νερό της άφθονο καί ύγιεινό. γλύτωνε τούς Γιαννιώτες άπό 
πολλές άρρώστειες, χάθηκε τελείως μετά τόν πόλεμο, άγνωστο γιατί. Ό  Πέ
τρος νοίκιασε μιά βάρκα γιά όλη τή νύχτα, τή γέμισαν μέ τά άπαραίτητα φα- 
γοποτικά εφόδια. έτσι έγραφε ό χρονικογράφος γιά όλα τά καΐκια πού άρα
ζαν στήν Ντραμπάτοβα. τράβηξαν πρώτα γιά τό νησί ν' άνάψουν τή λαμπάδα 
τους, κι ύστερα πήραν τό δρόμο γιά τό Καλό νερό. Ή  τοποθεσία ήταν περι
κυκλωμένη άπό τά καΐκια τών Γιαννιωτών, οί περισσότεροι δέν έβγαιναν 
άπό τις βάρκες, παρακολουθούσαν άπό έκει τό τρικούβερτο γλέντι πού στή
θηκε στήν πηγή, τά λαϊκά όργανα, σέ κομπανίες, κρατούσαν τό κέφι άδιά- 
πτωτο, άν καί συνετέλονν περισσότερον παντός άλλου εις τό πατιρντί καί 
τήν άντράλα. κατά τις έφημερίδες. Ό  Νίκος καί ή Φιλίτσα μετείχαν μέ τά 
νιάτα τους σ’ όλες τις έκδηλώσεις. Γιά τή Φιλίτσα όλα αύτά ήταν πρωτό
γνωρα. τό ιδιο καί γιά τούς γονείς της, διέφεραν πολύ άπό τά ήθη, τά έθιμα 
καί τά γλέντια τής Σμύρνης, τό κορίτσι βίωνε καί τήν τελευταία τους λεπτο
μέρεια, σέ λίγο όλα αύτά, θά συνυφαίνονταν μέ τή ζωή της. θά γινόταν ή μοί
ρα της. Γύρισαν στά Γιάννινα τις πρωινές ώρες, χρειάζονταν λίγη ξεκούρα
ση. τούς άντρες περίμεναν τά μαγαζιά, τις γυναίκες ή λάτρα τού σπιτιού.

Λ πό τις άρχές Αύγούστου, ή Παρισινή εφημερίδα Ματέν. άρχισε τή δη
μοσίευση άποκαλυπτικών στοιχείων -από τούς βενιζελικούς άμφισβητή- 

θηκε ή άξιοπιστία τους- σχετικών μέ τή στάση τών Μεγάλων άπέναντι στή 
Μικρασιατική εκστρατεία καί τήν καταστροφή. Τά στοιχεία ήταν πράγματι 
εντυπωσιακά, καί έφεραν σέ φώς τό διπλό παιγνίδι τοΰ άγγλου πρωθυπουρ- 
γοΰ Λόΰδ Τζώρτζ, τόν όποιο, ώς τότε. οί άντιβενιζελικοί θεωρούσαν ώς τό 
μόνο πολιτικό πού ύπεράσπιζε τά δίκαια τής Ελλάδας. Οί αποκαλύψεις 
προκάλεσαν σόκ στόν άντιβενιζελικό κόσμο, όπως γινόταν άντιληπτό άπό 
τήν άρθρογραφία τών δημοσιογραφικών οργάνων τής παράταξης -καί φυ
σικά καί τής Ηπείρου, πού άναδημοσίευσε τά κείμενα τής Ματέν-, τά όποια 
εξαπέλυσαν σφοδρότατη επίθεση έναντίον τού Λόϋδ Τζώρτζ, γιά τήν, κατά 
βάθος, άνθελληνική στάση του. Μερικά άπό τά έγγραφα τής Ματέν, άναφέ- 
ρονταν καί στό Βορειοηπειρωτικό ζήτημα τό όποιο, κατά τις διακηρύξεις 
τοΰ Βενιζέλου, εμφανιζόταν ότι είχε λυθεί μέ τή συμφωνία Βενιζέλου-Τιτ- 
τόνι. Διπλωματική έπιτυχία, τήν είχε χαρακτηρίσει ό Βενιζέλος, σαπουνό
φουσκα ήταν, υποστήριζε ή Ματέν, καί παρέθετε τις άποδείξεις της.

Ή  συμφωνία, έλεγε, πού είχε υπογράφει στό Παρίσι στίς 29-7-1919 καί 
θεωρήθηκε μυστική, περιείχε όρους πού έδειχναν ότι ήταν ευνοϊκοί γιά τήν 
Ελλάδα. Ή  ’Ιταλία άναλάβαινε τήν ύποχρέωση νά υποστηρίξει τήν Ελλάδα



στις άξιώσεις της γιά τή Θράκη (άρθρο 1). γιά τήν προσάρτηση τής Βορείου 
'Ηπείρου (άρθρο 2) καί γιά τή Μικρά Άσία  (άρθρο 3 καί 4). Τέλος ή ’Ιταλία 
παραχωρούσε στήν Ελλάδα τά Δωδεκάνησα. Ή  συμφωνία, άν καί μυστική, 
διατυμπανίστηκε ώς ή περιφανέστερη διπλωματική έπιτυχία τοΰ Βενιζέλου. 
Καί θά ήταν. φυσικά, άν δέν τελοΰσε υπό αίρεση, έξ αιτίας μιάς λεπτομέρει
ας πού δέν έγινε τότε γνωστή. "Ηταν τό άρθρο 7 τής συμφωνίας, πού δ ια 
λάμβανε τά έξής: Έν η περιπτώσει ή 'Ιταλία δέν λάβη ίκανοποίησιν. δσον 
άφορά τάς βλέψεις αυτής έν Μικρά Άσίςι, θά άναλάβη πλήρη έλευθερίαν 
δράσεως έν σχέσει πρός δλα τά σημεία τής συμφωνίας αυτής. Καί έπειδή οί 
εταίροι τής Entente ήταν άδύνατο νά ικανοποιήσουν τις παράλογες άξιώ- 
σεις τής ’Ιταλίας στή Μ. Άσία, ύστερα άπό 7 μήνες ό Σφόρτσα έστειλε στό 
Βενιζέλο έγγραφο, μέ τό όποιο κατήγγειλε τή συμφωνία, πού βέβαια είχε 
υπογράφει όχι γιά νά ύποστηριχτοΰν τά έλληνικά δίκαια, άλλά τά ιταλικά. 
Ή  ειρωνεία ήταν ότι στό τέλος τοΰ έγγράφου του ό Σφόρτσα σημείωνε: Ε ν
νοείται δτι ή συμφωνία ύπεγράφη δπως παραμείνη μυστική καί θά παρα- 
μείνη. Ποιά συμφωνία: Αύτή πού έπαψε νά ισχύει γιά τήν ’Ιταλία: Τό περίερ
γο είναι πώς πείστηκε ό Βενιζέλος. έμπειρος διπλωμάτης, ότι οί ’Ιταλοί 
θάκαναν τόσες παραχωρήσεις στήν Ελλάδα, άνατρέποντας τούς ώς τότε 
προσανατολισμούς τους.

Κατά διαστήματα ό Χατζής, μή μπορώντας νά παρακάμψει τό σκόπελο 
τής λογοκρισίας, χρησιμοποιούσε καί ολίγον «Ριζοσπάστη», ή άρθρογραφία 
του έξυπηρετοΰσε τήν άντιβενιζελική παράταξη, γιατί κατένειμε*τίς εύθύνες 
γιά τή Μικρασιατική καταστροφή καί στά δυό κόμματα. Έγραφε, στις άρχές 
Αύγούστου. ό Ριζοσπάστης: Ό  βενιζελισμός. ό ανήθικος, ό έγκληματίας. ό 
πεπωρωμένος. ό χυδαίος, ό έξ ίσου υπεύθυνος διά τάς συμφοράς τής χώρας, 
ό κατ' ούσίαν π α λ α ι ο κ ο μ  μ α τ ι κ ό ς .  προσπαθεί νά παρουσιάση μέ 
τις δημοσιογραφικές καραμούζες του δτι ή πολιτική μάχη θά δοθή μεταξύ 
αύτού καί τού παλαιοκομματισμού. Δηλαδή, τίποτε περισσότερον, τίποτε 
όλιγώτερον. ό βενιζελισμός περνά τόν έλληνικόν λαόν γιά μανδαρίνους. 
Διότι άλλοιώτικα δέν έξηγείται ή έπιμονή του νά περιορίση τήν έκλογικήν 
πάλην μεταξύ τών δύο φαυλοκρατικών προσωπικών μερίδων, αί όποίαι, όχι 
μόνον έγκλημάτισαν. άλλά καί έκακούργησαν μέ τήν έξωτερικήν πολιτικήν, 
τήν οποίαν ήκολούθησαν μέχρι τοϋδε. Πληροφοροϋμεν τόν άδιόρθωτον βε- 
νιζελισμόν. ότι θά έλθη ή ημέρα πού μέ έπίσημα έγγραφα θ' άποκαλύψωμεν 
τί έσκέπτετο γιά τόν νομόν Φλωρίνης, ποιαν πολιτικήν ήκολούθησεν απένα
ντι τού ζητήματος τοϋ λιμένος τής Θεσσαλονίκης, ποία είναι ή ένοχή τον εις 
τήν Μικρασιατικήν έκστρατείαν καί ποιους δεσμούς έχει μέ όλα τά άντιδρα- 
στικά κόμματα τής Βαλκανικής. Ή  άναδημοσίευση άρθρων τοΰ Ριζοσπάστη 
έξυπηρετοΰσε τήν Ή πειρο  κι άπό άλλη πλευρά, πέραν έκείνης πού κατένειμε 
ίσες εύθύνες καί στις δυό παρατάξεις γιά τή Μικρασιατική καταστροφή. 
Άποδεσμευμένος ό Χατζής άπό τήν παλιά ηγεσία τών άντιβενιζελικών -τούς 
είχε άποκηρύξει καί είχαν ήδη οί περισσότεροι έκτελεστεΐ- άγωνιζόταν νά
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επιβάλει τό Μεταξά ώς τό μόνο άξιο άντιβενιζελικό ηγέτη, καί ή άρθρογρα- 
φία τοΰ Ριζοσπάστη τόν βοηθοΰσε πρός τήν κατεύθυνση αύτή. Φυσικά ό Ρι
ζοσπάστης, καταφερόμενος μέ τόση σφοδρότητα κατά τοΰ βενιζελισμοΰ. ά- 
πέβλεπε κατά βάση νά τοΰ άποσπάσει μεγάλο μέρος τής έκλογικής πελατείας 
του πού ήταν οί πρόσφυγες... Πόσα άποκαλύπτονται σ’ ενα σχόλιο εφημερί
δας. δταν εξετάζονται δλοι οί παράγοντες πού συνθέτουν τό περιεχόμενό 
του!

Ή  ύπογραφή τής Συνθήκης Ειρήνης στή Λωζάννη. είχε δημιουργήσει νέα 
δεδομένα γιά τήν έσωτερική ζωή τής χώρας. Άρχισε ή άποστράτευση τών 
εφέδρων, γύριζαν πιά στά σπίτια τους. Τό ύπουργεΐο Στρατιωτικών διέταξε 
τήν άναστολή τής εφαρμογής τοΰ νόμου 1013 περί έκτοπίσεως οικογενειών 
λιποτακτών καί άνυποτάκτων καί ή Γενική διοίκηση ’Ηπείρου άνακάλεσε 
δλες τίς έκδοθεΐσες ώς τότε άποφάσεις καί διέταξε τήν επάνοδο, στούς τό
πους καταγωγής, τών 13 άτόμων πού είχαν εκτοπιστεί άπό τά Γιάννινα καί 
τούς Χουλιαράδες.

Στίς 6 Αύγούστου, μετέβη πρός συνάντησιν της Επιτροπής έπί τής δια- 
χαραξεως τών Έλληνοαλβανικών συνόρων εις Μέρτζιανην ό άντισυνταγμα
τάρχης κ. Λημ. Βότσαρης. Σύντομη ή είδηση, άλλά εκρυβε πολλά. Πρώτα τό 
δτι ή Β. Ή πειρος είχε χαθεί γιά τήν Ελλάδα, οί Μεγάλοι τήν παραχωρού
σαν στήν ’Αλβανία καί ή Πρεσβευτική Διάσκεχρις, πού παρακολουθούσε τήν 
εφαρμογή τής Συνθήκης τών Βερσαλλιών, άποφάσισε τήν χάραξη τών συνό
ρων μέ τήν ’Αλβανία, άπό επιτροπή στήν όποια μετείχαν άντιπρόσωποι τής 
’Αγγλίας, Γαλλίας καί ’Ιταλίας, καί τών ένδιαφερόμενων χωρών Ελλάδας, 
Σερβίας κι ’Αλβανίας. Τρεις εβδομάδες άργότερα, στίς 27 Αύγούστου, άγνω
στοι δολοφονούσαν τόν άρχηγό τής ιταλικής άντιπροσωπείας στρατηγό 
Tellini. καί τούς άκολούθους του κοντά στήν Κακαβιά καί οί ’Ιταλοί 
έσπευσαν νά κατηγορήσουν, χωρίς άποδείξεις, ώς ύποκινητή τής δολοφο
νίας τόν άντισυνταγματάρχη Δ. Μπότσαρη. Τήν ταπείνωση πού δέχτηκε ή 
Ελλάδα άπό τή δολοφονία αύτή θά εκθέσουμε στή συνέχεια.

Αύτοκινητιστικό δυστύχημα πού έγινε στίς 29 ’Ιουλίου στή γέφυρα Κόνιτσας, μέ θύ
ματα δυό νεκρούς καί πολλούς τραυματίες, έδωσε άφορμή στόν τύπο νά σημειώσει δτι 
ό πολλαπλασιασμός τών ατυχημάτων όφείλονταν σέ τρεις παράγοντες: στό όδικό δί
κτυο. στούς άδαείς σωφέρ καί στά ξεχαρβαλωμένα αύτοκίνητα. Έ νας άπό τούς νεκρούς 
τοΰ δυστυχήματος ήταν ό ιδιοκτήτης τοϋ αύτοκινήτου όπλαρχηγός Γεώργιος Κάτσιος (ό j 
γνωστός κατά τήν προαπελευθερωτική περίοδο ώς καπετάν Φορτούνας. τίμιος άγωνι- 
στής. θαρραλέος όπλαρχηγός, άγαπητός σ' δλους. Τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1912 χτύπησε μέ 
τό σώμα του στήν Κρετσούνιστα εφοδιοπομπή τοΰ στρατού τοϋ Έσάτ πασά. ένέργεια 
πού έπέδρασε δυαμενώς στό ηθικό τοϋ τουρκικού οτρατοϋ),/’Από τά τέλη ’Ιουλίου ή 
Ή πειρος έγινε μετοχική έταιρεία μέ τίτλο: Μετοχική έταιρεία έφημερίς «Ή πειρος» Γ.Δ. 
Χατζής καί Σια. Ώ ς πρώτο μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε τό ποσό τών 100.000 δρχ. 
Ό  Χατζής θεωροϋσε τό γεγονός ώς άπαρχή νέας έξόρμησης της εφημερίδας του.- Στίς 
εκλογές γιά άνάδειξη διοικητικού συμβουλίου τής Λέσχης δημοσίων ύπαλλήλων Ίωαν
νίνων. πρόεδρος άναδείχτηκε ό διευθυντής τής Γαλακτομικής σχολής καί τοϋ Γεωργικού 
σταθμοΰ Ίωαννίνων Νικόλαος Ζυγούρης.- Ή χρήση τοΰ Δημοτικοΰ άπολυμαντηρίου
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(πρώην ’Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού) θά επιτρεπόταν καί στούς μή πρόσφυγες κα
τοίκους τής πόλης, μέ καταβολή ποσού 3 δρχ. τό άτομο.- Μέσα στή σύγχυση πού 
έπικρατούσε (πολιτική, οικονομική, ραγδαίας αύξησης τών τιμών τών καταναλωτικών 
αγαθών κλπ.) δέν ήταν δυνατό νά μήν κάνει τήν εμφάνισή του κι ενα θαύμα. Στίς 7 
Αύγουστου κυκλοφόρησε σ' όλα τά Γιάννινα ή είδηση -δημοσιεύτηκε στόν Κήρυκα τήν

προηγούμενη- ότι στήν πολυπληθή 
συνοικία τής Λούτσας, ό "Αη-Γιώρ- 
γης, ό νεομάρτυρας. έκανε θαύμα, μ' 
ένα ιδιότυπο τρόπο. Ή εικόνα τοΰ 
άγιου, κατά τις άφηγήσεις κάποιας 
νεαρός καί ευφαντάστου Βασίλως. 
άναρτημένη στό είκονοστάσιο τοΰ 
σπιτιοΰ της. μετακινήθηκε άπό τή θέ
ση της. κι δταν τήν ξανατοποθέτησαν 
στό εικονοστάσι έφυγε πάλι άπό κεί. 
Πολύς κόσμος καί μύριαι έκδόσεις 
είκούσθησαν σημείωνε ή Ήπειρος κι 
ανακοίνωνε ότι θά έκανε έρευνα γιά 
νά διαφωτίσει τόν κόσμο. Ή  έρευνα 
άπέδειξε ότι όσα άνέγραψε ό Κήρυξ 
ήταν μύθοι καί κατασκευάσματα τής 
Βασίλως. ή όποια έδημιούργησεν τόν 
θόρυβον αυτόν, άγνωστον διατί. Ό 
ταν ρωτήθηκε ό μητροπολίτης Γερμα
νός αν έγινε θαΰμα. άπάντησε: Ά ν  

δέν πρόκειται περί άγυρτείας. τότε άφεύκτως ή είκών. μή στηριζομένη καλώς έπεσεν έκ 
τής θέσεώς της. — Ά λλά τεθείσα έπί τής θέσεώς της έκινήθη καί πάλιν, σεβασμιώτατε. 
Έτσι λέγει κι ό παπάς πού πήγε νά κάμη αγιασμόν, έπέμεινε ό συντάκτης. —Παραμύθια, 
άπάντησε ό Γερμανός. Είδα τόν ιερέα, αύτός δμως δέν είδε τέτοια πράγματα καθόλου. 
— Ά λλά καί ό Α.Δ. Χωροφυλακής, σεβασμιώτατε. μετέβη καί έπιστοποίησε τό θαϋμα. Ό  
Γερμανός χαμογέλασε. — ’Αγνοώ. είπε. ίσως αύτός μάς διαφωτίσει όλους. Ρωτήστε τον 
καί πληροφορείστε καί μένα. Ό ταν ρωτήθηκε ό Διοικ. Χωροφυλακής, γέλασε. — Καί 
σείς γελάτε: παρατήρησε ό συντάκτης. Ό  Κήρυξ γράφει δτι είδατε καί πιστοποιήσατε τό 
θαϋμα. —Δέν υπέθετα, άπάντησε ό διοικητής, δτι ή εύφάνταστός καί νεαρά Βασίλω θά 
εϋρισκε καί ιστοριογράφους τών παραμυθιών της. — "Ωστε δλα είναι ψέμματα: —Μύθοι. 
Διέταξα μόνον νά κλείσουν τό δωμάτιον. ΐνα μή συμβή κανέν ατύχημα έκ τής συγκε- 
ντρώσεως τοϋ κόσμου. Έτσι άδοξα έληξε τό παραμύθι τής Βασίλως. ένα άπό τά πολλά 
παραμύθια πού κυκλοφορούσαν εκείνη τήν έποχή^- ’Αν τό «θαύμα» τής Βασίλως ήταν 
παραμύθι, δέν ήταν δμως καθόλου παραμύθι ή'τρομερή αναστάτωση πού έπικρατούσε 
στήν άγορά. έξαιτίας τών διακυμάνσεων τής χρυσής λίρας. ΟΙ διακυμάνσεις ήταν μεγά
λες καί ή έπιτροπή διατιμήσεων δέν πρόφταινε ν’ αναπροσαρμόζει τις τιμές, βάσει τών 
καθημερινά έναλασσόμενων δεδομένων. Έτσι οί διατιμήσεις καταντοΰσαν άχρηστες, 
άφοΰ κανένας δέν τις λογάριαζε, προπαντός οί έμποροι. Ό  πρόεδρος τής έπιτροπής 
διατιμήσεων Π. Ζερβός, καταλάβαινε ότι ματαιοπονούσε έκδίδοντας αποφάσεις πού δέν 
εφαρμόζονταν. Μέ ανακοίνωσή του λοιπόν προσκαλοΰσε. στίς 14 Αύγούστου. δλες τις 
άρχές. σωματεία, δημοσιογράφους καί διευθυντές τραπεζών, σέ σύσκεψη μέ τό σκεπτικό: 
"Ενεκα τής παρατηρο υμένης συνεχούς καί πυκνής αύξομειώσεως τοΰ συναλλάγματος, 
συνεπαγομένης καί τοιαύτην τής τιμής τών έκ τοϋ έξωτερικοϋ είσαγομένων ειδών, 
τοσοϋτον δέ πυκνής, ώστε νά καθίσταται άδύνατος ή παρακολούθησις αυτής διά τών

Επίσκεψη στά ερείπια τής Δωδώνης στά 
τέλη τής δεκαετίας τοϋ '20. Μ εταξύ τών 
έπ ισκεπ τώ ν δ ια κρ ίνο ντα ι: ό Γ εν ικ ό ς  
Γραμματέας τής Γ.Δ.Η. Θεοδωράκης (πατέ
ρας τοϋ Μίκη Θεοδωράκη), ό δημομηχα- 
νικός Μ ελ ιγγά νο ς , ό Τάκης Χ ατζή ς, ό 
Χρήστος Σούλης καί ό Χρ. Χρηστοβασίλης.
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διατιμήσεων καί ή διά τούτων προστασία πασών τών τάξεων, έπάναγκες κρίνομεν, 
δπως έν γενική σνσκέψει πασών τών έπαγγελματικών καί τών λοιπών τάξεων, ληφθή 
κοινή άπόφασις πρός έξεύρεσιν συστήματος ίκανοϋ νά προλαμβάνη τάς έκ τοιαύτης κα- 
ταστάσεως προκαλούμενα άτοπα. Οί εφημερίδες έπικρότησαν τήν πρωτοβουλία, δέ «ραί
νεται δμως νά δόθηκε λύση στό μεγάλο πρόβλημα. Ά ν  τότε είχε βρεθεί στά Γιάννινα λύ

ση. θά τήν εφάρμοζαν δλες οί 
κυβερνήσεις γιά τήν καταπολέμη
ση τοϋ πληθωρισμού.- Στίς 19 
Αύγούστου έγινε στή Μητρόπολη, 
μνημόσυνο γιά τή συμπλήρωση 
100 χρόνων άπό τό θάνατο τοϋ 
Σουλιώτη ήρωα Μάρκου Μπό- 
τσαρη. Γιά τή συμβολή του στήν 
εθνεγερσία τοϋ '21 μίλησε ό μη
τροπολίτης Γερμανός, ένώ ό Χρ. 
Χρηστοβασίλης απάγγειλε σχε
τικό ποίημα.- Τό παράρτημα τοϋ 
Πατριωτικού ιδρύματος Ίωαννί
νων (τμήμα πτωχών) συμβλήθηκε 
μέ τούς γιατρούς Δ. Χατζή. Β. 
Κούρεντα. Γ. Φάντη καί Μ. Σπα
νό. νά έπισκέπτονται δωρεάν 
τούς άπορους άσθενείς τής πόλης, 
πού χωρίστηκε σέ 4 τμήματα. Τά 
φάρμακα θά τά έπαιρναν δωρεάν 
άπό τό φαρμακείο τών 'Ελεών. - 
"Ενας καυγάς πού κράτησε, μέσω 
τών έφημερίδων. πολλές μέρες, 
σχολιάστηκε δυςψΛνίϋζάπό τήν 
κοινή γνώμη.]Κάποιος πανδϋχεύς, 

συμβουλευμένος άπό τό γιατρό καί δήμαρχο τής πόλης Γ. Σταυρίδη. δημοσίευσε στόν 
Κήρυκα έπιστολή. χρησιμοποιώντας ιατρικούς δρους. έναντίον τοΰ γιατροΰ Δημ. Δάνου,ί < 
Ισως γιά κάποια αποτυχημένη έγχείρηση τοΰ τελευταίου. Ό  Δάνος άπάντοσε μέ σκληρή 
γλώσσα, χωρίς ν' άναφερθεΐ καί πολύ στήν ούσία τοΰ θέματος. 'Αποκαρδιωτικόν τό θέ
αμα σχολίαζε ή Ήπειρος, δυό έπιστήμονες. άντί νά συζητούν διαπληκτίζονται. Κι δταν 
ό Κήρυξ. περιβληθείς τήν τήβενον τσένσορος (κήνσορος). ΐνα άσχοληθή «φιλοσοφικώςλ 
έπί τοϋ διαπληκτισμού τών δύο ιατρών, ή μορφωμένη κοινωνία τής πόλεως διεπίστωσεν 
d ji-άέν έκράτησεν απόλυτον ουδετερότητα καί έμερολήπτησεν ύπέρ τοϋ δημάρχου./Οί 
πρόσκοποι τών Ίωαννίνων. μετά τήν ανασυγκρότησή τους. μέ άρχηγό τόν Γ. Βαβαρέτο 
καί ύπαρχηγό τό Σωτήρη Ζοϋμπο πραγματοποίησαν έκδρομή. στίς 18 Αύγούστου. στή 
Δωδώνη, κράτησε τρεις μέρες. Έπισκέφθηκαν δλες τίς γωνιές τοϋ άρχαιολογικοϋ χώρου 
καί τό θέατρο, θαύμασαν τήν άκουστική του. άνέβηκαν στήν ψηλότερη κορυφή τής 
Όλύτσικας. έπαιξαν στό Δάσος τών Δρυών τής Δωδώνης καί γύρισαν, στίς 20. στά 
Γιάννινα, μέσω Ραψίστας. Ή  συμβολή τού Σ. Ζούμπου σέ πολιτιστικές κινήσεις τής δε
καετίας τοϋ 70, ήταν άξιόλογη. Στά τέλη τοΰ 1921. ίδρυσε, μέ τούς Γ. Μιχαηλίδη, Γ. 
Βαβαρέτο καί Γ. Γκλίναβο τόν ήθοπλαστικό σύλλογο 'Αναγέννησις, έξέδωσε κι όμώνυμο 
περιοδικό, τοΰ όποιου ήταν ό κύριος συντάκτης. 'Αργότερα μετείχε καί σ' άλλες δρα
στηριότητες.- Εκλέχτηκε τό πρώτο διοικητικό συμβούλιο τής Πανηπειρωτικής Ένώσεως 
έφέδρων άξιωματικών. Άποτελέστηκε άπό τούς: Γεωρ. Κραψίτη. έμπορο, Δημ. Τσονίδη.

Ο Σ. ΖοΟμπος μέ φίλους καί μέλη 
τού Ήθοπλαστικοϋ Συλλόγου «Αναγέννηση».
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έμπορο. Κων. Σπέγγο. διδ. νομικών, Γεωργ. Άντωνιάδη. δικηγόρο. Νικ. Σακελλίωνα. 
οδοντίατρο. Άναστ. Τσουκανέλη. έμπορο. Δημ. Πανούση. διευθυντή τής εφημερίδας 
Πρόοδος. Σπυρ. Σιαράβα. έμπορο. Δημ. Φίλιο, έμπορο.- Εγκαταστάθηκε στά Γιάννινα, 
υστέρα άπό 9 χρόνια σπουδών στή Λυών. ό γιατρός Ίωάν. Τζόγιας. θεραπεύει τούς πά- 
σχοντας έκ χειρουργικών, γυναικολογικών. συφιλιδικών καί ορθοπεδικών νοσημάτων, 
ανακοίνωνε. Τό ιατρείο έγκατέστησε στό σπίτι του. όδός ’Ελισάβετ Καστρισόγια. Πέθανε 
σέ βαθειά γεράματα, άναμίχθηκε ενεργά σέ τομείς περίθαλψης, ’Ερυθρού Σταυροΰ. κι 
άφησε αγαθή μνήμη στήν κοινωνία τής πόλης.- Στις 26 Αύγουστου, στό καφενείο 
Πάνθεον f  Ανεξαρτησίας) συγκεντρώθηκαν οί Δημοκράτες νέοι τών Ίωαννίνων -έτσι

έγραφε ή πρόσκληση- γιά τήν ίδρυση 
Δημοκρατικής νεολαίας.- Ή  άστυνο- 
μία κατέσχεσε χαρτοσακκοΰλες πού 
ήταν συναρμολογημένες μέ κόλλα ή 
τσιμέντο, γιά νά ζυγίζουν βαρύτερα. 
Τί μηχανευόταν καί τί μηχανεύεται ή 
αισχροκέρδεια γιά νά κλέβει τόν κό
σμο...· Τό λάδι εξαφανίστηκε καί πάλι 
άπό τήν άγορά. Κ αί δμως. έγραφε ή 
Πρόοδος, κάθε βράδυ εισέρχονται εις 
τήν πόλιν  μας φορτώματα όλόκληρα 
ελαίου, έκ Παραμυθίας καί Φιλιατών. 
τά όποια πωλοϋνται ιεροκρυφίως εις 
τιμάς ΰψηλοτέρας τής διατιμήσεως ή 
έναποθηκεύονται καταλλήλως πρός έ- 
πίτευξιν κερδών μεγαλ υτέρων.- 'Ιδρύ
θηκε Πανηπειρωτικός σύνδεσμος άνα- 
πήρων άποστράτων άξιωματικών ξη- 
ράς. μέ έδρα τά· FCa'vvtve. Προσωρινή 
έπιτροπή:!Κ. Βεν|ιης.„.Πν:'Μπάργιας, 
Γ. Μπακαλας.- Στίς 25 Αύγούστου 
έκδόθηκε τό πρώτο φύλλο τοϋ δημο-

τ- 7  ^  * * ο κρατικού Κεραυνού μέ διευθυντή τόνΕυθυμιος Τζαλλας, δημοσιογράφος, διευθυν- . , , *
τής τού «Κεραυνού», άργότερα συνδιευθυν- Ευθυμιο Τζαλλα.
τής τής « Ηπειρωτικής Ήχοϋς» καί τοϋ Ήπει- Ά πό τις αρχές -καί λίγο νωρί-
ρωτικοϋ Αγώνα». τερα- τοΰ τρίτου δεκαήμερου τοΰ

Αύγούστου, μεγάλες άπεργίες συγκλόνιζαν τήν Αθήνα, είχαν τόν άντίκτυπό 
τους καί στά Γιάννινα. Έ γιναν αιματηρές συμπλοκές μεταξύ απεργών κι 
άστυνομίας, σκοτώθηκαν καί τραυματίστηκαν πολλοί έργάτες. Ή  κυβέρνηση 
πήρε σκληρά μέτρα γιά νά τις άντιμετωπίσει. Τό Εργατικό κέντρο τής Αθή
νας έκλεισε, τά σωματεία διαλύθηκαν, έγιναν πολλές συλλήψεις. Ή  Ή π ει
ρος. πού πολλές φορές είχε χρησιμοποιήσει αποσπάσματα τής άρθρογρα- 
φίας τοΰ Ριζοσπάστη, γιά ν ’ άντιπολιτευτεΐ τούς Φιλελεύθερους, αύτή τή 
φορά βρέθηκε στό πλευρό τής κυβέρνησης: Ή  ελληνική κοινωνία -έγραφε- 
ένώπιον αυτών τών κομμουνιστικών έλεεινοτήτων. έξεγείρεται. Κατηγο
ρούσε άκόμα τήν κυβέρνηση γιατί δέν πήρε νωρίτερα μέτρα γιά τήν πρόληψη 
τών άπεργιών, καθώς καί γιά τό ότι ή στάση της, μέ τήν προσδοκία εξασφά
λισης ψήφων, άποθράσυνε τά έργατικά σωματεία καί διέφθειρε τούς έργάτες
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μέ δλας τάς άχωνεύτους θεωρίας τών σοσιαλισμών καί τών άναρχισμών. Ό  
Κήρυξ, όπως διαπιστώνεται άπό τήν άρθρογραφία του, έδειχνε περισσότερο 
άντικομμουνιστής άπό τις συναδέλφους του, τήν ίδια στάση θά κρατήσει καί 
τά άμέσως επόμενα χρόνια.

Τ7' αί ενώ οί ληστές στήν "Ηπειρο, μέ πρώτους τούς Ρετζαίους. έξακολου- 
θοϋσαν τό ...θεάρεστο έργο τους, οργανώνοντας νέες άπαγωγές, γιά τήν 

είσπραξη μεγάλων ποσών λύτρων, τά Γιάννινα κι όλη ή Ελλάδα συγκλονί
ζονταν τις τελευταίες μέρες τοΰ Αύγούστου, άπό ένα ομαδικό έγκλημα, καλά 
οργανωμένο, σέ βάρος τής ιταλικής άντιπροσωπείας τής έπιτροπής χάραξης 
τών έλληνοαλβανικών συνόρων, πού έμεινε στήν ιστορία ώς τό έγκλημα τής
Κακαβιάς καί είχε σοβαρότατες επιπτώσεις γιά τή χώρα μας.

Τί είχε συμβεΐ; Τό πρωί τής 27ης 
Αύγούστου, ομάδα άγνώστων, δέ μα
θεύτηκε ποτέ ποιοι ήταν οί δράστες,
έστησαν ένέδρα στή θέση Ζέπι, κοντά
στήν Κακαβιά, καί σκότωσαν τόν 
άρχηγό τής ιταλικής άντιπροσωπείας, 
στήν επιτροπή χάραξης τών έλληνο
αλβανικών συνόρων, στρατηγό Enrico 
Tellini, καί τούς άκολούθους του, 
ύπολοχαγό Μάριο Μποναντσίνι, τόν 
έπίατρο Κόρτι, τόν όδηγό τοΰ αύτο- 
κινήτου Φαρνέτι καί τό διερμηνέα 
’Αθανάσιο Κράβαρη. Ά ς  σημειωθεί, 
σύμφωνα μέ δημοσίευμα τής Η πεί
ρου, πώς τήν προηγούμενη μέρα, 
Κυριακή 26 Αύγούστου, ό στρατηγός 
Tellini, επειδή είχε τήν ονομαστική 
του γιορτή, παρέθεσε επίσημο γεύμα, 
στό εστιατόριο Κωνσταντινούπολή, 
στό όποιο παρακάθησαν όλες οί άντι- 
προσωπεΐες τής έπιτροπής ’Ιταλοί, 
Γάλλοι, "Ελληνες κι ’Αλβανοί. Ά πό 

τήν ελληνική άντιπροσωπεία, πήραν μέρος ό έπικεφαλής της άντισυνταγμα- 
τάρχης Δημ. Μπότσαρης, τόν όποιο οί ’Ιταλοί, μέ δολιότητα, προσπάθησαν 
νά έμπλέξουν καί νά τόν χαρακτηρίσουν μάλιστα ώς οργανωτή τής 
εγκληματικής άπόπειρας, κι ό ταγματάρχης Ρίκκης.

Πριν γίνει άναφορά στήν άντίδραση τής ελληνικής κυβέρνησης απέναντι 
στό έγκλημα καί στόν τρόπο μέ τόν όποιο άντιμετώπισε τήν όλη ύπόθεση, 
θά μεταφέρουμε τις άμεσες άντιδράσεις τοΰ γιαννιώτικου τύπου καί τής κοι
νωνίας τής πόλης. Βρίσκονταν, περισσότερο ά π ’ δλους, πιό κοντά στά γε

Σπυρίδων Σπέγγος, τραπεζίτης, πάππος 
τοϋ δικηγόρου κ. Σπύρου Σπέγγου.
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γονότα καί οί κρίσεις έχουν τή σημασία τους. Δυστυχώς ή λογοκρισία, πέραν 
άπό τις σύντομες δημοσιογραφικές περιγραφές, δέν έπέτρεπε τή δημοσίευση 
άρθρων καί σχολίων, τουλάχιστο στήν "Ηπειρο, ίσως έρχονταν σέ φώς 
στοιχεία, πέραν άπό κείνα πού συγκέντρωναν οί επίσημες άρχές.

Τήν έπομένη τοΰ εγκλήματος ή Ήπειρος 
έγραφε: Ή  κοινωνία τής πόλεώς μας -επίσημος 
καί μή- συνεκλονίσθη τό άπόγευμα τής χθες 
ύπό άνατριχιαστικής είδήσεως. ένσκηψάσης ώς 
κεραυνός. Κατά τήν εΐδησιν -έπιβεβαιωθείσαν 
δυστυχώς- τό αύτοκίνητον τής ιταλικής αντι
προσωπείας παρά τή ΑιεθνεΙ Επιτροπή πρός 
χάραξιν τών άλβανικών συνόρων, τό άναχω- 
ρήσαν εντεύθεν χθες τήν πρωίαν, ολίγον μετά 
τήν άναχώρησιν τοΰ άλβανικοϋ τοιούτου. καί 
φέρον τόν ίταλόν στρατηγόν Τελλίνι, τόν ια
τρόν του, δυό Ιταλούς ά'ξιωματικούς -άπαντα 
μέλη τής έπιτροπής- καί ένα άλβανόν άκό- 
λουθον. ένέπεσεν. παρά τό 56ον χιλιόμετρον 
(τό ορθό: άνάμεσα στό 53ο καί 54ο) τής όδού 
Ίωαννίνων- Άργυροκάστρο υ. είς ένέδραν κα
κούργων. οϊτινες έφόνευσαν άγρίως άπαντας 
τούς έπιβαίνοντας τού αύτοκινήτου. Αεπτομε- 
ρείας πλειοτέρας δέν συνεκεντρώσαμεν είσέτι. 

ώστε άποφεύγομεν νά ριψοκινδυνεύσωμεν οίανδήποτε κρίσιν. Άρκούμεθα 
νά διαδηλώσωμεν τόν γενικόν άποτροπιασμόν έπί τώ είδεχθεί έγκλήματι καί 
τήν βαθεϊαν θλίψιν έπί τούτω.

Ό  Κήρυξ, πού βρισκόταν ιδεολογικά πιό κοντά στούς στρατιωτικούς καί 
τις άρχές, είχε περισσότερες κι άκριβέστερες λεπτομέρειες. Στυγερόν έγκλη
μα -έγραφε στίς 28 Αύγούστου-, προκαλούν τήν φρίκην καί τόν άποτροπια- 
σμόν παντός άνθρώπου, διεπράχθη χθές, τήν 9ην πρωινήν, είς τό 54ον 
χιλιόμετρον πρός βορράν τών Ίωαννίνων καί 9 χιλιόμετρα μακράν τών έλ- 
ληνοαλβανικών συνόρων. Ά πό τις πληροφορίες, συγκεντρωμένες άπό συν
τάκτη τής εφημερίδας, πού πήγε, τήν ίδια μέρα στόν τόπο τοΰ εγκλήματος, 
τά γεγονότα έκτυλίχτηκαν ώς εξής: Στίς 7 τό πρωΐ τής 27ης ξεκίνησαν άπό 
τά Γιάννινα τά αύτοκίνητα τών τριών άποστολών, μέ σειρά: άλβανικό, ιτα
λικό καί ελληνικό. Στίς 9 π.μ. πέρασε, χωρίς κανένα εμπόδιο τό άλβανικό 
αύτοκίνητο καί ύστερα άπό 5 λεπτά τό ιταλικό. Στό μεταξύ διάστημα 
κακούργοι ένεδρεύοντες έστησαν οδόφραγμα έπί τής καμπής έκ κορμών δέν
δρων. Είναι προφανές ότι οί κορμοί ήσαν έτοιμοι καί έτέθησαν μετά τήν διέ- 
λευσιν τού άλβανικοϋ αύτοκινήτου. πού προηγείτο τοϋ ιταλικού κατά εν μό
λις  χιλιόμετρον. Ό  συντάκτης περιγράφει καί τό τοπίο, στό όποιο στήθηκε 
ή ένέδρα. ’Αριστερά τής στενής όδού, πυκνότατον δάσος δεσπόζει αύτής. Ή

Κωνσταντίνος Σπέγγος, δικη
γόρος, πολιτειιτής τοϋ «Λαϊ
κού κόμματος» στό νομό Ίω
αννίνων.
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οδός εις τό σημεϊον τοϋτο άποτελεϊ μίαν ορθήν γωνίαν, τής οποίας ή δεξιά 
γραμμή ακολουθεί τήν κατεύθυνσιν πρός τήν Ά ρίνισταν ένθεν καί ένθεν τής 
όδοϋ υπάρχουν δύο ατραποί, όδηγοϋσαι διά τοϋ δάσους πρός τό άλβανικόν 
έδαφος, θέσις. λόγω τοϋ σχηματισμού της, καί τοϋ πυκνοτάτου δάσους καί 
τοϋ περιορισμένου όρίζοντός της, λίαν ευνοϊκή διά πάσαν έγκληματικήν

πράξιν. Ή  αποτύπωση τοΰ το
πίου έχει τή σημασία της. Θά 
στηριχτούν σ' αύτή πολλά συμ
περάσματα γιά τήν επισήμανση 
τών ένοχων.

"Οταν τό αύτοκίνητο έφτασε 
στό οδόφραγμα σταμάτησε, έ
τσι έδωσε τήν εύχέρεια στούς 
ένεδρεύοντες έγκληματίες νά 
χτυπήσουν μέ όπλα τούς έπι- 
βαίνοντες καί νά τούς σκοτώ
σουν όλους. Έκτος τοΰ επιά
τρου, πού βρέθηκε νεκρός μέσα 
στό αύτοκίνητο, όλα τά άλλα 
πτώματα ήταν έξω άπ’ αύτό. 

Μετά ήμίσειαν ώραν έφθασεν άννποπτον εις τόν τόπον τού εγκλήματος τό 
αύτοκίνητον τό φέρον τήν ελληνικήν άντιπροσωπείαν. Ό  έπιβαίνων αύτοϋ 
συνταγματάρχης κ. Μ πότσαρης εύρέθη πρό φρικιαστικοϋ θεάματος. Τά πτώ 
ματα τών μελών τής ιταλικής άποστολής έκειντο κατακρεουργημένα έπί τοϋ 
εδάφους... Ό  κ. Μπότσαρης. έπιστρέψας ειδοποίησε τά φυλάκια καί τάς δια
φόρους στρατιωτικός μονάδας καί μετά στρατιωτικών άποσπασμάτων 
έφθασε πάλιν εις τόν τόπον τοϋ έγκλήματος. Στρατιωτικά άποσπάσματα 
έτράπησαν πρός τάς δεσποζούσας οροσειράς πρός καταδίωξιν τών κακούρ
γων. Ή  πρώτη εΐδησις φθάσασα εις τήν πόλιν μας περί τήν 1.30 μ.μ. έξερ- 
ράγη ώς βόμβα. Πλήθη κόσμου συγκεντρωθέντα εις τήν πλατείαν ήκουον 
μετά φρίκης καί αποτροπιασμού τό τρομερόν έγκλημα, σχολιάζοντα τοϋτο  
μετ' άγανακτήσεως. Εις τόν τόπον τοϋ έγκλήματος, μετέβη ό κ. είσαγγελεύς. 
ό κ. ανακριτής, ό ’Ανώτερος διοικητής τής Χωροφυλακής, μ ε τ ’ ακολουθίας, 
καί ό ιατρός χειροϋργος κ. Δάνος. Έ τερον αύτοκίνητον μετέφερεν εις τόν 
τόπον τοϋ έγκλήματος τόν διενθύνοντα τό ιταλικόν προξενεϊον κ. Λιβεράνι 
καί τόν γάλλον λοχαγόν, μέλος τής έπιτροπής. ...Τό πτώμα τοϋ στρατηγοϋ 
Τελλίνι εύρέθη όπισθεν τού αύτοκινήτου καί εις 50 βημάτων άπόστασιν. 
Ουτος προφανώς τραυματισθείς έπεχείρησε νά φύγη. ά λλ ' οί κακούργοι τόν 
επρόφθασαν καί τόν έφόνευσαν διά πυροβολισμών έπί τής κεφαλής. Ό λω ν  
τα πρόσωπα είναι παραμορφωμένα, φέρουν δέ πλεϊστα τραύματα εις τό 
σώμα καί ιδίως εις τήν κεφαλήν. Α ί σφαιραι έρρίφθησαν έξ έγγυτάτης άπο- 
ατασεως. οί δέ κακούργοι εις όλους έρριψαν τάς λεγομένας τελειωτικός βο-

Έπίσκεψη σ' άλλο σημείο 
τών ερειπίων τής Δωδώνης.



λάς, δλας μέ στόχον τήν κεφαλήν. Τά πτώματα μεταφερθέντα εις τήν πόλιν  
μας περί, τό μεσονύκτιον έτοποθετήθησαν εις τήν «Ζωσιμαίαν σχολήν»... Ή  
έντύπωσις έκ τοϋ φρικιαστικοϋ τούτον έγκλήματος ύπήρξεν άλγεινή. Είναι 
άναμφισβήτητον ότι τό έγκλημα είναι πολιτικόν, δεδομένου άλλως τε δτι οί 
κακούργοι ουδόλως έθιξαν τά θύματα. Τά χρήματά των καί δ.τι μεθ' εαυτών

έφερον εύρέθησαν άθικτα. Κατά τήν 
Ή πειρον  ή μεταφορά τών πτωμάτων 
στή Ζωσιμαία σχολή έγινε υστέρα 
άπό επιθυμία τής ιταλικής κυβέρνη
σης γιά νά ταριχευτούν, άπό τούς για
τρούς Δημ. Δάνο καί Α. Χρηστίδη. Ή  
ταρίχευση ήταν δύσκολη, γιατί τά κε
φάλια τών θυμάτων ήταν διάτρητα 
άπό τίς σφαίρες τών δολοφόνων. Τούς 
έκαναν, άσηπτες ενέσεις κι έκλεισαν 
ερμητικά τούς σορούς τών νεκρών, σέ 
φέρετρα άπό λευκοσίδηρο, μέσα στά 
όποια έρριξαν άφθονη φορμόλη. 'Η 
είσοδος τής Ζωσιμαίας είχε διακο

σμηθεί πένθιμα μέ μαΰρες καί μώβ ταινίες καί κρέπια. Προσπάθεια τής Η 
πείρου ν ’ άρθρώσει κάποιες κρίσεις έπί τή βδελνρά άνθρωποκτονίςι άπέτυχε, 
γιατί κόπηκαν άπό τή λογοκρισία. ’'Αφησαν άθικτες μόνον τίς προτάσεις τής 
έκφρασης τής άγανάκτησης τής γιαννιώτικης κοινωνίας γιά τό έγκλημα: 
Έκφράζομεν τά αισθήματα τού βαθυτάτου πόνου έπί τή άνθρωποκτονίςι 
έπιλέκτων τέκνων φιλικού κράτους. Διαδηλούμεν καί διερμηνεύομεν γενικήν 
τήν ανθρωπιστικήν θλίψιν τής σννόλης κοινωνίας έπί τή τραγική άπωλεία 
τεσσάρων άνθρώπων οικογενειαρχών. Διαδηλούμεν δλα τά αισθήματα άκρα- 
τήτου βδελυγμίας καί αποστροφής πρός τούς κακούργους... καί έντείνομεν 
καί ημείς τήν φωνήν καί άξίωσιν τής κοινωνίας πρός άνεύρεσιν τούτων. Ώ ς 
είδηση, στό ίδιο φύλλο (30-8-1923), δημοσιεύονται οί παραπλανητικές πλη
ροφορίες τών άρχών, σύμφωνα μέ τίς όποιες, ή ιταλική κυβέρνησις διεμή- 
νυσεν εις τήν ελληνικήν δτι τό θλιβερόν γεγονός τού φόνου, δέν θά έπηρεάση 
τάς σχέσεις τών δύο κρατών, δεδομένου δτι ή ελληνική κυβέρνησις καταβάλ
λει προσπαθείας καί θά συλλάβη τούς δράστας. Στήν πραγματικότητα συνέ- 
βαινε τό άντίθετο.

Ή  λογοκρισία περιέκοπτε άρθρο τής Ηπείρου, κριτικό ίσως. άλλ’ όχι 
αποκαλυπτικό στοιχείων πού θά οδηγούσαν στήν έπισήμανση τών δραστών, 
έπέτρεπε δμως στόν Κήρυκα τήν δημοσίευση άνταπόκρισης, σύμφωνα μέ τήν 
όποια: ’Αλβανική προσωπικότης, ώς τηλεγραφοϋαιν έκ Ρώμης, έδήλωσεν εις 
δημοσιογράφους εις Πρίντεζι δτι τό στυγερόν έγκλημα τοΰ 54ου χιλιομέ
τρου, πρέπει ν ’ άποδοθή είς έλληνας αντιδραστικούς, οϊτινες διά τών κατα
χθονίων σχεδίων των τείνουν νά έφελκύσουν τήν προσοχήν τών ξένων καί

— 84 —

Από τά παλιά Γιάννινα. Αριστερά τό ξε
νοδοχείο «Αβέρωφ», μέ τό έστιατόριο 
«Κωνσταντινούπολη» στό ισόγειο, δεξιά 
τό ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεττανία». Στή 
θέση τοϋ τζαμιού σήμερα το Νομαρχιακό 
μέγαρο.



προκαλέσουν τήν έπέμβασιν τής Ρώμης πρός άνατροπήν τής επαναστατικής 
κυβερνήσεως τών Αθηνών. Είχαν δέν είχαν οί "Ελληνες άνέμιξαν καί τό 
έγκλημα στίς κομματικές διαμάχες τους, χωρίς νά συνειδητοποιούν ότι μέ 
τέτοιες ειδήσεις, προερχόμενες μάλιστα άπό τήν άλβανική πλευρά, ενοχο
ποιούσαν τήν ίδια τήν πατρίδα τους καί έδιναν όπλα στούς ’Ιταλούς γιά νά 
κάνουν, όσα έκαναν. V

Γιαυτή τή μεροληπτική στάση τής λογοκρισίας ό Χατζής διαμαρτυρήθηκε 
έντονα στόν Φλωριά. άρχηγό τής Χωροφυλακής πού είχε έρθει στά Γιάννινα 
γιά νά έποπτεύσει στή διενέργεια τών άνακρίσεων. παλιό γνώριμο άπό τήν 
έποχή τής τουρκοκρατίας, δταν ώς άξιωματικός άποσπασμένος στό ελλη
νικό προξενείο, συνεργαζόταν μέ τήν Ηπειρωτική Εταιρεία. Πρέπει, τόνιζε 
ό Χατζής, νά ζητήσει νά διαβάσει τό προχθεσινό άρθρο μας. τό διαγραμμένο 
άπό τή λογοκρισία. Είναι άξίωση τής κοινής γνώμης νά μάθει ή κεντρική 
άρχή τί πάνω-κάτω συμβαίνει, στίς επαρχίες έκείνες τοΰ έλληνικοϋ κράτους 
πού δέν έχουν στόν ήλιο μοίρα. ’Εναντίον τών λογοκριτών πού έπέτρεψαν 
τή δημοσίευση τής είδησης τοΰ Κήρυκος, τής χαλκευμένης στή Ρώμη, γιά νά 
δημιουργηθει πανευρωπαϊκός θόρυβος γύρω άπό τούς ένοχους τοΰ εγκλή
ματος, "Ελληνες κατά τήν είδηση, αρθρογράφησε στήν Ή πειρο  κι ό Νέστωρ 
Γεωργίτσης: Ή  άδεια δημοσιεύσεως -έλεγε- τοϋ έκ Ρώμης συκοφαντικού τη
λεγραφήματος, καθ’ δ άλβανική προσωπικότης έδήλωσεν δτι τό στυγερόν 
έγκλημα οφείλεται εις έλληνας άντιδραστικούς δύο τινά ύπεμφαίνει: ή δτι 
καί ή λογοκρισία καί ή διεύΟυνσις τοϋ «Κήρυκος» ούδεμίαν έχουν άντίληψιν 
τής ενόχου προθέσεως τών δημιουργών τοιούτων συκοφαντικών ειδήσεων, 
ή δτι ελαφρά τή καρδίφ παρέλαβε καί έδημοσίευσε τούτο. Ό  Χατζής διατύ
πωσε καθαρά τή θέση του: Ό  ’Ηπειρωτικός καί έλληνικός λαός δέν είχαν κα
μιά σχέση μέ τό έγκλημα: Ό  έλληνικός λαός καί είδικώτερον ό Ηπειρωτικός 
είναι ξένος τοΰ εγκλήματος τούτου. Αναμφισβητήτως καί άναμφιρρήστως. 
Αλλά διά νά διαπιστωθή τούτο καί νά έξακριβωθή ή άπόλυτος άθωότης τοϋ 
Ηπειρωτικού λαοϋ, πάσα πληροφορία, πάσα εϊδησις, άνάγκη νά φθάση μέ
χρι τών άνακριτικών άρχών. Α πόλυτον καί ύπατον συμφέρον τής πολιτείας 
καί τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, είναι νά χυθή τάχιστα φώς έπί τής ύποθέσεως ταύ- 
της. Τήν ίδια έκκληση έκαναν καί οί άρχές στούς πολίτες. Συνιστοΰσαν πρός 
όλους, δσοι γνώριζαν κάτι, νά τό άναφέρουν σέ δυό άξιωματικούς (έναν τής 
χωροφυλακής καί έναν τής άστυνομίας), πού είχαν έρθει στά Γιάννινα γιά 
συγκέντρωση πληροφοριών. Πάς δυνάμενος νά προσκομίση οίανδήποτε 
πληροφορίαν, δύναται νά πράξη τούτο έστω καί δ ι ’ α ν ω ν ύ μ ω ν  έ π  ι - 
σ τ ο λ ώ ν ,  αν δέν θέλη νά έκτεθή δ ι ’ οίονδήποτε λόγον. Πώς δμως νά μή 
φοβάται ό κόσμος; Κάποιοι διέδιδαν δτι ήταν οί Ρετζαΐοι μπλεγμένοι στό 
έγκλημα, φήμη πού δέν εύσταθοΰσε. Ό  Οικουμενικός πατριάρχης Αθηναγό- 
ρας, όντας μητροπολίτης Κέρκυρας τό 1930, έζήτησεν άπό τούς Ρετζαίους, 
ολίγας ημέρας προ τής έκτελέσεώς των... νά τοϋ άνακοινώσουν δ,τι έγνώρι- 
ζαν περί τοϋ έγκλήματος τής Κακαβιάς. Απήντησαν δτι δέν ήξευραν τίποτε.
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Τήν Ιδίαν άπάντησιν έδωσεν. ολίγα λεπτά πριν έκτελεσϋή. δ Θύμιος Ρέτζιος 
είς τόν τότε φρούραρχον Κερκύρας, συνταγματάρχην Π. Καλλονάν*. ’Αγω
νίζονταν γιά χρόνια οΐ δυστυχείς "Ελληνες ν ’ άνακαλύψουν τήν άλήθεια, 
στήνοντας αυτί καί στά τελευταία ψιθυρίσματα τών μελλοθανάτων, μέ τήν 
ελπίδα πώς, τήν ύστατη στιγμή, άν κάτι ήξεραν θά τό άποκάλυπταν. Χα
μένος κόπος! Τό έγκλημα είχε οργανωθεί καλά, δέν έγινε γιά ν ’ άπο- 
καλυφθεΐ. Οί ’Ιταλοί έσπευσαν νά υποδείξουν ώς ενόχους τούς "Ελληνες, γιά 
νά στηρίξουν στήν παραπλάνηση τής διεθνούς κοινής γνώμης τή συνέχιση

Ή Επιτροπή χάραξης τών έλληνο-άλβανικών συνόρων. Καθισμένοι: Ό Ιταλός στρατηγός 
Ε. Tellini, δεξιά ό Αλβανός άντιπρόσωπος καί αριστερά: Δημ. Μπότσαρης, ό Γάλλος καί 
ό Γιουγκοσλάβος άντιπρόσωποι καί ό Ιταλός άνθυπολοχαγός Μπονάτσιο, πού έπίσης 
δολοφονήθηκε. (Άπό τήν «Πολιτική Ιστορία τής Νεωτέρας Ελλάδος», τόμ. Β' 1922-1924 
τοϋ Σπ. Μαρκεζίνη).

τών έγκληματικών τους ένεργειών. Τό είχε κάνει άλλωστε, άπό τήν πρώτη 
στιγμή, ό γραμματέας τοϋ ιταλικού προξενείου Ίωαννίνων, ό όποιος μισή 
μόλις ώρα, άπό τή γνωστοποίηση τής δολοφονίας, κατηγόρησε άνοιχτά στό 
Γενικό διοικητή ’Ηπείρου Πετυχάκη, τούς "Ελληνες ώς υπεύθυνους. Στήν 
πραγματικότητα συνέβαινε τό άντίθετο: Ό  Μουσολίνι, πού άγωνιζόταν νά

* Αύτά σημειώνει στό βιβλίο του ό Γρηγόριος Δάφνης: Ή  'Ελλάς μεταξύ δύο πολέ
μων. 1923-1940. τ. Α ’ . σ. 106. ’Αθήναι 1955.
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δείξει στήν Ευρώπη τήν αποφασιστικότητα τοΰ καθεστώτος του καί προετοί
μαζε τό έδαφος γιά τήν επιβολή τής φασιστικής δικτατορίας, δέν είχε άνάγκη 
καμιάς συνηγορίας γιά τήν εγκληματική συμπεριφορά του άπέναντι στήν 
Ελλάδα' ήταν ό ίδιος οργανωτής τής δολοφονικής ένέργειας. μέ έκτελεστές 
τούς ’Αλβανούς. Τοϋ έφτανε ή άπήχηση τοΰ τραγικοΰ γεγονότος καί ή άδυνα- 
μία τών ελληνικών άρχών νά βροϋν τούς ενόχους -πώς νά τούς βροΰν, άφοΰ 
σκότωσαν καί κρύφτηκαν στήν ’Αλβανία;- ήθελε ένα έπεισόδιο γιά νά δράσει 
καί τό οργάνωσε. Τό ίδιο δέν έκανε τό 1940, όταν λίγες μέρες πριν άπό τήν 
επίθεσή του έναντίον τής Ελλάδας, ζήτησε άπό τόν Τσιάνο νά τού σκηνοθε
τήσει ένα επεισόδιο, έτσι γιά τά μάτια τοϋ κόσμον, πράγμα πού έγινε στούς 
'Αγίους Σαράντα. Τό ίδιο έγινε καί τό 1923, όργάνωσε τό έγκλημα, πού είχε 
σοβαρότατες έπιπτώσεις γιά τήν Ελλάδα καί καταρράκωσε τό γόητρό της.

ΓΡ  ά γεγονότα έξελίχτηκαν ραγδαία. Ή  ελληνική κυβέρνηση, μέσω τοΰ 
υπουργού τών ’Εξωτερικών, εφόσον τό έγκλημα έγινε σέ ελληνικό έδα

φος. έξέφρασε τά συλλυπητήριά της πρός τόν ίταλό πρεσβευτή, διαβεβαιώ- 
νοντάς τον ότι θά καταβληθεί κάθε προσπάθεια γιά άνεύρεση τών δολοφό
νων. Ή  ’Ιταλία δέν ικανοποιήθηκε άπό τις διαβεβαιώσεις αύτές. Ό  
Μουσολίνι είχε τό σχέδιό του καί καμιά ύπόσχεση δέν τόν σταματούσε. 
Έ τσι τήν άλλη μέρα ό Ιταλός πρεσβευτής, άφοΰ μέ άλλη διακοίνωσή του δια- 
μαρτυρήθηκε γιά τό φόνο κι έσπευσε νά προκαταλάβει τό πόρισμα τών άνα- 
κρίσεων, διατυπώνοντας έμμεσα καί έντεχνα τήν κατηγορία ότι οί δράστες 
ήταν "Ελληνες, έπέδωσε στήν ελληνική κυβέρνηση τελεσίγραφο τοϋ 
Μουσολίνι μέ 7 σημεία, άπαιτώντας ικανοποίηση μέσα σέ 24 ώρες. Καί τί 
δέ ζητοΰσε άπό τήν Ελλάδα ό ιταμός μέλλων δικτάτορας τής ’Ιταλίας! 
Προπαντός τόν έξευτελισμό καί τήν οικονομική της άφαίμαξη. Οί όροι τοΰ 
τελεσίγραφου διατυπώθηκαν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε νά βρεθεί πρόσχημα, 
άπό τήν απόρριψή τους. γιά ένοπλη δράση. Τί ζητοΰσε ό Μουσολίνι άπό 
τούς "Ελληνες; 1) τήν έκφραση συγγνώμης έν τή πλέον εύρείφ καί έπισήμφ  
μορφή (έμμεση άναγνώριση τής εύθύνης τής Ελλάδας), 2) τέλεση μνημοσύ
νου γιά τά θύματα στή Μητρόπολη, μέ τήν παρουσία όλων τών μελών τής 
κυβέρνησης, 3) άπόδοση τιμής στήν ιταλική σημαία, μέ τόν κατάπλου 
ιταλικής ναυτικής μοίρας στό Φάληρο, 4) αύστηρές άνακρίσεις, πού έπρεπε 
νά τελειώσουν μέσα σέ πέντε μέρες, γιά τήν άνακάλυψη τών ενόχων, μέ 
συμμετοχή καί ίταλοΰ συνταγματάρχη, 5) καταδίκη όλων τών ενόχων σέ θά
νατο, 6) καταβολή αποζημίωσης 50 εκατομμυρίων ιταλικών λιρών άπό τήν 
Ελλάδα στήν ’Ιταλία καί 10 εκατομμυρίων γιά άποζημίωση τής οικογένειας 
Tellini, μέσα σέ 5 μέρες, 7) άπόδοση τιμών στις σορούς τών θυμάτων κατά 
τή στιγμή τής μεταφοράς τους σέ ιταλικό άτμόπλοιο. Ή  Ελλάδα άποδέχτηκε 
τούς ύπ’ άριθμ. 1, 2. 3 καί 7 όρους τοΰ τελεσίγραφου κι άπέρριψε τούς ύπ’ 
αριθμ. 4 ,5  καί 6, γιατί ή άποδοχή τους έθιγε τά κυριαρχικά δικαιώματα τοϋ 
έλληνικοΰ κράτους, υποσχόταν όμως νά δώσει αποζημιώσεις στις οίκογένει-



ες τών θυμάτων. Δήλωνε, άκόμα, ότι καμιά ευθύνη δέν είχε γιά τό έγκλημα, 
άπό τό γεγονός καί μόνο ότι αύτό έτυχε νά γίνει σέ έλληνικό έδαφος. ’Αν 
τήν άπάντησή της, κατέληγε, δέν τήν θεωρούσαν ικανοποιητική θά προσέ- 
φευγε στήν Κοινωνία τών Εθνών.

Κατά τούς ιστορικούς έρευνητές ή άπάντηση της Ελλάδας έπρεπε νά 
θεωρηθεί ώς άπόλυτα ικανοποιητική γιά τήν ’Ιταλία' ή πιό φυσική άντίδρασή

της θά ήταν ή ολοκληρωτική άπόρριψη 
τού τελεσίγραφου, έξαιτίας τοϋ τόνου 
καί τών όρων πού περιείχε. Μά άκριβώς 
γιά νά άπορριφθει διατυπώθηκε κατ’ 
αύτό τόν τρόπο. Έ τσι ή μή άποδοχή 
τριών άπό τούς όρους έδωσε τό πρόσχη
μα στό Μουσολίνι νά δράσει.

Τά Γιάννινα γέμισαν άπό άνώτερους 
καί κατώτερους άξιωματικούς, άνακρι- 
τές, ιατροδικαστές, δημοσιογράφους, κα
θένας εργαζόταν στόν τομέα του, μήπως 
καί βρούν καμιά άκρη στό μπερδεμένο 
κουβάρι τής υπόθεσης. Άκόμα κι ό οργα
νωτής τής Αστυνομίας πόλεων Χαλίν- 
τλεϋ έφτασε στά Γιάννινα γιά νά συντο
νίσει τις άνακρίσεις πού γίνονταν άπό 
διάφορες άρχές, δηλώνοντας ότι ή 
κυβέρνηση άξίωσε άπό τόν ίδιο νά κάνει 
κάθε τι γιά τήν άνεύρεση τών ενόχων, 
όποιοι κι άν ήταν, γιά ν ’ άντιμετωπι- 
στοϋν οί εύθύνες τοΰ έγκλήματος. Ή  

πρόθεση τής κυβέρνησης νά διαλευκάνει τό έγκλημα μέ όποιοδήποτε τίμημα, 
ύπέκρυπτε στό βάθος κάποιες υπόνοιες, άποτέλεσμα έντεχνων διεργασιών 
τής ιταλικής προπαγάνδας, ή όποια όχι μόνο ήθελε "Ελληνες τούς ένοχους, 
άλλά επιδίωκε νά έμπλέξει στήν υπόθεση, ώς κύριο διοργανωτή μάλιστα, τόν 
άρχηγό τής ελληνικής άποστολής στήν έπιτροπή χάραξης τών έλληνοαλβα- 
νικών συνόρων συνταγματάρχη Δ. Μπότσαρη.

Ά πό τις άνακρίσεις κανένα στοιχείο δέ διέρρεε στόν τύπο. τόν τοπικό 
τουλάχιστο. Οί έφημερίδες προσπαθοΰσαν νά συγκεντρώσουν πληροφορίες 
άπό τούς άνταποκριτές τους στά χωριά, δέν άφηνε όμως ή λογοκρισία νά 
δημοσιευτούν. Έγραφε ή νΗπειρος στις 5-9-1923: Χθές έπέστρεψεν έκ 
Λελβινακίου ό ’Ανώτερος διοικητής Χωροφυλακής ’Ηπείρου κ. Πλατής. 
δστις τάς τελευταίας ημέρας διεξήγεν έκεί τάς άνακρίσεις. Καίτοι ούδέν όνε- 
κοινώθη, κατέστη δ έ δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ι κ ώ ς  δνσχερεστάτη ή έ'ξακρίβω- 
σις καί τής ελάχιστης λεπτομερείας, έκ τοϋ έκ Βοστίνης άνταποκριτοϋ μας 
μανθάνομεν ότι συσσωρεύονται ένδείξεις πρός άνεύρεσιν τών ένοχων. Μάρ-
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τυς, όστις έτυχε νά είναι αύτόπτης κατά τόν διαδραματισμόν τοϋ φόνον, κα
ταθέτει λεπτομερείας χαρακτηριστικός. Λυπούμεθα διότι δέν δυνάμεθα νά 
τάς παράσχωμεν είς τούς άναγνώστας μας. καθόσον ψές. τηλεγραφήσαντες 
ταύτας είς τάς άθηναϊκάς συναδέλφους «Πολιτείαν» καί «Εμπρός»... (λογο

κρισία) (πρέπει νά έγραφε ότι λο- 
γοκρίθηκαν καί δέ δημοσιεύτηκαν). 
ΓΙοιός ήταν αύτός ό αύτόπτης 
μάρτυρας -άν υπήρχε- καί τί κατέ
θεσε, ποτέ δέν έγινε γνωστό.

Στό μεταξύ ό Μουσολίνι προ
χωρούσε στήν εκτέλεση τών σχε
δίων του. γιαυτό έξάλλου είχε ορ
γανώσει καί τό έγκλημα. Στρατός 
καί στόλος βρέθηκαν πανέτοιμοι. 
Στόχος ό έκβιασμός τής Ελλάδας 
ν ’ άποδεχτεΐ τό ιταμό του τελεσί
γραφο καί ή άνοχύρωτη καί χωρίς 
σχεδόν στρατό Κέρκυρα' εκείνο τό 

καλοκαίρι, άγωνιζόταν νά περιθάλψει τις χιλιάδες πρόσφυγες, πού είχαν 
κατακλύσει τό νησί. Τά γεγονότα είναι γνωστά. Λίγο ύστερα άπό τό μεση
μέρι τής 31ης Αύγούστου, στό λιμάνι τής Κέρκυρας εισπλέει ολόκληρη ιτα
λική ναυτική μοίρα: τρία θωρηκτά. δυό βαριά καταδρομικά, δυό ελαφρά κα
ταδρομικά. έξη άντιτορπιλικά, τορπιλοβόλα, ύποβρύχια καί τρία μεγάλα 
μεταγωγικά πλοία γεμάτα στρατό. ΓΙοιό άπόρθητο φρούριο πήγαινε νά κα
ταλάβει μιά τόση επιβλητική ναυτική δύναμη: Τήν άνοχύρωτη Κέρκυρα, τά 
φρούριά της. όπου δέν υπήρχαν στρατιώτες, άλλά εξαθλιωμένοι πρόσφυγες. 
Οί Ιταλοί ζήτησαν άπό τό νομάρχη Εύριπαΐο νά καταλάβουν τήν πόλη, 
απειλώντας νά χρησιμοποιήσουν βία άν προβαλλόταν άντίσταση' αύτός ζή
τησε νά συνεννοηθεΐ μέ τήν κυβέρνηση, οί ’Ιταλοί άρνήθηκαν, μόνη παραχώ
ρησή τους ήταν νά επιτρέψουν στό νομάρχη νά συνεννοηθεΐ μέ τις άρχές τής 
πόλης, οί όποιες άποφάσισαν νά μήν παραδοθει ή πόλη, άλλά καί νά μήν 
προβληθεί άντίσταση. ’Εξάλλου ένας λόχος ήταν ή φρουρά τοϋ νησιού, τί 
άντίσταση νά προβάλει; Ό  νομάρχης άνακοίνωσε στόν ίταλό άξιωματικό. 
τόν άπεσταλμένο τοΰ ναυάρχου, τήν άπόφαση τών άρχών. διαμαρτυρήθηκε 
γιά τήν. παρά τό διεθνή νόμο ιταλική ένέργεια, καί πρόσθεσε πώς έπρεπε νά 
γνωρίζουν ότι στά δυό φρούρια είχαν έγκατασταθεΐ 6-7 χιλιάδες πρόσφυγες, 
ορφανά κι άρρωστοι.

Τίποτα άπ’ αύτά δέν έλαβαν ύπόψη τους οί ’Ιταλοί. Είχαν μάθει μόνο νά 
υποβάλουν όρους ταπεινωτικούς, τό ίδιο έκαναν καί στήν Κέρκυρα. Ό  νο
μάρχης έπέμεινε στήν άρνηση τής παράδοσης τής πόλης, μάλιστα στήν ’Αθή
να ό Πλαστήρας, πού έμαθε τήν άπόβαση τών ’Ιταλών στό νησί. ήταν έτοιμος 
νά διατάξει άντίσταση, άν δέν τόν συγκρατοΰσαν ό Γονατάς κι ό Άλε-

Ό γιατρός Ιωάν. Τζόγιας 
στήν άρχή τής σταδιοδρομίας του.
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ξανδρής πού σωστά ύπολόγισαν πώς τυχόν φόνος ’Ιταλών θ ’ άπέβαινε σέ 
βάρος τής Ελλάδας. Στίς 5 μ.μ. τελείωνε ή προθεσμία πού είχαν δώσει οί 
’Ιταλοί νά κατεβεΐ ή ελληνική σημαία άπό τό παλιό φρούριο. "Οταν αύτό δέν 
έγινε οί ’Ιταλοί άρχισαν τόν βομβαρδισμό, μέ στόχο τά δυό φρούρια, άν καί 
ήξεραν πώς μέσα σ’ αύτά ύπήρχαν μόνο πρόσφυγες. ’Απολογισμός: 15 νε
κροί καί 35 τραυματίες, ύστερα άπό βομβαρδισμό 25 λεπτών. Γιά νά σταμα
τήσει ή σφαγή τών άμάχων ό νομάρχης ύψωσε στό φρούριο λευκή σημαία. 
Οί γκλοριόζοι μπήκαν στίς βάρκες κι άποβιβάστηκαν στό νησί. Σέ λίγο ή πό
λη είχε καταληφθεί.

Ό  βομβαρδισμός είχε μεγάλο άντίκτυπο σ’ όλο τόν κόσμο. Κι δμως αύτή 
ή εύαισθησία, προπαντός τών Εύρωπαίων, καθόλου δέ βοήθησε τήν Ελλάδα 
γιά ν ’ άποφύγει τήν ταπείνωση, άποτελοϋσε στήν πραγματικότητα καί τα
πείνωση τών ίδιων τών Μεγάλων, άφοϋ άνέχονταν τίς ιταμές προκλήσεις 
ενός εκκολαπτόμενου δικτάτορα. Ή  Ελλάδα έκανε προσφυγή στήν 
Κοινωνία τών Εθνών, μέ τήν έλπίδα πώς έκει θά έβρισκε τό δίκιο της γιά 
τήν κατοχή τής Κέρκυρας, μάταιη έλπίδα. Τό θέμα άνέλαβε ή λεγόμενη 
Πρεσβευτική Αιάσκεψις. άποτελούμενη άπό τούς έκπρόσωπους-πρεσβευτές 
τής ’Αγγλίας, τής Γαλλίας, τής ’Ιταλίας καί τής ’Ιαπωνίας, συγκροτημένη γιά 
νά παρακολουθεί τήν έφαρμογή τής Συνθήκης τών Βερσαλλιών, μέ έδρα τό 
Παρίσι. Στήν ούσία δέν είχε κανένα δικαίωμα νά άναμιχθει στήν έλληνοιτα
λική διαφορά πού δημιουργήθηκε άπό τήν κατάληψη τής Κέρκυρας, αύτή 
άνήκε στήν άρμοδιότητα τής Κοινωνίας τών Εθνών (Κ.Τ.Ε.). Ή  έλληνική 
κυβέρνηση γιά νά δείξει τήν καλή της θέληση, έπεσε σέ διπλωματικόν ολίσθη
μα καί παραδέχτηκε τήν άρμοδιότητα τής Πρεσβευτικής Αιασκέψεως. παγιδεύ
τηκε έτσι στίς προθέσεις τής ιταλικής κυβέρνησης. Ή  Πρεσβευτική Αιάσκεψις 
(στήν όποία άντικατοπτρίζονταν οί άδυναμίες τών Μεγάλων εύρωπαϊκών 
δυνάμεων, τής ’Αγγλίας καί Γαλλίας δηλαδή, ν ’ άντιπαρατεθοϋν στήν πρόκλη
ση τοΰ Μουσολίνι καί ή έπιθυμία νά κλείσει τό ταχύτερο τό επεισόδιο μέ τήν 
Ελλάδα, έστω καί σέ βάρος της) μέ άπόφασή της, τής 8ης Σεπτεμβρίου, 
ζητοΰσε άπό τήν Ελλάδα, τά ίδια σχεδόν μ’ έκεΐνα πού περιλαμβάνονταν στό 
ιταλικό τελεσίγραφο. Συγκροτούσε άκόμα ειδική έπιτροπή άπό έκπρόσωπους 
τής ’Αγγλίας, Γαλλίας, ’Ιταλίας καί ’Ιαπωνίας, μέ πρόεδρο τόν ’Ιάπωνα 
Σιμπούγια, γιά νά παρακολουθήσει τίς άνακρίσεις τής ελληνικής πλευράς, οί 
όποιες έπρεπε νά τελειώσουν τό άργότερο στίς 27 Σεπτεμβρίου.

’Ας ξαναγυρίσουμε στά Γιάννινα. Οί έφημερίδες. άθηναϊκές καί έπαρχια- 
κές, πέραν άπό τά έπίσημα άνακοινωθέντα, δέ δημοσίευαν τίποτε. Ό  δι
ευθυντής τής προληπτικής λογοκρισίας πού άφησε νά δημοσιευτεί στόν 
Ελεύθερο τύπο υβριστική φράση εναντίον τής ’Ιταλίας, άπολύθηκε. Μερικές 
ειδήσεις πού κατόρθωναν οί δημοσιογράφοι νά περάσουν, δέν άνταποκρίνο- 
νταν στήν πραγματικότητα. Ό  άγγλικός στόλος, έγραψαν, άπέπλευσε κα- 
τευθυνόμενος πρός τήν Κέρκυρα. Τίποτα τέτοιο δέν είχε γίνει. Κάτι πήγε νά 
γράψει ή *Ηπειρος παραπάνω (4-9-23) τό έκοψαν. Κάτω άπό τό λογοκριμέ-
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νο κείμενο πρόσθεσε: Α ί ένταϋθα διαδοΟεϊσαι ειδήσεις περί άποβάσεως εις 
'Αγίους Σαράντα, ύπό ούδεμιάς επισήμου πηγής βεβαιοϋνται.

Καμιά υπόσταση δέν είχαν καί οί φήμες πού κυκλοφορούσαν περί τών 
πιθανών ένοχων. Ή  Ή πειρος δημοσίευσε τηλεγράφημα άπό τήν ’Αθήνα, 
σύμφωνα μέ τό όποιο αί πρώται άνακρίσεις παρέσχον ενδείξεις περί τής 
ενοχής τών Αλβανών εις τόν φόνον τής ιταλικής άποστολής. Ή ταν ή πιό 
ορθή διαπίστωση, μέ τή διαφορά ότι δέν πήγαζε άπό τις άνακρίσεις, άλλά 
άπό εικασίες άνεπιβεβαίωτες. Ά λλοι μιλούσαν γιά προσωπική άντεκδίκηση, 
άόριστα, άλλοι γιά δράση Βούλγαρων κομιτατζήδων, σέ συνεργασία μέ Α λ
βανούς, ή γιά τουρκαλβανική σύμπραξη, πρός όφελος καί τών δυό χωρών. 
Υπήρχαν τέλος, οί ψίθυροι, πού ξεκινούσαν άπό ιταλικούς κύκλους τοΰ 
έξωτερικοΰ καί εσωτερικού, κυρίως άπό τό ιταλικό προξενείο τών Γιαν- 
νίνων, διαδίδονταν στήν πόλη, κάποιοι τούς πίστευαν, άλλοι όχι, έφταναν 
όμως ώς τ ’ αυτιά τής ειδικής έπιτροπής τής Πρεσβευτικής Διασκέψεως. πού 
θά έρχόταν στά Γιάννινα στις 17 Σεπτεμβρίου. "Ηταν ψίθυροι πού έπιδίω- 
καν νά ενοχοποιήσουν τόν άντισυνταγματάρχη Δ. Μπότσαρη ώς οργανωτή 
τοΰ έγκλήματος. Επειδή ή άτμόσφαιρα είχε φορτιστεί άπό τις διαδόσεις 
αύτές έκδόθηκε κυβερνητική άνακοίνωση πού περιλάμβανε τά εξής: Έξ 
άφορμής έπαναλήψεως διαφόρων κακοβούλων διαδόσεων έξ έξωτερικοΰ 
περί ένοχής εις τό έγκλημα τής Κακαβιάς τοΰ άντιπροσώπου τής Ελλάδος 
άντισυνταγματάρχου Α. Μπότσαρη, δήθεν συλλήψεως αυτού καί άλλων φα
νταστικών ειδήσεων, περί βιαίων έπεισοδίων λαβόντων χώραν μεταξύ δολο- 
φονηθέντος στρατηγού Τελλίνι καί τού άντισυνταγματάρχου. εύρισκόμεθα 
ύπόχρεοι νά διαψεύσωμεν άπαξ διά παντός καί κατηγορηματικά) τφ  τρόπο) 
τοιαύτας τυχόν πληροφορίας. Αϋται προφανώς τίθενται εις κυκλοφορίαν 
πρός έπιδίωξιν άπωτέρων σκοπών δυσφημίσεως τής Ελλάδος έν τφ  
προσώπω τοϋ άντιπροσώπου της, τόν όποιον ή κυβέρνησις έξακολουθει πε- 
ριβάλλουσα μέ άμέριστον έμπιστοσύνην. Πάντα τά στοιχεία πείθουσι περί 
άψογου έκτελέσεως παρά τοϋ άντισυνταγματάρχου Μπότσαρη τής άνατεθει- 
μένης αύτφ  ύπηρεσίας. Ό  άντισυνταγματάρχης Μπότσαρης. εύρεθείς άπρο- 
όπτως πρό τοϋ έγκλήματος. έλαβε πάραυτα πάντα τά ύπό τών περιστάσεων 
ένδεικνυόμενα μέτρα, έν γένει δέ έκ τής πορείας τοϋ μέχρι τοϋδε έργου τής 
άνακρίσεως προκύπτει ότι τό έγκλημα παρεσκευάσθη έξω τοϋ έλληνικοϋ 
έδάφους καί έξω τούτου κατέφυγον μετά τήν πράξιν των οί δολοφόνοι. Ή  
τελευταία πρόταση ήταν σύμφωνη μέ τήν πραγματικότητα, όχι άρεστή όμως 
στούς ’Ιταλούς πού ήθελαν νά καλύψουν τρία εγκλήματα: τής Κακαβιάς, τής 
κατάληψης τής Κέρκυρας καί τής δολοφονίας τών άθώων προσφύγων.

^  χίζ 17 έφτασαν στά Γιάννινα τά μέλη τής έπιτροπής τής Πρεσβευτικής 
Αιασκέψεως, εκτός τοΰ άγγλου πού ήρθε δυό μέρες νωρίτερα άπό τή 

Θεσσαλονίκη, μαζί μέ τόν τμηματάρχη τοΰ ύπουργείου Εξωτερικών Β. Δεν- 
δραμή -αύτός καί ό Μόστρας θά άντιπροσώπευαν τήν Ελλάδα στήν Άνα-
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κριτική Επιτροπή— καί κατέλυσαν: ό ’Ιάπωνας πρόεδρος Σιμπούγια. στό 
στρατηγείο, ό Γάλλος συνταγματάρχης Λακόμπ, στό σπίτι τοΰ γιατροΰ 
I. Λάππα, όπου τό γαλλικό προξενείο, ό "Αγγλος συνταγματάρχης Χάρρενς 
στό σπίτι τοΰ χειρουργοί) Δ. Δάνου κι ό ’Ιταλός συνταγματάρχης Μπώ στό

σπίτι τοΰ γυναικολό
γου Κ. Σκούρτη. Ό  
Ά γγλος υποπρόξε
νος Θεσσαλονίκης, 
πού ήρθε μαζί τους, 
φιλοξενήθηκε άπό 
τόν πρώην δήμαρχο 
Β. Πυρσινέλλα. Τά 
μέλη τής επιτροπής, 
έφτασαν μέ άτμό- 
πλοιο στούς Αγίους 
Σαράντα κι άπό εκεί 
μέ αύτοκίνητα στά 
Γιάννινα. Κατά τήν 
παραμονή τους στήν 
’Αλβανία, 4 Αλβανοί 
βουλευτές τούς έπέ- 

δωκαν ύπόμνημα σχετικό μέ τίς δήθεν άνακρίσεις τής άλβανικής κυβέρνη
σης, πού έρριχναν τήν ευθύνη στούς 'Έλληνες. ’Ιταλία V,i Αλβανία, μέ 
συνδυασμένες ένέργειες, προσπαθούσαν νά ένοχοποιήσουν τήν Ελλάδα στό 
πρόσωπο τοΰ άντισυνταγματάρχη Δ. Μπότσαρη, εξαφανίζοντας τά ίχνη τών 
δικών τους εγκλημάτων. Ή  Αλβανία μάλιστα (τό εκτελεστικό όργανο, ή 
’Ιταλία ήταν ό διοργανωτής) κυκλοφορούσε ειδήσεις γιά σύλληψη 'Έλληνα 
στρατιώτη στό Αργυρόκαστρο, ό όποιος είχε δήθεν ομολογήσει, ότι δράστες 
τής δολοφονίας ήταν 13 'Έλληνες στρατιώτες όργανα τοΰ Μπότσαρη καί 
τών Βορειοηπειρωτών. Ή  σκηνοθετημένη άπόπειρα κατέρρευσε δταν έγινε 
επίσημα γνωστό πώς κανένας 'Έλληνας στρατιώτης δέν είχε λιποτακτήσει 
στήν Αλβανία.

Στίς 17 Σεπτεμβρίου, ήμέρα άφιξής της στά Γιάννινα, ή Άνακριτική έπι- 
τροπή πήγε στή Ζωσιμαία σχολή, όπου οί νεκροί, καί στίς 18, άφοΰ στήν ίδια 
σχολή έψάλη νεκρώσιμη δέηση σ’ έπίσημη συγκέντρωση, τά φέρετρα τοποθε
τήθηκαν σέ πένθιμα στολισμένο αύτοκίνητο γιά νά μεταφερθοΰν μέσω 
Πρεβέζης στήν ’Ιταλία. Τό αύτοκίνητο συνοδέυσαν όλοι οί επίσημοι ώς τά 
προάστεια τής πόλης.

Σέ πέντε μέρες, δπως είχε έντολή, ή Άνακριτική επιτροπή τερμάτισε τίς 
έργασίες κι άρχισε νά επεξεργάζεται τά στοιχεία τοΰ πορίσματος πού θά 
ύπέβαλε στήν Πρεσβευτική Διάσκεψη στό Παρίσι. Τί έγινε κατά τίς πέντε μέ
ρες τών ερευνών της: Μελέτησε πρώτα τή δικογραφία πού είχε σχηματιστεί
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κι αποφάσισε στή συνέχεια νά εξετάσει τόν άντισυνταγματάρχη Μπότσαρη, 
αυτόν ενοχοποιούσαν κατά κύριο λόγο οί Ιταλοί. Οί ερωτήσεις στίς όποιες 
κλήθηκε ν ’ άπαντήσει ό Μπότσαρης είχαν καθοριστεί σέ μυστική συνεδρίαση 
τής Άνακριτικής επιτροπής. Οί βασικές ερωτήσεις ήταν: α) πότε άναχώρησε 
άπό τά Γιάννινα τήν ημέρα πού έγινε τό έγκλημα, β) πότε έπαθε βλάβη τό 
αύτοκίνητό του. γ) πότε καί πώς άντελήφθη τό έγκλημα, δ) ποιά μέτρα πήρε 
γιά τήν άνακάλυψη τών δραστών, καί ε) ποιές ήταν οί σχέσεις του μέ τό 
στρατηγό Tellini. Οί άπαντήσεις ήταν σαφέστατες καί δέν περιείχαν καμιά 
άντίφαση. Έπεισαν γιαυτό τήν έπιτροπή καί δέν άφησαν καμιά άμφιβολία 
γιά τήν άθωότητά του. ΓΌλα τά μέλη έξέφρασαν μέ διάφορους τρόπους τή 
χαρά τους. έκτός τοΰ ’Ιταλού, πού είχε γίνει κάτωχρος. ’Ιταλός άνακριτής 
ήταν, δέν πάσχιζε γιά ν ’ άνακαλύψει τήν άλήθεια, άλλά νά ύπηρετήσει τά 
σκοτεινά σχέδια τοΰ Μουσολίνι.

Στίς 20 ή Έπιτροπή πήγε, γιά αύτοψία, στόν τόπο τοΰ εγκλήματος, στό 
Ζέπι. όπου έγινε άναπαράσταση, κι άπ’ έκεΐ στό ελληνικό φυλάκειο τής 
Κακαβιάς, γιά νά εξετάσει τίς παρατηρήσεις τοΰ έπικεφαλής τοΰ φυλακείου 
στό βιβλίο συμβάντων, σέ σχέση μέ τά μέτρα πού πήρε γιά τή σύλληψη τών 
δολοφόνων. Μέ τόν τερματισμό τής έξέτασης τών βιβλίων τοϋ φυλακείου 
Κακαβιάς, καθώς καί τών γειτονικών, οί ’Ιταλοί, άπληστοι κι άρπαγες, άπο- 
πειράθηκαν νά κατεβοϋν στά Γιάννινα, μέ ύπουλο τρόπο. Δυό φορτηγά 
αύτοκίνητα μέ καραμπινιέρους, πού κρύβονταν πίσω άπό τό άλβανικό φυλά- 
κειο, εμφανίστηκαν καί ζητοΰσαν, μέσω τοΰ ίταλοΰ εκπροσώπου, νά 
κατεβοϋν στά Γιάννινα, μέ τό πρόσχημα τής μεταφοράς τοΰ ταχυδρομείου 
τών μελών τής έπιτροπής καί τής φρούρησης τών σπιτιών. όπου έμειναν 
κατά τούς ισχυρισμούς τους, οί ελληνικές άρχές δέν ένέπνεαν έμπιστοσύνη. 
Ό τα ν ό διοικητής τής VIII μεραρχίας συνταγματάρχης ’Αθ. Μάρκου πληρο- 
φορήθηκε άπό τούς 'Έλληνες άντιπροσώπους τήν ύποπτη άξίωση τών 
Ιταλών, άντέδρασε έντονα καί δήλωσε πώς γιά κανένα λόγο δέ θά έπέτρεπε 
τήν είσοδο τών ’Ιταλών στήν ’Ήπειρο, χωρίς τήν έγκριση τής κυβέρνησης- 
έκανε μάλιστα γνωστό πώς ειχε διατάξει τίς έλληνικές δυνάμεις νά χρησι
μοποιήσουν τά όπλα τους, άν οί ’Ιταλοί έμπαιναν σέ ελληνικό έδαφος. Οί 
’Ιταλοί, πού ήταν άποφασισμένοι νά δημιουργήσουν έπεισόδιο, γιά νά πα
ρατείνουν τήν κατοχή τής Κέρκυρας, ζήτησαν άπό τήν έπιτροπή νά κατεβοϋν 
οί καραμπινιέροι στά Γιάννινα άοπλοι. Στήν άρνησή της. ό Ιταλός έκπρό- 
σωπος άπείλησε άποχώρηση, ή σθεναρή στάση δμως τοΰ ίάπωνα προέδρου, 
ό όποιος δήλωσε δτι ή Έπιτροπή θά συνέχιζε τίς έργασίες της. χωρίς τήν 
παρουσία του. τόν ύποχρέωσαν νά παραμείνει.

’Αφού ή έθελοντική προσφορά πληροφοριών, έστω κι άνώνυμα δέν άπέ- 
δωσε, ή κυβέρνηση προκήρυξε άμοιβές 1.000.000 δρχ., 500.000 δρχ. καί 
100.000. σ’ δσους θά κατέθεταν άσφαλή στοιχεία γιά τούς δράστες τοΰ έγ- 
κλήματος. 'Η "Ηπειρος θεωρούσε τήν άπόφαση αύτή ώς τήν μόνην πρα
κτικής άξίας εμπνευσιν καί ζητούσε νά γίνει εύρύτατα γνωστή, άκόμα καί
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μέσα στήν ’Αλβανία. Παράλληλα συνιστοΰσε νά γίνει μποϋκοτάζ έναντίουν 
τοϋ ίταλικοϋ εμπορίου, δπως είχαν άρχίσει νά κάνουν οί Πατρινοί. Στό 
πλαίσιο τής προκήρυξης γιά χορήγηση αμοιβών, πρέπει νά ένταχθεΐ καί ή 
αίτηση (μέ ταυτόχρονη άξίωση γιά άμνηστεία) τοϋ λήσταρχου Κώτσο 
Μέμου' είχε διαπράξει δεκάδες φόνων καί ληστειών στήν Ελλάδα καί έβρι
σκε καταφύγιο στήν ’Αλβανία. Ό  Μέμος ζήτησε νά έξεταστεΐ άπό τήν Άνα- 
κριηκή επιτροπή. "Οπως ισχυριζόταν, γνώριζε εκείνους πού είχαν οργανώ
σει τό έγκλημα καί θά κατέθετε άποκαλυπτικά στοιχεία. Τελικά, ό Μέμος 
κατέθεσε κι άποκάλυψε ότι ό διευθυντής τής άστυνομίας ’Αργυροκάστρου 
ταγματάρχης Λαμπανίτσα κι ένας αλβανός λοχαγός τού πρότειναν νά σκο
τώσει τά μέλη τής ιταλικής άντιπροσωπείας. Τήν κατάθεση τοϋ Μέμου τήν 
υποστήριξε ένας άλβανός χωροφύλακας, λιποτάκτης, πού μέ διαταγή τοΰ 
Λαμπανίτσα άφησε νά δραπετεύσει ό Μέμος άπό τίς φυλακές ’Αργυροκά
στρου. όπου βρισκόταν, γιατί βαρύνονταν καί μέ εγκλήματα πού διέπραξε 
στό άλβανικό έδαφος. Ό  Μέμος κατέθεσε καί έπιστολές τοΰ Λαμπανίτσα 
πρός αύτόν. πολύ φιλικές κι άποκαλυπτικές τών σχέσεών τους. Ή  Ε π ι
τροπή ύποχρεώθηκε νά πάει στό ’Αργυρόκαστρο γιά νά έξετάσει τό Λαμπα
νίτσα. "Οπως ήταν επόμενο, αύτός τά άρνήθηκε όλα. χαρακτηρίζοντας τήν 
κατάθεση τοΰ Μέμου ώς συκοφαντική. Γιά νά έξακριβώσει τήν άλήθεια ή 
Επιτροπή ζήτησε νά γίνει έξέταση κ α τ’ άντιπαράστασιν τοΰ Μέμου μέ τό 
Λαμπανίτσα. ή άλβανική όμως κυβέρνηση δέν τό έπέτρεψε, βρήκε ότι θιγό
ταν ή έθνική άξιοπρέπεια! Ταυτόχρονα, γιά νά μή φανεί κατώτερη σέ σκευ
ωρίες άπό τήν προστάτιδά της τήν ’Ιταλία, κατήγγειλε -σύμφωνα μέ ομολο
γίες κάποιου μάρτυρα- ότι τή δολοφονία διέπραξαν δυό έλληνες: ό Γιάννης 
Βάντζιος. άπό τή Βελτσίστα κι ό Γρηγόριος Λέκκας άπό τή Σενίτσα. Έρευνα 
τής έπιτροπής. μετά τήν έπάνοδό της στά Γιάννινα, άπέδειξε ότι καί οί δυό 
άντρες βρίσκονταν στά χωριά τους τή μέρα τής δολοφονίας τών Ιταλών.

Τό έγκλημα τής Κακαβιάς κρατοΰσε άδιάπτωτο τό ενδιαφέρον, άλλά καί 
τήν άνησυχία. τής κοινής γνώμης τών Γιαννίνων κι όλης τής Ελλάδας, έξαι- 
τίας τών σοβαρότατων επιπτώσεων πού είχε στήν έθνική καί τήν οικονομική 
ζωή τής χώρας. Γιά πολύ καιρό τά Γιάννινα είχαν γίνει τό κέντρο, όπου 
συνέρρεαν πολλά στελέχη τής πολιτικής καί στρατιωτικής ήγεσίας. άλλά καί 
παράγοντες τής Δικαιοσύνης στήν προσπάθειά τους νά διαλευκάνουν τήν 
ύπόθεση, προπαντός ν ’ άποσείσουν άπό τούς ώμους τής Ελλάδας τήν βα- 
ρειά κατηγορία. Γιά είκοσι μέρες οί νεκροί βρίσκονταν στή Ζωσιμαία σχολή. 
ή εκεί παραμονή τους δημιουργούσε βαρειά άτμόσφαιρα στήν πόλη, οί 
Γιαννιώτες διαισθάνονταν κινδύνους, δέν είχαν άδικο, οί ’Ιταλοί καρα
δοκούσαν στά σύνορα, μέ άναμένες τίς μηχανές τών αύτοκινήτων, περίμεναν 
τίς διαταγές νά κατεβούν στά Γιάννινα. Μέ τήν πάροδο τών ήμερών. τά γε
γονότα πού έπακολούθησαν, δπως ό βομβαρδισμός καί ή κατάληψη τής 
Κέρκυρας, έδωσαν κάποια διέξοδο στίς άνησυχίες τους. τό κακό είχε ξεσπά
σει άλλοΰ. Στίς 6 Σεπτεμβρίου οί Γιαννιώτες συγκεντρώθηκαν στή μητρόπο



λη γιά νά ψάλλουν επιμνημόσυνη δέηση γιά τούς νεκρούς τής Κέρκυρας καί 
νά καταραστοΰν τούς δολοφόνους. "Υστερα, σωματεία καί σύλλογοι, επι
στημονικοί. έργατικοί. έπαγγελματικοί. εφέδρων άξιωματικών. αναπήρων, 
άρχισαν νά στέλλουν ψηφίσματα πρός τήν κυβέρνηση καί τίς Δυνάμεις γιά 
νά έκφράσουν τή λαϊκή άγανάκτηση γιά τά άθώα θύματα τών ’Ιταλών.

''Τ'1 ό πρώτο δεκαήμερο τοϋ Σεπτεμβρίου, ξύπνησε οδυνηρές μνήμες στήν 
-*■ οικογένεια τοϋ Γιάγκου Κεϊβανίδη, πού είχαν τόν άντίκτυπό τους καί 

στό θυμικό όλων τών μελών τής οικογένειας τοΰ Πέτρου. Τό μεσημέρι, ύστε
ρα άπό τό μνημόσυνο τών θυμάτων τής Κέρκυρας, ό Γιάγκος γύρισε σπίτι 
μέ έκδηλη συγκίνηση, άλλά άγανάκτηση γιά τή νέα δοκιμασία τών συμ
πατριωτών του. Μόλις κάθησε στήν καρέκλα, ξέσπασε. Κανένα συγκεκριμέ
να δέν κατηγοροΰσε, μόνο τήν κακή μοίρα τών προσφύγων: — Έ πρεπε κι 
αύτή τή φορά νά πληρώσουν τό τίμημα οί ξερριζωμένοι; βόγγηξε. Τά βασα
νισμένα κορμιά τους διάλεξαν οί οβίδες: "Ως πότε. θεέ μου. θά δοκιμαζόμα
στε. κράτησε τήν οργή σου, φώτισε τούς ισχυρούς νά σταματήσουν τή σφαγή, 
έξαντλήθηκε ή άντοχή μας... Κανένας δέ μίλησε, τί νά ποΰν; Σέ ποιόν νά ρί
ξουν εύθύνες γιά τό συνεχιζόμενο άποδεκατισμό τών προσφύγων; Νά τά βά
λουν μέ τό θεό; Θά βλασφημοΰσαν... —Γιάγκο. είπε σέ κάποια στιγμή ό 
Πέτρος, έχεις δίκιο, πονάς σά νά χτύπησαν έσένα τόν ίδιο. είναι κοινή συνεί
δηση στούς πρόσφυγες, πώς όλους τούς χτύπησε ό Μουσολίνι. νάσαι σί
γουρος πώς ό δολοφόνος, αργά ή γρήγορα, θά πληρώσει γιά τά έγκλήματά 
του. άλλά συγκροτήσου. Μεθαύριο, τήν Κυριακή σέ περιμένει, όλους μάς πε
ριμένει. νέα δοκιμασία. Δέ ξέρω άν διάβασες τήν έφημερίδα, ή 9η 
Σεπτεμβρίου έχει κηρυχθεί ώς ημέρα πένθους, γιά τήν καταστροφή μας στή 
Μικρά "Ασία. Είναι ή μέρα πού φύγατε κυνηγημένοι άπό τίς ορδές τοϋ 
Κεμάλ. άπό τή Σμύρνη, είναι ή δική σας μέρα Γιάγκο. καί βέβαια όλων μας. 
Οί μνήμες είναι ζωντανές, σπαρταρούν στίς καρδιές σας, θά σάς κατασπα
ράξουν, άν δέ δείξετε άντοχή καί έγκαρτέρηση. Θά πάμε όλοι μαζί στό μνη
μόσυνο. ν ’ άνάψουμε κεριά γιά τούς δικούς μας, όλοι έχουμε νεκρούς ά π ’ 
αύτή τήν τρομερή έθνική περιπέτεια Γιάγκο... Ό  άλλος δέν άπάντησε, ξέσπα
σε μόνο σ’ ενα βουβό κλάμα, οί άλλοι τόν άφησαν νά έκτονωθει συναισθη
ματικά, θά ξαλάφρωνε. "Οταν σφούγγισε καί τά τελευταία δάκρυα, παρακά- 
λεσε τόν Πέτρο νά τόν άφήσει νά διαθέσει τήν Κυριακή, μαζί μέ τήν 
οίκογένειά του, δπως αύτός ήθελε, θάπαιρνε μαζί του καί τό Θεολόγο. Ό  
Πέτρος δέν είχε καμιά άντίρρηση, προθυμοποιήθηκε μάλιστα νά τοΰ προ
σφέρει δ,τι άλλο ήθελε. —Τίποτε δέν μάς χρειάζεται. Πέτρο, μόνο μέ τούς 
πατριώτες μου θέλω νά βρεθώ, νά κλάψουμε μαζί τούς αγαπημένους μας...

Τήν Κυριακή, άπό τίς δέκα τό πρωΐ, οί καμπάνες δλων τών εκκλησιών 
άρχισαν νά χτυποΰν πένθιμα. Τά κέντρα έκλεισαν, οί σημαίες στά δημόσια 
καταστήματα κυμάτιζαν μεσίστιες, μέ πένθιμα κρέπια, oi σκοποί στά στρα
τιωτικά καταστήματα καί οί στρατιώτες τών περιπόλων, κρατούσαν τά δπλα
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τους κατεβασμένα πένθιμα. Ή  μητρόπολη, πένθιμα στολισμένη κι αύτή, λές 
καί περίμενε νά κηδεύσει χιλιάδες νεκρούς, δεχόταν τόν κόσμο ά π ’ όλες τίς 
συνοικίες, επώνυμους κι άνώνυμους. συγκεντρώνονταν γιά τήν κοινή δέηση, 
γιά τούς νεκρούς τών αιματηρών μαχών τής Μικρασίας, τόν ξερριζωμό καί 
τόν άφανισμό τών κατοίκων της. γιά τά νέα θύματα τής Κέρκυρας. Ή  οικο
γένεια τοϋ Γιάγκου, μέ τό Θεολόγο μαζί. είχαν πιάσει μιά γωνιά τής εκκλη
σίας. πίσω άπό τό επιτροπικό, επιζητούσαν τήν αύτοσυγκέντρωση, νά κλά- 
ψουν νοερά τούς δικούς τους, καί νά έκφράσουν τήν εύγνωμοσύνη τους γιά 
τούς καλούς άνθρώπους πού τούς περιμμάζεψαν. τούς έμπασαν στό σπίτι 
τους καί τούς γλύτωσαν άπό τά βάσανα τής προσφυγιάς.

"Οταν τέλειωσε τό μνημόσυνο, ό Γιάγκος δέν περίμενε νά συναντήσει κα
νένα. Πήρε τούς δικούς του καί τό Θεολόγο καί τράβηξαν γιά τούς τούρκι
κους καφενέδες, εκεί ήταν τό σπίτι άπ’ όπου τόν περιμάζεψε ό Πέτρος. Ό  
άγώνας γιά τήν προσαρμογή, οί δουλειές τών δυό μαγαζιών, πού δέν τοΰ 
άφηναν χρόνο γιά άλλες άπασχολήσεις, δέν τοΰ έπέτρεψαν ν ’ άνεβεϊ στό πα
λιό σπίτι τής προσφυγιάς, παρόλο πού πολύ τό ήθελε. Ποιά ήταν ή έκπληξή 
του, δταν βρήκε στό δωμάτιο δπου έμειναν παλιά, έναν Σμυρνιό φίλο του, 
τά σπίτια τους βρίσκονταν μάλιστα στήν ίδια συνοικία, τό Σωτήρο Κα- 
γιάογλου. μέ τά λείψανα τής οίκογενείας του: τή γυναίκα του ’Ανατολή καί 
τήν κόρη του Κυριακή. Τήν έκπληξη διαδέχτηκαν ο'ι αύθόρμητοι εναγκαλι
σμοί, τά δάκρυα χαράς, οί άπορίες, οί εξομολογήσεις. Καί τί δέν είχαν νά 
πούν! Ό  καθένας διηγήθηκε τίς δικές του τραγικές εμπειρίες, ό Σωτήρος 
ήταν ό πιό χτυπημένος ά π’ όλους, έχασε δυό παλληκάρια καί τούς γονείς 
του, προσπαθούσε νά κρατηθεί στή ζωή, νά μή συντρίβει άπό τό άγχος καί 
τίς δοκιμασίες. Τώρα είχε βάλει ένα δρόμο στή ζωή του. Ό  Ιδιος δούλευε σ’ 
ένα μαγαζί τής όδού ’Ανεξαρτησίας, καί ή γυναίκα του στό ταπητουργείο, λί
γο πριν είχε άρχίσει τή λειτουργία του. Δόξα σοι ό θεός είπε κάποια στιγμή, 
κι έκανε τό σταυρό του ή μεγάλη μπάρα πέρασε. "Οταν άκουσε τό Γιάγκο νά 
διηγείται τή ζωή τής οικογένειας τούς τελευταίους μήνες, έμεινε μέ τό στόμα 
άνοικτό: — ’Αλήθεια, άπόρεσε, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στήν εποχή μας: 
Ά πό  ποϋ κατέβηκαν: Ά πό  σελίδες μυθιστορημάτων ξεκόπηκαν; — Υ π ά ρ 
χουν Σωτήρο. επιβεβαίωσε κι ό Θεολόγος, κι έγώ στόν κύρ Πέτρο χρωστάω 
τήν επιβίωσή μου. Ύστερα χωρίστηκαν σέ δυό συντροφιές, μιά οί γυναίκες, 
ή άλλη οί άντρες. Κι άρχισαν κουβεντολόι άτέλειωτο. Κάποτε τά λόγια τους, 
ιδιαίτερα τής γυναικείας συντροφιάς, κατέληγαν σέ λυγμούς. Οί άντρες μί
λησαν γιά τή γενικότερη βελτίωση τής κατάστασης τών προσφύγων στήν πε
ριοχή. στούς άγρότες άρχισαν νά δίνουν κτήματα μοναστηριών καί δημόσιες 
γαϊες, άλλες ήταν καλές, άλλες άγονες, ήξεραν οί πρόσφυγες τό μυστικό νά 
τίς κάνουν άποδοτικές, γή νά τούς έδιναν θά τήν άξιοποιοϋσαν κατά τόν 
καλλίτερο τρόπο. —Προχτές έδωσαν τά κτήματα τοϋ Ά η  Γιάννη τής Μπου- 
νίλας, είπε ό Θεολόγος, θ' άλλάξουν τόν τόπο οί δικοί μας μέ τή δουλειά 
καί τή φιλοπονία τους καί θά στήσουν ενα οικισμό, πού θά τόν ζηλεύουν οί
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ντόπιοι. Καί τόν έστησαν. Ή  ώρα περνούσε κι είχαν άκόμα ένα χρέος. —Ση
κωθείτε, φώναξε ό Γιάγκος, πάμε στό μεγάλο καταυλισμό, ήταν σ’ εβραϊκό 
σπίτι, νά κλάψουμε τούς δικούς μας μαζί μέ τούς πολλούς.

Μαζεύτηκαν έκεϊ συντροφιές κι άπό άλλα σπίτια. ’Ό χι μόνο Σμυρνιοί, 
ήρθαν πρόσφυγες κι άπό τίς άλλες περιοχές τής Μικράς Άσίας, προπαντός 
άπό τόν Πόντο, ξεχώριζαν άπό τήν ομιλία τους. Δέν ήταν συγκέντρωση γιά 
συζητήσεις, διαμαρτυρίες καί παράπονα, ώρα μοιρολογιού ήταν. Αύθόρμητα 
τό πλήθος χωρίστηκε σέ δυό μεγάλες παρέες, στή μιά οί Σμυρνιοί, στήν άλλη 
οί Πόντιοι, κι άρχισε ό θρήνος κι άπό τίς δυό πλευρές, ή μιά σταματούσε, ή 
άλλη άρχιζε, σάν ό χωρισμένος στά δυό χορός τής άρχαίας τραγωδίας, μόνο 
πού εδώ δέν ύπήρχαν απαντήσεις σέ ερωτήματα κι άπορίες τών ηρώων, ή 
κάθε σύναξη μοιρολογούσε μέ τούς δικούς της σκοπούς, πρόβαλε τούς ήρω- 
ες τοΰ τόπου τους, οί Πόντιοι άρχιζαν άπό τό Διγενή κι έφταναν στούς νε
ότερους, οί Σμυρνιοί άνάποδα, έστηναν πρώτα μοιρολόγι γιά τόν έθνομάρ- 
τυρα Χρυσόστομο, τό αίμα του δέν είχε ξεπλυθεΐ άκόμα άπό τούς δρόμους 
τής Σμύρνης, ύστερα πήγαιναν πίσω, στά παλληκάρια πού έπεσαν πολεμώ
ντας τόν Τούρκο καί πάλι ξαναγύριζαν στά σύγχρονα, αύτή ή ιστορία πού 
έζησαν δέν είχε τελειωμό, ήταν σά νά είχαν συμπυκνωθεί οί αιώνες τής 
σκλαβιάς, σέ λίγες βδομάδες, τότε πού έγινε ό μεγάλος χαλασμός. Τά μοιρο- 
λόγια άκούγονταν σέ μεγάλη έκταση, έπαιρναν τά μηνύματά τους καί οί 
πρόσφυγες άλλων σπιτιών, ώς τό βράδυ είχαν μαζευτεί δλα τά προσφυγικά 
Γιάννινα, έκλαιγαν τούς δικούς τους, έκλαιγαν καί τίς χαμένες πατρίδες, κά
ποιοι μιλοΰσαν γιά έπιστροφή στίς πατρογονικές εστίες, κανένας δέν τούς 
πίστευε. Καθώς προχωρούσε ή νύχτα άραίωναν οί συντροφιές, σιγά σιγά 
έσβησε καί τό μοιρολόγι, άπόμεινε μόνον ό άπόηχός του νά πλανιέται στήν 
άτμόσφαιρα, πήγε κι έσμιξε μέ τόν κυματισμό τής λίμνης, είχε κι αύτή νά 
πει τά δικά της μυστικά, άπό τήν έποχή τής σκλαβιάς καί τό μεγάλο πόλεμο 
τοΰ 1912-1913.

Ή  επίταξη της Ζωσιμαίας σχολής κράτησε βδομάδες, είχαν έναποθέσει έκεϊ τούς σο- 
ρούς τών δολοφονημένων ’Ιταλών, κι αύτό ξεσήκωσε διαμαρτυρίες στό γιαννιώτικο τύ
πο. Έπρεπε, Ελεγαν, νά μεταφερθοϋν στό Στρατηγείο ή τή Γενική διοίκηση, δχι νά κα
ταδικάζεται όλόκληρη σχολή σέ αργία. Ευτυχώς, δημοσιεύτηκε σέ λίγο νόμος πού 
απαγόρευε τήν επίταξη τών σχολείων γιά όποιαδήποτε άνάγκη. εγκατάσταση στρατού, 
προσφύγων κλπ.- Μέ αλλο διάταγμα Ιδρυόταν άπό τό φθινόπωρο (σχολικό έτος 1923- 
24) Μονοτάξιο Διδασκαλείο στά Γιάννινα, παράλληλα θά λειτουργούσε καί τό Τριτάξιο. 
Στό Μονοτάξιο θά φοιτούσαν, ύστερα άπό εξετάσεις, 40 αγόρια καί 20 κορίτσια, άπό- 
φοιτοι τοΰ 4/ταξίου γυμνασίου. Θά έπαιρναν, κατά τή διάρκεια τών σπουδών τους και 
μισθό προσωρινού δασκάλου 400 δρχ. (ό μισθός τοϋ μόνιμου δασκάλου ήταν 750 δρχ.).- 
’Από τίς 7 Σεπτεμβρίου τή διοίκηση τοΰ Ε 'Σ . Στρατού άνέλαβε ό συνταγματάρχης τοϋ 
πυροβολικού Άρθροϋρος Μπάλμπης. Ό  ώς τότε διοικητής υποστράτηγος Γ. Λεοναρ- 
δόπουλος πήγε στήν ’Αθήνα μέ δίμηνη άναρρωτική άδεια. Μάλλον Εφυγε γιά νά προε
τοιμάσει, μαζί μέ τό Γαργαλίδη, τό άντεπαναστατικό κίνημα τοΰ ’Οκτωβρίου.- ’Από τίς 
27 Σεπτεμβρίου τή λογοκρισία στά Γιάννινα άνέλαβε ό λοχαγός τοΰ επιτελείου Άθαν. 
Παπαθανασίου.- Ό  Κήρυξ σταμάτησε τήν Εκδοσή του άπό 29 Σεπτεμβρίου μέχρι 2
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’Οκτωβρίου. Τοϋ είχε επιβληθεί ποινή, γιατί δημοσίευσε τήν είδηση, δτι ό Ά γγλος πρό
ξενος Θεσσαλονίκης Χώλ είχε έκφράσει τήν άποψη δτι ή Ελλάδα δέν εύθυνόταν γιά τό 
έγκλημα τής Κακαβιάς.

ΠΡ ό έγκλημα τής Κακαβιάς καί ή κατάληψη τής Κέρκυρας ήταν τά θέματα 
πού άπασχολοΰσαν κατά κύριο λόγο τήν κοινή γνώμη, ή σχετική όμως 

είδησεογραφία γιαυτά ήταν περιορισμένη, έξαιτίας τής λογοκρισίας, μόνο τά 
επίσημα άνακοινωθέντα δημοσιεύονταν. Τό μεγαλύτερο χώρο τών εφημερί
δων καταλάμβαναν, κυρίως άπό τις άρχές Σεπτεμβρίου, τά άρθρα, τά σχόλια 
καί οί ειδήσεις γύρω άπό τις έπικείμενες έκλογές, τις όποιες ή Επανάσταση 
είχε ύποσχεθει στόν ελληνικό λαό. Ά ν  καί ή προεκλογική κίνηση δέν είχε 
προκηρυχτεί έπίσημα, τόσο στήν πρωτεύουσα όσο καί στις έπαρχίες, γινόταν 
κάθε αέοα καί ζωηοότεοη. Στήν Αθήνα ό Άλ. Ζαΐμης, μέ έντολή τής Ε πα

νάστασης, προσπαθούσε νά 
συγκροτήσει, μέ πολιτικούς 
παράγοντες όλων τών πα
ρατάξεων, κόμμα Εθνικού  
Συνασπισμού  ή Συμφιλιώ- 
σεως, όπως ονομάστηκε' ά- 
πέτυχε στήν προσπάθειά 
του, γιατί ή συγκρότηση τοΰ 
κόμματός του προϋπέθετε 
τή διάλυση τών άλλων καί 
κυρίως τοΰ πιό οργανωμέ
νου: τών Φιλελευθέρων. “Εν
τονη διαμάχη ξέσπασε επί
σης άνάμεσα στό Ζαΐμη καί 

τό Μεταξά, άρχηγό τών Έλευθεροφρόνων, τοΰ μεγαλύτερου, όπως τότε π ί
στευαν, κόμματος τής άντιπολίτευσης. Ό  άντίκτυπος τής διαμάχης αύτής 
έφτασε κι ώς τά Γιάννινα, όπως δείχνουν οί σχολιασμοί τής Ηπείρου. 
Βέβαια τά κόμματα δέ βρισκόταν στήν ίδια κατάσταση, όπως ήταν πριν άπό 
τήν ’Επανάσταση, είχαν γίνει μεγάλες διαφοροποιήσεις. Στό βενιζελικό κόμ
μα, όπως άναφέρθηκε, σχηματίστηκαν ομάδες διαφορετικών προσανατολι
σμών, μέ σοβαρότερη εκείνη τών δημοκρατικών. Στό άντιβενιζελικό στρατό
πεδο ή κατάσταση ήταν χειρότερη, έξαιτίας τής έλλειψης ικανής ήγεσίας, 
επικρατέστερη φαινόταν ή έκφραση τοΰ Μεταξά.

Στά Γιάννινα τόν πρώτο λόγο στό κόμμα τών Φιλελευθέρων, γιά τήν κα
τάρτιση τών συνδυασμών, είχε καί πάλι ό Παν. Δαγκλής. Οί δυσχέρειες πού 
συναντούσε προερχόταν άπό τήν πληθώρα τών υποψηφίων, ή Ή πειρος στή 
μεγάλη πλειοψηφία της ήταν πάντα βενιζελική, κι άπό τούς αιρετικούς τοΰ 
κόμματος, τούς δημοκρατικούς, είχαν συγκροτήσει ήδη καί τήν οργάνωσή 
τους, έστω καί ολιγομελή. Στούς άντιβενιζελικούς ή διαίρεση ήταν μεγαλύ

Από τά παλιά Γιάννινα: Αριστερά τό Διοικητήριο (σή
μερα Δημαρχείο) καί δεξιά τό οίκημα όπου σήμερα 
στεγάζεται ή VIII Μεραρχία.
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τερη. Ό  Χατζής είχε ταχθεί άπό καιρό μέ τό κόμμα τοΰ Μεταξά καί ή εφη
μερίδα του κατακλυζόταν μέ άρθρα δικά του καί άλλων συγγενικών εφημε
ρίδων, υμνητικά τών ικανοτήτων τοΰ Μεταξά. "Αλλοι παράγοντες άντι- 
βενιζελικοί, ό Άθ. Μπότσαρης, ό Χρ. Χρηστοβασίλης κ.ά. διαφωνούσαν μέ 
τή θέση αύτή, άκολουθοΰσαν τά κόμματα τοΰ Γούναρη καί τοΰ Στράτου, οί 
άντιθέσεις άνάμεσα στίς δυό πλευρές ήταν έντονότατες. Οί ’Ελευθερόφρο- 
νες είχαν άνοίξει πολιτικό γραφείο στά Γιάννινα, οί δέ δικηγόροι Γ. Μου- 
λαϊμίδης καί Κ. Σούρλας είχαν άναλάβει τή διεκπεραίωση τών δικαστικών 
υποθέσεων τών οπαδών τοΰ κόμματος. Ό  Μεταξάς είχε άναθέσει τήν πολι
τική έκπροσώπηση στό γνωστό συνταγματάρχη Χρήστο Χατζημιχάλη, στόν 
όποιο έδωσε καί τήν εντολή τής κατάρτισης τοΰ συνδυασμού. Ή  "Ηπειρος 
έγραφε σχετικά (20-9-93): Ά λ λη  οίαδήποτε τυχόν δήθεν άντιβενιζελική 
έκπροσώπησις πλήν τής ύπό τήν σημαίαν τών «Έλευθεροφρόνων» καί 
ενταύθα, δπως καί είς δλην τήν Ελλάδα, θά θεωρηθή ώς έσκεμμένη προδο
σία τού κοινού άντιβενιζελικού άγώνος καί θά πολεμηθή ώς εχθρική καί βε- 
νιζελική καί αύτή. Ό  Χατζής ήταν άπόλυτος. Ά ν  δέν είσαι μέ τό Μεταξά 
είσαι εχθρός μας. λησμονώντας κοινούς άγώνες καί κοινές περιπέτειες. (Ά ς 
σημειωθεί ότι ύποψήφιος γιά τό βενιζελικό συνδυασμό Ίωαννίνων ήταν ό 
πρώτος έξάδελφος τού Μεταξικοΰ υποψηφίου. Χρηστός Λ. Χατζημιχάλης 
κι αύτός).

Ή ταν φυσικό, ύστερα άπό τά συνταρακτικά γεγονότα πού είχαν γίνει 
τόν τελευταίο χρόνο στήν Ελλάδα, νά μεγαλώσει ό Διχασμός, θά επα
κολουθούσαν κι άλλα πού θά διεύρυναν άκόμα περισσότερο τό χάσμα. Αύτή 
ή πολυδιάσπαση πού παρατηρούνταν στά κόμματα άποτελοΰσε, κατά κά
ποιο τρόπο, μιά προσπάθεια νά ξεφύγουν οί "Ελληνες άπό τά δημιουργημέ- 
να διχαστικά σχήματα, χωρίς νά τό κατορθώνουν. "Ολα τά συμβαίνοντα 
άντικατοπτρίζονταν στήν άρθρογραφία τοΰ τύπου καί παρά τή λογοκρισία 
οί άντιδικίες ήταν όξύτατες. Άκόμα καί τούς λήσταρχους, προπαντός τούς 
Ρετζαίους, άνακάτευαν στίς φιλονικίες τους- άν τολμούσαν νά τό κάνουν οί 
έφημερίδες τής βενιζελικής παράταξης, έβγαιναν συνήθως ζημιωμένες, γιά τό 
λόγο ότι τό κράτος, στήν πραγματικότητα, παρά τίς έπαναστατικές διακη
ρύξεις, ήταν βενιζελικό- συνεπώς κάθε συνεργασία τών ληστών μέ κρατικές 
άρχές -αύτό ήταν τό βασικό κατηγορώ  πού εκτόξευαν οί έφημερίδες στίς δια
μάχες τους- ήταν μειωτική γιά τή βενιζελική παράταξη κι όχι γιά τούς 
άλλους, μερικοί άπό τούς όποιους, όπως ό Χρ. Χρηστοβασίλης, πού τούς 
πολεμοΰσε άγρια μέ τήν ’Ελευθερία του, ξυλοκοπήθηκαν δημόσια άπό τούς 
Ρετζαίους, κινδύνεψαν. Τόλμησε μιά μέρα ό Κήρυξ νά γράψει γιά τούς 
Μεταξικούς συνδυασμούς (19-9-23): Τό Μ εταξικόν κόμμα προεκήρυξε πλει
οδοτικήν δημοπρασίαν διά τήν άνάδειξιν υποψηφίων πρός καταρτισμόν 
συνδυασμών. Προτιμώνται οί διά πυρός καί σιδήρου άπειλήσαντες θεούς 
καί δαίμοντες, πρώην έπιτελάρχαι. οί λήσταρχοι κλπ., γιά νά πάρει τήν άλλη 
μέρα τήν άπάντηση άπό τήν Ήπειρο: Δεδομένου δτι οί έν Ήπείρω λήσταρ
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χοι είναι εντελώς α γ κ α ζ έ  πλέον μέ τόν έγχώριον βενιζελισμόν, θά ήτο 
άδύνατος κατά πάντα ή συνεργασία οίουδήποτε άλλου κόμματος μ ε τ ’ 
αυτών. Ή  όχι παρακαλοϋμεν;...

Στό μεταξύ, γινόταν γνωστή στήν ’Αθήνα ή άποτυχία τοΰ ’Αλ. Ζαΐμη νά 
οργανώσει τό κόμμα τής Συμφιλιώσεως, έτσι άποφάσισε νά μήν πολιτευτεί. 
Ψίθυροι έφταναν στά Γιάννινα καί γιά άποχή τοΰ κόμματος τών Έλευθε- 
ροφρόνων, καί γίνονταν πιστευτοί, παρά τίς διαψεύσεις τών Μεταξικών, 
ότι οί ψίθυροι αύτοί ήταν κατασκευάσματα τών βενιζελικών. Στή βάση τών 
ψιθύρων ύπήρχε άλήθεια. Γιατί στίς εκλογές πού θά γίνονταν τελικά στίς 3 
Δεκεμβρίου, θά έφαρμοζόταν ένα εκλογικό σύστημα (τό είχε καταρτίσει ό 
ύπουργός ’Εσωτερικών Γ. Παπανδρέου) δυσμενέστατο γιά τήν άντιβενιζε- 
λική παράταξη (μέ τό σύστημα τών «δυό ταχυτήτων» θά ΐσχυε ή επαρχιακή 
περιφέρεια στήν Παλαιά Ελλάδα καί ή πρωτοδικειακή γιά τίς Νέες χώρες. 
’Ακόμα οί μουσουλμάνοι καί οί έβραΐοι θά ψήφιζαν μέ ξεχωριστούς έκλογι- 
κούς καταλόγους). Ή  άλλαγή τοΰ εκλογικού νόμου ήταν άπό τά βασικά αιτή
ματα τής άντεπανάστασης, πού θά εκδηλωνόταν σέ λίγο. Ή  διαφαινόμενη 
πάντως άποχή δέν έπηρέασε τό ρυθμό τών ζυμώσεων γιά τήν κατάρτιση τών 
συνδυασμών καί στίς δυό παρατάξεις. Ό  έπικεφαλής τοΰ Μεταξικοΰ συν
δυασμού Χρ. Μ. Χατζημιχάλης δημοσίευσε (21-9-23) και προκήρυξη πρός 
τόν ’Ηπειρωτικό λαό, υπενθύμιζε τήν ’Ηπειρωτική καταγωγή του καί έξη- 
γοΰσε τούς λόγους γιά τούς όποιους έπρεπε νά ύπερψηφιστεΐ ό Μεταξάς.

Τ Τ  Άνακριτική έπιτροπή, κατά τήν παραμονή της στά Γιάννινα, διαπίστω- 
σε πολλά, γιαυτό καί ή πρώτη έκθεσή της πρός τήν Πρεσβευτική Διάσκε

ψη, μέ εξαίρεση τήν ιταλική άποψη, ήταν άντικειμενική. Μπορεί νά διαπί
στωνε ολιγωρίες τών ελληνικών άρχών στίς προσπάθειες γιά τήν άνακάλυψη 
τών ένοχων, άπάλλασσε δμως τήν ελληνική κυβέρνηση άπό κάθε εύθύνη γιά 
τό έγκλημα. Ή  τελική της έκθεση θά ήταν περισσότερο εύνοϊκή γιά τήν Ε λ 
λάδα, δπως πληροφορούνταν άπό άκριτομύθειες οί ελληνικές άρχές, τήν 
καλή θέληση καί πίστη τών όποιων δέν άμφισβήτησε ή Έπιτροπή. Ό μω ς ή 
Πρεσβευτική Λιάσκεψις ή μάλλον οί Μεγάλοι βιάζονταν νά κλείσει τό θέμα, 
σέ βάρος τής Ελλάδας καί πρός όφελος τής Ιταλίας. Έ τσι, πριν πάρει τήν 
τελική έκθεση τής Άνακριτικής, έξέδωσε τήν άπόφασή της καί τήν κοινοποί
ησε στήν Ελλάδα στίς 27 Σεπτεμβρίου. Δείγμα πρωτοφανούς κυνισμού καί 
βαρύτατον πλήγμα κατά τού Διεθνούς Δικαίου τήν χαρακτήρισαν πολλοί. 
Είχαν δίκιο. Μέ τήν Πρεσβευτική άπόφαση λοιπόν, δλα δσα είχε ζητήσει ή 
’Ιταλία, τά έπαιρνε. Τά 50.000.000 λιρεττών, άποζημιώσεις σέ βάρος τών 
θυμάτων καί δικαίωμα αποζημίωσης γιά τά έξοδα κατοχής τής Κέρκυρας! 
Μάς βομβάρδιζαν, μάς σκότωναν, μάς ζητούσαν καί έξοδα γιά τό ψωμί πού 
μάς έτρωγαν! Θά ζητήση άσφαλώς νά τής πληρώσωμεν καί τήν αξίαν τών 
βλημμάτων, τά όποια έφόνενσαν τούς πρόσφυγες, έγραφε ό Χατζής (6-10- 
23). Στό ίδιο φύλλο ό Σίμων ’Ιωνάς (Ν. Γεωργίτσης) δημοσίευε τό άρθρο
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Χ Ο Υ Κ Μ ΙΚ Α Ρ Α -Κ Ο Υ Σ  γράφοντας άγανακτισμένος γιά τήν άπόφαση: Ε ν
θυμούνται οί άναγνώσται δτι οί Τούρκοι πάσαν αυθαίρετον άπόφασιν, άφι- 
σταμένην τοϋ δικαίου καί της νομιμότητος, άπεκάλουν μέ τήν χαρακτη- 
ρίζουσαν τούς Άνατολίτας άλληγορικήν έκ φ ρ α σ ινχο ύ κ μ ι κ α ρ α  - κ ο ύ ς ,  
δηλαδή άπόφασιν μαύρου όρνέου, θέλοντες μέ τοϋτο νά έννοήσουν ότι ή 
άπόφασις έστηρίχθη εις τό ρ ο υ σ φ έ τ ι ή εις τό χ α τ  ή ρ ι . Τέτοια χαρα
κτήριζε καί τή Συνθήκη τής Αωζάννης γιά νά καταλήξει στήν άπόφαση τής 
Πρεσβευτικής: Ή  άνευ αίτιολογικοϋ άπόφασις, άφαιρέσασα έκ τοϋ διεθνοϋς 
θεσμού τής διαιτησίας, τάς κυριωτέρας του άρετάς, καθιστά πιστευτόν ότι 
έπί τήν κρίσιν τοϋ Πρεσβευτικού δικαστηρίου, έβάρυναν παράγοντες πολι
τικοί, όλως ξένοι πρός τό δίκαιον. Καί ού μόνον τοϋτο, άλλά πρός τοΐς 
άλλοις, λόγο) τοϋ άλληλενδέτου τών συμμαχικών συμφερόντων τών ισχυ
ρών, άπεσιωπήθη -έξ άβρότητος πρός τήν σύμμαχον (’Ιταλίαν)- ό άδικος φό
νος τών προσφύγων, ό αιφνίδιος βομβαρδισμός πόλεως κράτους έν ειρήνη 
διατελοϋντος, καί άπεδείχθη ότι διά τούς Μεγάλους ό θεσμός τής 
«Κοινωνίας τών Εθνών» είναι ράκος εντελές καί άξιοκαταφρόνητον. SIC 
VOLO SIC JUBEO. Ό  Θεός νά μάς φνλάξη άπό τό νά μάς ζητήσονν καί τό 
ν τ ο  ς π α ρ  α σ ό  (φόρος τών Τούρκων γιά τόν κόπο πού κατέβαλαν οί μα
σέλες τους γιά τό μάσημα τοΰ φαγητού...). Τέλη Σεπτεμβρίου ή Άνακριτική  
Έπιτροπή  έφυγε άπό τά Γιάννινα, μετά τήν άπόφαση τής Πρεσβευτικής δέν 
είχε πιά λόγο ύπαρξης. Ή  αιφνίδια άναχώρηση καί διάλυση -σημείωνε ό 
γιαννιώτικος τύπος- πιθανόν νά οφειλόταν στήν ά π ρ ο σ δ ό κ η τ η  γιά 
όλα τά μέλη τής Έπιτροπής άπόφαση τής Πρεσβεντικής σέ βάρος τής Ε λ 
λάδας. Ή  κυβέρνηση Γόνατά διαμαρτυρήθηκε έντονα γιά τήν άπόφαση καί 
έκανε προσφυγή στό Διεθνές Δικαστήριο τής Χάγης. Μάταιη προσπάθεια. 
Ή  Πρεσβευτική άπέρριψε τό αίτημα, γιατί γνώριζε πώς στό Διεθνές Δικα
στήριο θ ’ αποκαλύπτονταν οί άνόσιες αποφάσεις της. Ή  κυβέρνηση έκανε 
προσφυγή καί στήν Κοινωνία τών Εθνών, άποδυνάμωσε όμως τό αίτημά 
της, άφοΰ δήλωσε ότι άποδεχόταν τήν άπόφαση τής Πρεσβεντικής. Τό σφάλ
μα της ήταν τεράστιο, άπόδειξη πώς ό ’Ιταλός εκπρόσωπος, πού προσπα
θούσε μέ κάθε μέσο νά ματαιώσει τή συζήτηση στήν Κ.Τ.Ε., εύχαρίστησε τήν 
Ελλάδα γιά τή στάση της... Οί εκπρόσωποι τών μικρών κρατών καί κυρίως 
ό άντιπρόσωπος τής Νορβηγίας, διάσημος εξερευνητής δόκτωρ Νάνσεν, τι- 
μημένος μέ βραβείο Νόμπελ, κατακεραύνωσε μέ τό λόγο του τά εγκλήματα 
τής ’Ιταλίας καί τήν άπόφαση τής Πρεσβεντικής. Ποιό τό όφελος; Ή  ύπόθε- 
ση είχε χαθεί, ή Ελλάδα διέπραξε τό σφάλμα νά άποδεχτεΐ τή διαιτησία τής 
Πρεσβευτικής καί δέν κατέφυγε στήν Κ.Τ.Ε., όπου είχαν λόγο καί ψήφο όλα 
τά κράτη.

Άφοΰ πέτυχε όσα ήθελε ή Ιταλία  έγκατέλειψε τήν Κέρκυρα, στις 27 
’Οκτωβρίου. Οί ΚερκυραΧοι γιόρτασαν τήν άπελευθέρωσή τους μέ απερίγρα
πτες εκδηλώσεις χαράς καί ένθουσιασμοΰ, δέν παρέλειψαν μάλιστα νά 
είρωνευθοΰν μέ πολλούς τρόπους τούς ’Ιταλούς κατά τήν άποχώρησή τους,
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γιά τήν πίστη τους δτι ποτέ δέν θάφευγαν άπό τήν πόλη. "Εκφραση αυτής 
τής πίστης ήταν ή άνάρτηση ενός ξύλινου πετεινού στήν πύλη τοϋ νέου 
φρουρίου, πάνω στόν όποιο οί Ιταλοί είχαν γράψει: "Οταν ό πετεινός λα- 
λήσει. τότε θά φύγουν καί οί ’Ιταλοί άπό τήν Κέρκυρα. Έ . λοιπόν, τή μέρα 
τής άποχώρησής τους οί Κερκυραιοι έκαναν δεκάδες πετεινούς νά λαλή- 
σουν! Ό  διηγηματογράφος Άντώνης Τραυλαντώνης, πού είχε διατελέσει καί 
επιθεωρητής δημοτικών σχολείων Κερκύρας, έχει γράψει ένα ώραίο διήγημα 
μέ τίτλο: Ό  ξύλινος πετεινός. Υπηρέτησα κι έγώ ώς έπιθεωρητής στήν Κέρ
κυρα. Στό γραφείο ήταν άναρτημένος ένας κατάλογος τών έπιθεωρητών πού 
είχαν περάσει άπό τήν περιφέρεια, άνάμεσα στούς πρώτους ήταν ό Τραυλαν
τώνης. "Οταν τό μάτι μου έπεφτε στόν κατάλογο καί διάβαζα τ ’ όνομά του, 
ό νοΰς μου πήγαινε στόν ξύλινο πετεινό του...

Μετά τήν παρένθεση πού δημιουργήθηκε, έξαιτίας τοϋ εγκλήματος τής 
Κακαβιάς, τά πράγματα ξανάρχισαν άπό έκεϊ πού είχαν σταματήσει. Στίς 16 
’Οκτωβρίου, τό άπόγεμα, έφτασαν στά Γιάννινα τά μέλη τής Διεθνούς έπι- 
τροπής γιά τή διαχάραξη τών έλληνοαλβανικών συνόρων. Κατέλυσαν στά 
ξενοδοχεία Άβέρωφ  καί Μεγάλη Βρεττανία  καί στά έπιταχθέντα μουσουλ
μανικά σπίτια, οί Τοΰρκοι ετοιμάζονταν νά φύγουν, μέ τήν άνταλλαγή τών 
πληθυσμών. ’Αρχηγός τής έλληνικής άποστολής ήταν καί πάλι ό άντισυνταγ- 
ματάρχης Δ. Μπότσαρης.

Μένει άναπάντητό ώς σήμερα τό έρώτημα: Ποιός είχε οργανώσει τό έγ
κλημα τής Κακαβιάς, γιά τό όποιο τόσα πλήρωσε ή Ελλάδα; Γράφτηκαν, 
δπως σημειώθηκε, πολλές έκδοχές, εξαντλητικές άνακρίσεις έγιναν κι άπό 
τήν ελληνική πλευρά καί άπό τήν Άνακριτική έπιτροπή. Ή  ληστεία άποκλεί- 
στηκε, δέν είχε κλαπεΐ τίποτε άπό τά θύματα, οί Ρετζαΐοι, στούς όποιους έπε
σαν οί υποψίες, λίγο πριν έκτελεστοΰν άρνήθηκαν συμμετοχή. Ά ρ α  τό 
έγκλημα ήταν πολιτικό. Ποιός τό οργάνωσε; Ποιός είχε συμφέρον νά τό 
οργανώσει; Ή  άποκάλυψη έκείνου πού είχε συμφέρον, οδηγεί κατευθείαν 
στούς ήθικούς καί φυσικούς αύτουργούς. Στήν τεκμηριωμένη μελέτη του γιά 
τό έγκλημα τής Κακαβιάς καί τήν ιταλική έπίθεση κατά τής Κέρκυρας, ό δη
μοσιογράφος Γρηγόριος Δαφνής δίνει, πιστεύω, τή σωστή άπάντηση (Γρ. Δά
φνη. Ή  Ε λλάς μεταξύ δύο πολέμων, 1923-1940, τόμ. Α ' ’Αθήνα 1955, σελ. 
65-109). Πριν γίνει άναφορά στήν άποψή του, μερικές ειδήσεις τοϋ γιαννιώ- 
τικου τύπου, πού πέρασαν άπό τή λογοκρισία, μετά τή λήξη τής υπόθεσης, 
θά διευκολύνουν τήν εξήγηση. Υ πάρχει ή άσφαλής πληροφορία  -έγραψε ή 
Ή πειρος (9-10-23)- ότι έκ τής άνακρίσεως προέκυψαν άποδείξεις περί 
ενοχής εις τό έγκλημα ώρισμένων Αλβανών διά πολιτικούς σκοπούς. Πρό
σωπα τινά κατέθεσαν εις τήν άνάκρισιν ότι τό έγκλημα διεπράχθη έπί τφ  
σκοπώ δημιουργίας αφορμής ρήξεως μεταξύ Ελλάδος καί ’Ιταλίας. Ή  έντύ- 
πωσις έκ τών άνακρίσεων καί τών προκυψάντων στοιχείων είναι ότι, εάν 
έπετρέπετο ύπό τής ’Αλβανικής κυβερνήσεως ή μετάβασις τοϋ (ληστάρχου) 
Μέμου εις Αργυρόκαστρον. πρός αντιπαράστασιν μετά τοϋ 'Αλβανού διοι-
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κητοϋ τής άστννομίας, θά έπετνγχάνετο ή άνακάλυψις τών δολοφόνων. Ή  
είδηση αποκαλύπτει μέρος τής αλήθειας, όχι ολόκληρη. Μένει άφώτιστο 
άκόμα τό πρόσωπο τοΰ ήθικοΰ αύτουργοΰ, τοΰ Μουσολίνι. Τό είδησεογρα- 
φικό πρακτορείο του, τό Στέφανι, τις ίδιες μέρες μετέδιδε τήν ψευδή είδηση 
ότι μερικοί Ρουμάνοι (εννοεί τούς ρουμανίζοντες Κουτσόβλαχους), δολοφο
νήθηκαν στήν Ή πειρο, γιατί ήταν αύτόπτες μάρτυρες τοΰ εγκλήματος τής 
Κακαβιάς. Τό συμπέρασμα πού έβγαινε ήταν πώς οί «ένοχοι» "Ελληνες, δο
λοφονούσαν τούς μάρτυρες γιά νά μήν άποκαλύψουν τούς δολοφόνους. 
Προσπάθεια γιά συσκότιση τής άλήθειας γιά νά μήν έπισημανθοΰν οί πραγ
ματικοί ένοχοι. Μιά εβδομάδα άργότερα δημοσιευόταν ή είδηση πώς οί 
άλβανικές άρχές, ύστερα άπό έντολή τής κυβέρνησής τους συλλαμβάνουν 
καί εξαφανίζουν οίονδήποτε έκ τών προσώπων, άτινα είναι γνωστά είς τήν 
άλβανικήν κυβέρνησιν. δτι δύνανται νά χρησιμεύσουν ώς άψευδεΐς μάρτυρες 
διά τούς ένοχους τοϋ έγκλήματος τής Κακαβιάς. Ή  τοιαύτη ένέργεια είναι 
χαρακτηριστική τής ένοχής τής Αλβανίας εις τήν δολοφονίαν τών μελών τής 
ιταλικής άποστολής. Ταυτόχρονα οί άλβανικές άρχές πήραν έκτακτα μέτρα 
γιά νά παρεμποδίσουν τήν επικοινωνία τών κατοίκων ορισμένων παραμε
θόριων χωριών τους μέ κατοίκους τών έλληνικών χωριών τής άπέναντι 
πλευράς. Φοβοΰνταν ότι πολλοί χωρικοί γνώριζαν στοιχεία γιά τή δολοφο
νία κι άν έμπαιναν στό ελληνικό έδαφος, οί άρχές μποροΰσαν νά τούς κρα
τήσουν ώς μάρτυρες.

Αύτά τά στοιχεία καί πολλά άλλα, δαχτυλοδεικτοΰν, τόν ένα ένοχο, τόν 
εκτελεστή. Ό  οργανωτής, δμως, τοΰ έγκλήματος ήταν άλλος: ό Μουσολίνι. 
Δικαστικώς δέν άποδείχτηκε τίποτε. Ά ν  ύπάρχουν στοιχεία αύτά βρίσκο
νται κάπου ερμητικά κλεισμένα. Άκόμα καί οί εκθέσεις τής Άνακριτικής 
έπιτροπής μένουν μυστικές, δέν έχουν κοινοποιηθεί στήν Ελλάδα, παρά τίς 
προσπάθειές της νά λάβει γνώση τοΰ περιεχομένου τους. Ή  Ελλάδα ήθελε 
νά έρθουν σέ φώς δλα τά στοιχεία, καί κάποιος πού άγωνίζεται γιά νά λάμ- 
ψει ή αλήθεια δέν είναι ποτέ ένοχος. Τί είχε, έξάλλου, νά κερδίσει ή μικρή 
χώρα πού άγωνιζόταν νά έπουλώσει τίς πληγές της, ύστερα άπό τή Μικρα
σιατική καταστροφή; Τίποτα. ’Αντίθετα, μποροΰσε νά έκτιμήσει τίς συνέπει
ες σέ βάρος της άπό μιά τέτοια ενέργεια. Μένουν, λοιπόν, δυό άλλες χώρες 
ύποπτες, ή ’Ιταλία καί ή Αλβανία, γιά τίς όποιες έπισημαίνεται συμφέρον 
άπό πολλές πλευρές (τά άλλα έλατήρια τοΰ έγκλήματος: ληστεία καί προσω
πικοί λόγοι άποκλείστηκαν). Ή  Αλβανία είχε άναλάβει τήν έκτέλεση τοΰ 
σχεδίου, πού άπέβλεπε στή δολοφονία τών μελών τής ιταλικής άποστολής. 
Ή  άρνηση τών Αλβανών νά έπιτρέψουν τήν άντιπαράσταση τοΰ λήσταρχου 
Μέμου μέ τόν άστυνόμου Άργυροκάστρου, άποτελει βασική άπόδειξη ένο
χης. Φυσικά ό άστυνόμος δέν ένεργοΰσε μόνος του, ή όμάδα τών δολοφόνων 
’Αλβανών καταρτίστηκε ύστερα άπό έντολή τής κυβέρνησής του, πού ύπο- 
χρεώθηκε νά συμπράξει κατόπιν τών ιταλικών πιέσεων. Τήν δολοφονίαν 
τού Τελλίνι μόνον ή ’Ιταλία μποροΰσε νά όργανώση, παρατηρεί ορθά ό Δα-
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φνής. Οί λόγοι; Πολλοί. Ό  Μουσολίνι θεωρούσε τόν Tellini εχθρό του, γιατί 
ήταν αντιφασίστας. Μέ τή δολοφονία του απαλλασσόταν άπό ένα σοβαρό 
άντίπαλο καί ταυτόχρονα τοΰ δινόταν ή ευκαιρία νά κάμει επίδειξη τής δύ
ναμής του καί νά ταπεινώσει τήν Ελλάδα, ξέροντας καλά πώς ή άντίδραση 
τών Μεγάλων, δέν θά τοΰ δημιουργούσε μεγάλα προσκόμματα. Εξάλλου τήν 
ένοχή τοΰ Μουσολίνι κατάγγειλε δημόσια στό βιβλίο του "Ή  σύγχρονη 
’Ιταλία”, ό πρώην ύπουργός τών Εξωτερικών κόμης Σφόρτσα- «τί χρείαν 
άλλων μαρτύρων έχομεν;».

Δέν ήταν δύσκολο στό Μουσολίνι νά πιέσει τήν ’Αλβανία -ή στενή έξάρ- 
τησή της άπό τήν ’Ιταλία τήν υποχρέωνε νά συμμορφωθεί- ν ’ άναλάβει τήν 
έκτέλεση τοΰ έγκλήματος, μέ τό όποιο θά εξυπηρετούνταν κι άλβανικά συμ
φέροντα, όπως πίστευαν οί ’Αλβανοί μπέηδες τής Τσαμουργιάς. Ό  Δαφνής 
σημειώνει ότι οί μπέηδες θίγονταν άπό τις άπαλλοτριώσεις τών τσιφλικιών, 
πού είχε αποφασίσει ή Επανάσταση τοϋ ’22 καί πίστευαν, ότι μέ τήν άνα- 
ταραχή πού δημιουργόταν άπό τό έγκλημα, οί ’Ιταλοί δέν θά καταλάμβαναν 
μόνο τήν Κέρκυρα, άλλά καί τήν Τσαμουργιά γιά νά τήν προσαρτήσουν στήν 
’Αλβανία. Τήν επικείμενη ένωση τής Τσαμουργιάς μέ τήν ’Αλβανία, οί μπέ
ηδες τήν κοινολόγησαν μέρες πριν γίνει τό έγκλημα. ’"Ηξεραν, λοιπόν, καί 
περίμεναν. Στήν όλη υπόθεση έμπλεκόταν κι ό έλληνομαθής ορθόδοξος επί
σκοπος καί πολιτικός Φάν Νόλι, πράκτορας τών ’Ιταλών, γιά δικούς του λό
γους; επιδίωκε τήν άνατροπή τοΰ Ζώγου.

Ή  όργάνωση, λοιπόν, τοϋ έγκλήματος έγινε άπό τούς Ιταλούς καί ή έκτέ
λεση τών δολοφονιών άπό τούς ’Αλβανούς. Ό  Μουσολίνι πέτυχε τούς σκο
πούς του, ή Ελλάδα ταπεινώθηκε άλλά καί οί Μεγάλοι μαζί της. Ή  παγκό
σμια κοινή γνώμη άπό τις πρώτες μέρες έπισήμανε τούς ένοχους τοϋ εγκλή
ματος, τούς ’Ιταλούς, καί οί μεγαλύτερες εφημερίδες τής Ευρώπης κι έξέ- 
χοντες πολιτικοί δέ δίστασαν νά άπαγγείλουν τό κατηγορητήριό τους. Τά 
Γιάννινα, ή μικρή πρωτεύουσα τής ’Ηπείρου, έγινε, άθελά της, γιά πολλές 
εβδομάδες κέντρο τοΰ παγκόσμιου ενδιαφέροντος. ’Αρχές, δημοσιογράφοι, 
διεθνείς επιτροπές, ξένοι κάθε προέλευσης, κατέκλυσαν τή μικρή πόλη, πού 
κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες γιά ν ’ άνταποκριθεϊ στις άπαιτήσεις τής πα
τροπαράδοτης φιλοξενίας. Τό πέτυχε. Οί άρχές δέχτηκαν πολλές ευχαρι
στίες. Ή  Γενική διοίκηση ’Ηπείρου έδωσε, στις άρχές ’Οκτωβρίου γιά δημο
σίευση, τήν παρακάτω άνακοίνωση: Ό  πρόεδρος τής Διεθνοϋς Άνακριτικής 
Έπιτροπής συνταγματάρχης Σιμπούγια έπί τή αναχωρήσει τής Έπιτροπής 
έντεϋθεν, έξέφρασε τάς ευχαριστίας του πρός άπάσας τάς άρχάς διά τήν πα- 
ρασχεθείσαν συμβολήν εις τήν Διεθνή Επιτροπήν, πρός έκπλήρωσιν τής 
αποστολής της καί τάς έπιδαψιλευθείσας π α ρ ’ αυτών καί τοϋ Ηπειρωτικού 
λαοϋ εύγενεΐς έκδηλώσεις πρός τά μέλη τής Έπιτροπής. Οί έκθέσεις αυτές 
τής Έπιτροπής. άν γίνονταν γνωστές θά έρριχναν περισσότερο φώς στήν 
υπόθεση, ή άπόφαση τής Πρεσβευτικής τή συσκότισε κι άδίκησε κατάφωρα 
τήν Ελλάδα.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ή  απόφαση τής Συνθήκης τής Λωζάννης γιά τήν άνταλλαγή τών πληθυ
σμών άρχισε νά ένεργοποιεΐται, μέ τίς συνεδριάσεις τών ειδικών έπιτροπών. 
Ή  μέρα πού θά έφευγαν οί Τούρκοι άπό τά Γιάννινα πλησίαζε. Δυσχέρειες 
παρουσιάζονταν στό θέμα έκείνων πού ήθελαν νά παραμείνουν στήν Ε λ 
λάδα, δπως οί Τσιάμηδες' μέ τή συμπαράσταση τών ’Ιταλών χαρακτηρίστη
καν ’Αλβανοί καί δέν έφυγαν. Μερικοί, άλβανικής καταγωγής ή όχι, έμειναν 
καί στά Γιάννινα, άνάμεσά τους κι ό μουφτής πού βέβαια δέν ήταν ’Αλβανός, 
τοΰ ήταν δμως άδύνατο ν’ άποχωριστει τήν πόλη πού γεννήθηκε, τήν άγα- 
ποΰσε πολύ.

Μέ τήν προοπτική τής επικείμενης άνταλλαγής, ή Γενική διοίκηση δημο
σίευσε προκήρυξη (2-10-23), μέ τήν όποια γινόταν γνωστό δτι απαγορευό
ταν: 1) κάθε μίσθωση άγροτικοΰ ή άστικοΰ άκινήτου πού άνήκε σέ μου
σουλμάνους, "Ελληνες υπηκόους, 2) κάθε μεταβίβαση ή μίσθωση ή έξαγωγή 
ή άπόκρυψη ζώων χρησιμοποιούμενων στήν καλλιέργεια, γεωργικών εργα
λείων ή μηχανών (πού άνήκαν στούς μουσουλμάνους πάντοτε), 3) ή πώληση 
οικιακών επίπλων καί σκευών, 4) ή πώληση τής μισής συγκομιδής άπό τήν 
παραγωγή. Σέ λίγες μέρες, μέ άλλη άνακοίνωση της, ή Γενική διοίκηση κα- 
λοΰσε τούς μουσουλμάνους τής πόλης καί τής περιφέρειας τοΰ νομοΰ Ίω αν
νίνων, δπου είχαν έγκατασταθει πρόσφυγες, τούς ύποκείμενους στήν από
φαση άνταλλαγής τών πληθυσμών, δπως έντός πέντε ημερών σνμπτυχθοϋν  
έκουσίως εις τό 1/4 τών ύ π ’ αυτών κατεχομένων οικημάτων, τών ύπολειπο- 
μένων 3/4 διατεθεισομένων άποκλειστι.κώς πρός έγκατάστασιν προσφύγων. 
Οί μουσουλμάνοι θά συμπτύσσονταν σέ ξεχωριστά οικήματα κι άπαγορευ- 
όταν άπολύτως ή συγκατοίκησή τους μέ χριστιανούς. "Οσοι δέ συμμορφώ
νονταν μέ τήν απόφαση θά ύποχρεώνονταν νά συμπτυχθοΰν άναγκαστικά.

Ή  απόφαση τοΰ ύπουργείου Στρατιωτικών ν ’ άναθέσει τήν τήρηση τής 
δημόσιας άσφάλειας στό στρατό, έγινε στά Γιάννινα δεκτή μέ άνακούφιση. 
Ή  "Ηπειρος είχε καταντήσει ένα άπέραντο έκτροφείο ληστών, πού καταδυ
νάστευαν τά χωριά, άλλά καί τά άστικά κέντρα. Ή  χωροφυλακή άποδείχτηκε 
πώς ήταν άνίκανη νά διαφυλάξει τή δημόσια τάξη καί νά έξασφαλίσει ήσυχη 
ζωή στήν ύπαιθρο. Ούτε καί στήν πόλη, άφοΰ οί Ρετζαΐοι κατόρθωναν νά αι
χμαλωτίζουν πολίτες, δπως τόν Παπαγιαννόπουλο κι άργότερα τό Φορ- 
τουνόπουλο, νά τούς κρατοΰν ομήρους καί νά παίρνουν λύτρα. Στούς Γιαν- 
νιώτες δημιούργησε σύγχυση καί τό περιεχόμενο τής δήλωσης τής οίκογέ-
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νειας Παπαγιαννοπούλου. είδος εύχαριστηρίου, μέ πολλές αιχμές γιά πολ
λούς καί τή Χωροφυλακή. 'Η δήλωση δημοσιεύτηκε στόν Κήρυκα (20-9-23) 
καί ήταν ή παρακάτω: Έπί τή απελευθερώσει τοΰ αίχμαλωτισθέντος παιδιού 
μας Χρήστου Παπαγιαννοπούλου. εύχαριστοϋμεν άπαντας τούς οπωσδήπο
τε συμμερισθέντας τήν αγωνίαν καί λύπην μας. ιδιαιτέρως τούς συγγενείς 
καί φίλους μας (::) (τά ερωτηματικά είναι τής οικογένειας), ιδιαίτατα δέ τόν 
άνώτερον Διοικητήν Χωροφυλακής κ. Ν. Πλάτην διά τάς περιφήμους (τό 
επίθετο δημιουργεί υπόνοιες γιά δυσμενή κριτική άξιολόγηση τών έργων τής 
Χωροφυλακής) ύπηρεσίας του. τάς παρασχεθείσας ήμΐν. Ούδεμίαν άπολύ- 
τως έπίσκεψιν δεχόμεθα καί ούδενός άπολύτως καί τήν έλαχίστην καταδίω- 
ξιν έπιθυμοϋμεν» (ποιούς νά καταδιώξουν; τούς Ρετζαίους; Θά κινδύνευε 
τώρα καί ή ζωή όλης τής οικογένειας). Τήν άλλη μέρα ή *Ηπειρος σχολίαζε 
τή δήλωση ώς εξής: Έδημοσιεύθη χθές είς τό εγχώριον βενιζελικόν έντυπον  
δημοσίευμά τι τής οίκογενείας κ. Παπαγιαννοπούλου... Έ κπληκτος ό άναγι- 
νώσκων τό δημοσίευμα κόσμος διερωτάτο χθές: — Τό δημοσίευμα αποτελεί 
δήλωσιν ευχαριστήριον ή καταγγελίαν έπί ...ληστεία κ α τ’ άσπονδων φί
λων:».

Στίς 20 ’Οκτωβρίου νέα θρασύτατη ληστεία αναστάτωσε τήν ύπαιθρο καί τήν πόλη. 
Πιθανόν οί δράστες. 13 τόν άριθμό, νά μήν ήταν οί Ρετζαΐοι. είχαν γίνει δμως τόσο πολ
λές οί συμμορίες -σάν τά μανιτάρια φύτρωναν- πού ό κόσμος, σέ σημαντικό ποσοστό, 
άρχισε νά ένδιαφέρεται γιά τά γεγονότα παρά γιά τούς άρχηγούς. Ή  ληστρική επιδρομή 
έγινε στό χάνι Νεγράδων, τό άπόγευμα, στό 25ο χιλιόμετρο τής όδού Ίωαννίνων- 
Άργυροκάστρου. Πήραν 5000 δρχ. άπό τόν ξενοδόχο, όλα τά είδη τού πανδοχείου του. 
τά φόρτωσαν σέ ζώα Βορειοηπειρώτη έμπορου, πού βρίσκονταν στό χάνι. λήστεψαν*κι 
αύτόν καί τό εμπόρευμά του (είδη πολυτελείας άξίας 25.000 δρχ.) κι όλους τούς ταξι
διώτες. Συνολικά πήραν 60.000 δρχ. Δέν τούς έφτασαν όσα άρπαξαν. Ύστερα άπό τρεις 
ώρες. στίς 9 τό βράδυ τής Ιδιας μέρας. 7 ένοπλοι τής Ιδιας συμμορίας, έστησαν ένέδρα 
στή θέση Ξηροπόταμο. ανάμεσα άπό τή Δοβρά καί τό Σοποτσέλι καί καταλήστεψαν - 
είχαν σίγουρα τίς πληροφορίες τους άπό τούς καταδότες (κολαούζους), μεγάλη πληγή 
τής ύπαίθρου τότε- ένα καραβάνι κατοίκων τής Δοβράς. έρχόταν άπό τήν Ξάνθη, μέσω 
Μετσόβου-Καλαμπάκας. Πώς νά μήν ερημώσουν, ύστερα, μέ τέτοιες έπιδρομές. πού δέν 
είχαν τελειωμό, τά χωριά τοΰ Ζαγοριοΰ:
Ή  επαναστατική κυβέρνηση άποφάσισε τήν άρση τής προληπτικής λογο

κρισίας, άλλά μέ περιορισμούς. ’Απαγορευόταν ή δημοσίευση κειμένων άνα- 
φερόμενων στή δίκη καί τήν εκτέλεση τών εξ, στήν έξωση καί τό θάνατο τοΰ 
βασιλιά Κωνσταντίνου, καί σέ έπιθέσεις καί κριτική τών πράξεων τών άρ- 
χηγών τής ’Επανάστασης. Ή ταν φυσικό τά μέτρα νά μήν Ικανοποιήσουν τήν 
άντιπολίτευση, τή στιγμή μάλιστα πού είχε άρχίσει ή προεκλογική περίοδος 
καί συνεχιζόταν έντονη. Ή  δημοσίευση πάντως τοΰ Β.Δ. τής 18ης ’Οκτω
βρίου γιά προκήρυξη έκλογών Συντακτικής Συνέλευσης στίς 2 Δεκεμβρίου, 
έλυσε τά χέρια τών άντιπολιτευόμενων έφημερίδων, πού ξέσπασαν σέ σφο
δρότατη πολεμική έναντίον τής Επανάστασης. Είναι χαρακτηριστικό τό 
άρθρο τής Η πείρου  τής 21-10-23 (τό τελευταίο άρθρο τοΰ Χατζή, γιατί τήν 
άλλη μέρα ή εφημερίδα έκλεισε -μαζί μέ 40 άλλες άντιβενιζελικές έφημερίδες
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τών ’Αθηνών καί τών επαρχιών- μέ τήν αιτιολογία δτι υποστήριζε τό κίνημα 
πού έξερράγη εκείνη τή νύχτα). Έφερε τούς χαρακτηριστικούς τίτλους: Νά 
γκρεμισθοϋν μίαν ώραν ταχντερον-Πάσα στιγμή παραμονής των είναι εθνι
κός κίνδυνος πλήρους καταστροφής. "Ισως στό γκρέμισμα νά συμπεριλαμ- 
βανόταν καί ή βιαία άνατροπή τών κρατούντων...

Νά γκρεμισθοϋν μίαν ώραν ταχύτερον... Προφητική ή άπαίτηση τής 
Ηπείρου. Τό βράδυ τής μέρας πού γράφτηκε, δλες σχεδόν οί στρατιωτικές 
μονάδες τής Ελλάδας -μέ έξαίρεση τήν ’Αθήνα καί Θεσσαλονίκη- έπαναστά- 
τησαν γιά νά γκρεμίσουν τήν Επανάσταση. Τό κίνημα αύτό τοΰ στρατού τής 
νύχτας τής 21ης πρός τήν 22η ’Οκτωβρίου καταχωρήθηκε στις σελίδες τής 
νεότερης ελληνικής ιστορίας ώς Άντεπανάστασις. στήν πραγματικότητα 
ήταν διαφορετικό άπό έκεινο πού θέλησαν νά τό παρουσιάσουν, γιά λόγους 
προπαγανδιστικούς, οί κυβερνητικοί πού τό κατέστειλαν. Τό χαρακτήρισαν 
άκόμα καί ώς άντιβενιζελικό καί κίνημα τοΰ Μεταξά' ούτε αύτό εύσταθεΐ κι 
άς διακρίνεται στό βάθος τής σκηνής ό Μεταξάς, ό όποιος έπιχείρησε νά τό 
έκμεταλλευτεΐ.

Τά αίτια πού τό προκάλεσαν ήταν πολλά. Τό βασικότερο μπορεί νά χα
ρακτηριστεί ή δυσαρέσκεια τοΰ μεγαλύτερου μέρους τών άξιωματικών ένα
ντίον τής Επανάστασης, επειδή είχε ξεφύγει άπό τις προγραμματικές διακη
ρύξεις της' άπό έθνική είχε μετατραπεΐ σέ πολιτική, έμφάνιζε μιά άλλη όψη 
τοΰ βενιζελισμοΰ σέ χειρότερη έκδοση. Κλίκες είχαν σχηματιστεί γύρω άπό 
τά βασικά στελέχη τής ’Επανάστασης, οί όποιες δημιουργούσαν καταστάσεις 
εύμενεις μόνο γιά τό στενό περιβάλλον τους, άδιαφορώντας γιά τή δυσαρέ
σκεια πού προκαλοΰσαν στή μεγάλη πλειοψηφία τών άξιωματικών, βενιζε- 
λικών κι άντιβενιζελικών. Τή μεγαλύτερη ζημιά είχε προκαλέσει ό Πάγκαλος, 
ό όποιος μέ τήν προσωπική του πολιτική άνέτρεψε έπετηρίδες, παραγκώνισε 
άξιους ηγήτορες γιά νά ικανοποιήσει τούς άφοσιωμένους σ’ αύτόν, πίστευε 
πώς έτσι θά δημιουργοΰσε προϋποθέσεις γιά ν ’ άνατρέψει τήν ’Επανάσταση. 
κάτι πού επιδίωκε άπό τήν πρώτη μέρα τής έπικράτησής της. Ή  κυβέρνηση 
κατάλαβε τούς σκοπούς του καί τόν άντικατέστησε άπό τήν ήγεσία τού στρα
τεύματος, οί άντιδράσεις όμως συνεχίζονταν, τή στιγμή πού ό Πάγκαλος, στό 
όνομα τής ’Επανάστασης δημιουργούσε τήν άναστάτωση.

Τό περίεργο είναι πώς τό κίνημα ήταν προσπάθεια κι οργάνωση όχι τής 
ηγεσίας τοΰ στρατεύματος, άλλά τών κατώτερων άξιωματικών, οί όποιοι κι
νήθηκαν μέ ζήλο. πιστεύοντας πώς άφοΰ όλα τά κόμματα είχαν φθαρεί στήν 
άσκηση τής εξουσίας, χρειάζονταν ένα νέο Γουδί γιά νά ξαναβρεΐ ή Ελλάδα 
τό σωστό δρόμο. Μέ τή διαφορά πώς οί ομάδες τών άξιωματικών πού μυή- 
θηκαν (βενιζελικές-άντιβενιζελικές) δέν πίστευαν στις ικανότητες τών άλλων 
νά φέρουν σέ πέρας τό έργο πού άναλάμβαναν. Ή  δυναμική πάντως ομάδα 
τών άντιβενιζελικών στό στρατό, ή άποκαλούμενη Όργάνωσις τών Ταγμα
ταρχών έπικοινωνοΰσε μέ τόν I. Μεταξά, καί ζητοΰσε τις συμβουλές του' άν 
γίνονταν άποδεκτές ίσως νά είχε έπικρατήσει ή ’Αντεπανάσταση.
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’Αρχηγοί τής κίνησης ήταν δυό υποστράτηγοι, γνώριμοι στήν κοινωνία 
τών Γιαννίνων, γιατί καί οί δυό είχαν διατελέσει διοικητές τοΰ Ε' Σ .  Στρα- 
τοΰ: οί Γ. Λεοναρδόπουλος καί Π. Γαργαλίδης. Καί οί δυό ήταν βενιζελικοί 
καί στελέχη τής Επανάστασης, ό Λεοναρδόπουλος είχε υπηρετήσει καί στό 
στρατό τής Άμύνης, στή Θεσσαλονίκη. “Εχει σημειωθεί, πώς λίγες μέρες 
πριν τήν έκρηξη τοΰ κινήματος είχε φύγει άπό τά Γιάννινα μέ άδεια γιά τήν 
’Αθήνα, ή άναχώρησή του είχε οπωσδήποτε σχέση μέ τήν οργάνωση τοΰ κι
νήματος. Καί οί δυό ύποστράτηγοι ήταν άπό τά καλλίτερα στελέχη τοΰ στρα
τεύματος. Τρίτος συναρχηγός ό συνταγματάρχης Γ. Ζήρας, άπό τούς ήρωες 
τής Μικρασιατικής εκστρατείας. Ή ταν βασιλικός, χωρίς ποτέ ν’ άναμιχθεΐ 
σέ κομματικές διαμάχες, ή μόνη άδυναμία του ήταν ή χαρτοπαιξία. Κατά τήν 
έκρηξη τοΰ κινήματος άνέλαβε τή διοίκηση τών μονάδων Μακεδονίας - 
Θράκης, μέ βασικό στόχο τήν κατάληψη τής Θεσσαλονίκης, ή όποία δέν έγινε 
κατορθωτή, γιατί οί κυβερνητικοί ανακάλυψαν τή μελετώμενη κίνηση κι 
άντέδρασαν.

Οί κινηματίες πίστευαν πώς ή έπικράτηση τοΰ κινήματος σ’ δλη τήν Ε λ 
λάδα, εκτός άπό τήν ’Αθήνα, θά υποχρέωνε τήν κυβέρνηση νά παραιτηθεί 
χωρίς αιματοχυσία. Τό σχέδιό τους ήταν: νά συγκλίνουν δλες οί έπαναστα- 
τημένες μονάδες πρός τήν ’Αθήνα, πού θά έπεφτε ώς ώριμος καρπός. Ό  
Μεταξάς άντιτάχθηκε στό σχέδιο. Τό κίνημα θά πετύχει, είπε, άν αίφνιδιά- 
σει τόν άντίπαλο καί τόν χτυπήσει στήν πρωτεύουσα, καταλαμβάνοντάς την, 
έκεϊ έπρεπε νά στραφεί ή προσπάθεια. Οί έπαρχιακές φρουρές, δσες ήταν 
άντίθετες, θά προσχωρούσαν. Ό  Μεταξάς είχε δίκιο, δέν τόν άκουσαν. 
’Ισχυρίστηκαν πώς στήν ’Αθήνα οί περισσότερες μονάδες ήταν άφοσιωμένες 
στήν Επανάσταση, παρόλο πού ό διοικητής τής βασικής II μεραρχίας Βλ. 
Τσιρογιάννης βρισκόταν σέ έπικοινωνία μέ τούς στασιαστές. Δέν τοΰ είχαν 
δμως έμπιστοσύνη, γιατί καιροσκοπούσε. ’Ή ταν έτοιμος νά κινηθεί μόνον 
δταν βεβαιωνόταν ποιά παράταξη θά έπικρατοΰσε (άργότερα ό Βλ. Τσι- 
ρογιάννης έγινε διοικητής τής VIII μεραρχίας στά Γιάννινα). Ή  άδυναμία 
τών στασιαστών ήταν ή έλλειψη άποφασιστικότητας, ό καιροσκοπισμός ορι
σμένων ηγητόρων καί ή άφέλεια τών άρχηγών νά πιστεύουν πώς ή Επανά
σταση θ ’ άποχωροΰσε, δταν άντιλαμβανόταν δτι δλη ή, έκτός ’Αθήνας, 
Ελλάδα είχε στραφεί έναντίον της,

Τό κίνημα έκδηλώθηκε τά μεσάνυχτα άκριβώς τής 21ης πρός τήν 22η 
’Οκτωβρίου. Στήν προκήρυξη πού δημοσιεύτηκε σέ τρεις άντιβενιζελικές 
εφημερίδες τής πρωτεύουσας, δέ γινόταν αναφορά στό περιεχόμενο τών κυ
ρίων αιτημάτων, αύτών πού είχαν συσπειρώσει τούς άξιωματικούς, άλλά 
στόν εκλογικό νόμο καί τόν τρόπο διεξαγωγής τών έκλογών. Ζητούσαν δη
λαδή: α) νά διαλυθεί ή Επανάσταση, β) νά παραιτηθεί ή κυβέρνηση καί νά 
σχηματιστεί άλλη, κοινής έμπιστοσύνης, γ) νά διενεργηθοΰν άδιάβλητες 
εκλογές μέ βάση τούς νόμους πού ΐσχυαν πριν τήν Επανάσταση, γιά νά 
έκδηλωθεΐ τό γνήσιο φρόνημα τοΰ ελληνικού λαοΰ. (Σημειώσαμε ήδη, δτι ό
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Γ. Παπανδρέου, ώς υπουργός τών Εσωτερικών, τροποποίησε τόν εκλογικό 
νόμο, καθιερώνοντας τήν επαρχιακή περιφέρεια γιά τήν Παλαιά Ελλάδα 
καί τήν πρωτοδικειακή γιά τή Νέα. Οί μουσουλμάνοι καί οί έβραΐοι θά ψή
φιζαν ξεχωριστά καί θά έβγαζαν τούς δικούς τους βουλευτές. Άποτέλεσμα 
αύτού τού διαχωρισμού ήταν στίς εκλογές πού έγιναν, μετά τήν καταστολή 
τής ’Αντεπανάστασης, νά βγουν 4 βουλευτές έβραΐοι στή Θεσσαλονίκη μέ ψή
φους 20 ώς 25. Ό  διαχωρισμός πού έκανε ό Παπανδρέου ήταν σκόπιμος, 
γιατί οί μουσουλμάνοι καί οί έβραΐοι στή συντριπτική τους πλειοψηφία ψή
φιζαν τήν άντιβενιζελική παράταξη).

Οί λεπτομέρειες τών κινήσεων τών στασιαστών καί τής καταστολής τής 
’Αντεπανάστασης είναι γνωστές. Ό  Ζήρας ήττήθηκε στήν προσπάθειά του νά 
καταλάβει τή Θεσσαλονίκη καί οί Λεοναρδόπουλος καί Γαργαλίδης έχασαν 
τίς μάχες γιά τήν άλωση τής πρωτεύουσας. Ό  I. Μεταξάς έφυγε κρυφά γιά 
τό έξωτερικό, τό κόμμα του έπεσε στήν παρανομία κι όλες οί άντιβενιζελικές 
έφημερίδες, τών Αθηνών καί τών επαρχιών κλείστηκαν, μαζί καί ή ’Ήπει
ρος. Απομένει νά δούμε τί έγινε στά Γιάννινα καί τόν Ηπειρωτικό χώρο 
κατά τήν έκρηξη τοϋ κινήματος.

Ή ταν φυσικό ό τελευταίος διοικητής τού Ε ' Σ .  Στρατού Γ. Λεοναρ
δόπουλος νά μυήσει τόν κύκλο τών στενών συνεργατών του, τό έπιτελεΐο 
του. "Ολοι συμφώνησαν μόνο πού καί οί ίδιοι, καί πολλοί άλλοι μυημένοι 
σ’ όλη τήν Ελλάδα, έδειχναν ενθουσιασμό γιά τήν ιδέα, άλλά άναποφασι- 
στικότητα στή δράση. Είχε δημιουργηθεΐ ή έντύπωση πώς ό Πλαστήρας, μό
λις θά μάθαινε πώς έξερράγη κίνημα θά παρέδιδε τήν έξουσία. Τόν Λεοναρ- 
δόπουλο άναπλήρωνε ό έπιτελάρχης του συνταγματάρχης Άρ. Χασαπίδης, 
βενιζελικός, ήταν μάλιστα μέλος τής επαναστατικής έπιτροπής, κατά τήν 
έκρηξη τής Επανάστασης τον Πλαστήρα. Κι δμως! Ό  σκληρός -ύποτίθεται- 
αύτός άξιωματικός, μόλις ό διοικητής τής VIII μεραρχίας συνταγματάρχης 
Μάρκου, πληροφορημένος άπό τόν Πλαστήρα γιά τήν εκδήλωση τού κινή
ματος, πήγε τό πρωί τής 23ης ’Οκτωβρίου στήν έδρα τοΰ Ε ' Σ .  Στρατού κι 
άπαίτησε άπό τό Χασαπίδη νά τοΰ παραδώσει τή διοίκηση, ό τελευταίος 
συμμορφώθηκε, χωρίς ν ’ άντιδράσει. Τό ίδιο έκαναν καί οί μυημένοι στό κί
νημα επιτελείς. "Οταν ό Μάρκου τούς δήλωσε ότι δέν προδίδει τήν Ε πα
νάσταση καί θά πάρει μέτρα γιά τήν έξουδετέρωση τών κινηματιών, οί επι
τελείς στάθηκαν στό πλευρό του. Ή  άναποφασιστικότητα καί ή άντίληψη 
πού είχε δημιουργηθεΐ πώς όλα θά τελείωναν χωρίς αιματηρές συγκρούσεις, 
έγιναν ισχυρό όπλο στά χέρια τών άξιωματικών πού έμειναν πιστοί στήν 
’Επανάσταση. Ό  Χασαπίδης φυλακίστηκε, καθώς κι ό διοικητής τοΰ πυρο
βολικού τής μεραρχίας Βλ. Κολοκοτρώνης, ό μόνος πού προσπάθησε ν ’ 
άγωνιστεΐ γιά τήν έπιτυχία τοΰ κινήματος. Μέ τίς συλλήψεις αύτές, καθώς 
καί στελεχών τών άντιβενιζελικών κομμάτων, έληξε τό κίνημα στά Γιάννινα, 
χωρίς στήν ουσία νά εκδηλωθεί.

Αντίθετα άπό τά Γιάννινα, στήν Πρέβεζα δραστηριοποιήθηκαν οί μυημέ-



νοι άξιωματικοί μέ επικεφαλής τό διοικητή τοϋ 24ου συντάγματος, άντι- 
συνταγματάρχη Δημουλίτσα. ό όποιος μέ τούς έπιτελεϊς του πήρε τήν τολ
μηρή άπόφαση νά καταλάβει τά Γιάννινα. Πιθανόν νά πετύχαινε, άν ό στρα
τός πού οδηγούσε είχε γνώση τών σχεδίων του καί συντασσόταν μ’ αύτά. Ό  
Δημουλίτσας δμως παραπλάνησε τούς στρατιώτες του. λέγοντάς τους. δτι 
θά πήγαιναν στά Γιάννινα γιά μεταστάθμευση. Ό τα ν  λοιπόν οί στρατιώτες 
βρέθηκαν άντιμέτωποι μέ άπόσπασμα στρατοϋ 200 άνδρών (ένισχυμένο καί 
μέ 50 έθελοντές πού έστειλε ό Μάρκου, μέ δυό κανόνια, στή Φιλιππιάδα γιά 
νά σταματήσουν τήν άνοδο τών Πρεβεζιάνων) κι δταν άρχισαν τά κανόνια 
νά τούς χτυποϋν. οί τελευταίοι διαλύθηκαν. Πήγαιναν γιά στάθμευση κι όχι 
γιά πόλεμο. Ό  Δημουλίτσας ύποχρεώθηκε σέ παράδοση, καθώς είχε περι
κυκλωθεί άπό στρατιωτικές δυνάμεις άπό τήν "Αρτα (είχαν κλείσει τό γεφύ- 
ρι) κι άπό άπόσπασμα Πρεβεζιάνων, πιστών στήν Επανάσταση (τούς κινη
τοποίησαν ό φρούραρχος λοχαγός Κοκονέτσης κι ό δήμαρχος Μπάλκος). 
Κάθε στασιαστική έκδήλωση στήν "Ηπειρο καταπνίγηκε.

Είναι απαραίτητο νά σημειώσουμε δυό πράγματα γιά τίς προθέσεις τής 
’Αντεπανάστασης και τ ’ άποτελέσματα: Διατυπώθηκαν πολλές άπόψεις άπό 
ιστορικούς, θά συμφωνήσω μ’ εκείνους πού, κατά ένα τρόπο, έκπροσωπεί ή 
λαγαρή σκέψη τοϋ Γρ. Δαφνή. Κατά τήν ομολογία τών ίδιων τών βενιζε- 
λικών, οπαδών τής ’Επανάστασης τοϋ Πλαστήρα, άκόμα καί τών δημοκρα
τικών τοϋ Άλ. Παπαναστασίου, τό κίνημα δέν ήταν άντιβενιζελικό ή Με- 
ταξικό, κίνημα διαμαρτυρίας ήταν. Ά π ’ αύτοϋ άπέρρεε καί ή πεποίθηση ότι 
οί κινηματίες δέ θά ύποχρεώνονταν νά πολεμήσουν. "Ετσι στήν κρίσιμη ώρα 
έμειναν άναποφάσιστοι. Ό  Δαφνής σημειώνει: Τό κίνημα τοϋ 1923 δέν 
έστερείτο ηθικής βάσεως οϋτε εύγενών έλατηρίων, τό ίδιο έλεγαν καί οί βε- 
νιζελικοί. Ή  Δημοκρατική "Ενωσις τοΰ Παπαναστασίου παραδεχόταν δτι τό 
κίνημα είχε ώς έλατήριον τήν «άποκατάστασιν τών λαϊκών έλενθεριών». Οί 
περισσότεροι άπό τούς κινηματίες, στίς άνώτερες κυρίως βαθμίδες, ήταν φί
λοι τής ’Επανάστασης καί είχαν βοηθήσει στήν άναδιοργάνωση τοΰ στρατοΰ. 
Ά λ λ ’ ένεφανίζοντο διαφωνοϋντες εις ένα σημεΐον: Τήν άνάμιξιν τοϋ στρα
τοϋ εις τήν πολιτικήν. Έπί πλέον έδνσφόρουν διά τόν άναπτνχθέντα πέρι'ξ 
τής Έπαναστάσεως παραγοντισμόν. ό όποιος καί έξεμεταλλενετο τήν ’Επα- 
νάστασιν. Κι ό Μεταξάς; Αύτός ήταν ή άθέατη πλευρά τής Αντεπανάστασης. 
Ό  ομφάλιος λώρος πού τόν συνέδεε μ’ αύτή ήταν ή Όργάνωσις τών Ταγμα
ταρχών. Φυσικά θά έκμεταλλευόταν πρός όφελος του ένα θετικό άποτέλεσμα 
τοΰ κινήματος. Ή  παρασκηνιακή δραστηριότητα καί οί βλέψεις του ήταν τό 
άδύνατο σημείο τών άντεπαναστατών. Οί νικητές, γιά λόγους προπαγάνδας, 
έσπευσαν νά χαρακτηρίσουν τό κίνημα Μεταξικόν καί τόν Μεταξά ώς άρχη- 
γόν του. "Εφυγε γιά τό έξωτερικό κρυφά, θά ξαναγύριζε μέ τή χορήγηση γε
νικής άμνηστίας.

Τό δεύτερο σοβαρότατο πρόβλημα πού δημιούργησε ή καταστολή τοΰ κι
νήματος ήταν. μέ τίς έκκαθαρίσεις πού έγιναν, ή μετατροπή τοΰ στρατοΰ άπό
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εθνικό σέ κομματικό. ’Αποστρατεύτηκαν συνολικά 8 υποστράτηγοι καί πε
ρισσότεροι άπό 1300 άξιωματικοί, όλων τών όπλων, τών σωμάτων, τών 
ύπηρεσιών καί της Χωροφυλακής. Άνάμεσά τους άποστρατεύτηκαν πολλοί 
πού δέν είχαν κινηθεί, άν καί ήταν μυημένοι. Δημιουργήθηκε έτσι τό μεγάλο 
άποτακτικό πρόβλημα πού ταλαιπώρησε τήν Ελλάδα καί δημιούργησε εξε
λίξεις, τελικά οδήγησαν καί στήν άλλαγή τοϋ πολιτεύματος. Ακόμα έφερε 
στό προσκήνιο τής εξουσίας τούς «άδιαλλάκτους» βενιζελικούς πού πολλά 
δεινά έπεσώρευσαν στήν Ελλάδα. Ή  παρουσία τους έξέθρεψε καί επέβαλλε 
τούς «άδιάλλακτους» τής έξουθενωμένης άντιβενιζελικής παράταξης, οί 
όποιοι άνταπέδωσαν τά ϊσα καί χειρότερα, όταν ήρθαν εύνοϊκές γιαυτούς οί 
περιστάσεις, μετά τό κίνημα τοΰ Πλαστήρα καί τήν άποτυχία τοΰ επανα
στατικού κινήματος τοΰ Βενιζέλου. Έ τσ ι 6 Διχασμός έγινε βαθύτερος.^.

U  Ιχε περάσει χρόνος καί περισσότερο άπό τόν τραγικό θάνατο τοΰ 
Βασίλη, καί μέσα σ’ αύτόν έγιναν τόσα πολλά στήν οικογένεια τοΰ 

Πέτρου Κωστίδη, πού άλλαξαν τελείως τήν άτμόσφαιρα τών πρώτων μηνών 
τοΰ πένθους. Τό δράμα τής οικογένειας τοΰ Γιάγκου Κεϊβανίδη δέν άργησε 
νά μεταλλαγεΐ σέ πηγή αισιοδοξίας καί χαράς, νά δώσει τήν ώθηση γιά ένα 
νέο ξεκίνημα καί γιά τις δυό οικογένειες, ό Βασίλης τάβλεπε όλα μέσα άπό 
τό θαμπό τζάμι τής φωτογραφίας του καί χαμογελούσε... Χωρίς νά τό θέλει 
είχε πληγώσει βαρειά τις καρδιές τών δικών του καί νά πού άνθισε πάλι τό 
χαμόγελο στά χείλη, ό Βασίλης είχε γίνει τό καλό στοιχειό τοΰ σπιτιοΰ. Τά 
δυό μαγαζιά, τό κεντρικό καί τής Καλούτσιανης, δούλευαν καλλίτερα άπό 
κάθε άλλη έποχή, τά πλούτη σωρεύονταν καί πάλι στό σπίτι καί μοιράζο
νταν δίκαια στούς συντελεστές τής έπιτυχίας' στό Γιάγκο Κεϊβανίδη καί τό 
Θεολόγο Θερειανό, έδινε ό Πέτρος περισσότερα άπ" ό,τι ο ίιδ ιο ι μπορούσαν 
νά φανταστούν, τούς λογάριαζε συνεταίρους, όχι άπλούς ύπαλλήλους. Έ τσ ι 
πέρα άπό τό μισθό, έπαιρναν καί ποσοστά άπό τά κέρδη. Τρεις οικογένειες 
ένοιωθαν πώς άφηναν πίσω τις συμφορές καί τις καταστροφές τοΰ περα
σμένου χρόνου πού είχαν ρημάξει τή ζωή τους' άνατρίχιαζαν στήν άνάμνησή 
τους, άντλοΰσαν όμως θάρρος άπό τις νέες συνθήκες πού είχαν δημιουρ- 
γηθεΐ, έβλεπαν τόν ουρανό νά ξαστερώνει, θά ρίζωναν στόν τόπο πού τούς 
όρισε ή μοίρα γιά νέα πατρίδα τους, στά όνειρά τους τό μέλλον φάνταζε φω
τεινό. Τρεις οικογένειες... Μά ό Θεολόγος δέν είχε οικογένεια. "Ενα κομμάτι 
τοΰ συντριμμένου καραβιοΰ είχε άπομείνει, τό ξέβρασε ή τρικυμισμένη θά
λασσα στά Γιάννινα, κανένας δικός του δέν είχε σωθεί, έμεινε μόνος' τό χέρι 
τοΰ Γιάγκου τόν άνέσυρε άπό τό χείλος τής άβύσσου, έκεΐ είχε φτάσει, τόν 
ξανάφερε στόν κόσμο ή μεγάλη άγάπη τοΰ Πέτρου. Τώρα στό μαγαζί τής 
Καλούτσιανης άρχιζε νά σχεδιάζει δειλά δειλά, σέ κομμάτια στρατσόχαρτο, 
δρόμους, σπίτια, καί στό βάθος άχνά τά περιγράμματα ένός προσώπου, πού 
είχε μπει στήν καρδιά του. Κάθε μέρα οί γραμμές γίνονταν περισσότερο 
εύδιάκριτες, ήρθε στιγμή πού άποκρυσταλλώθηκαν σέ συγκεκριμένη μορφή'
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ή Αλεξάνδρα ήταν, πετάρισε ή καρδιά τοϋ Θεολόγου, όταν είδε τό όνειρο 
νά ξεπροβάλλει άπό τό χαρτί δπως ό ίδιος τό φανταζόταν καί τό επιθυ
μούσε. Ή  ’Αλεξάνδρα ήταν μιά χαροκαμένη γυναίκα τής γειτονιάς, ό άντρας 
της είχε σκοτωθεί στίς αιματηρές μάχες τοΰ ’Αφιόν Καραχισάρ, πολεμώντας 
γιά τή Μεγάλη Ελλάδα, ή γυναίκα ζοΰσε μέ τήν έλπίδα τού γυρισμοΰ, τής 
ήρθε ένα χαρτί άπό τήν ’Αθήνα, άπό τό ’Επιτελείο έλεγαν, έξυμνοΰσαν τόν 
ήρωϊσμό τοΰ άνδρα της, έπεσε γιά τήν πατρίδα, μόνο πού όλα αύτά έσβηναν 
τό νόημα τής ζωής της. Νέα γυναίκα, έμεινε κλεισμένη στό σπίτι της, οί δικοί 
της είχαν πεθάνει, πώς νά περάσουν οί ώρες, οί μέρες, οί νύχτες, άσυντρό- 
φευτες, πού νά χωρέσει ό πόνος, ποτάμι άστείρευτο, πού ξεπηδοΰσε άπό τά 
σωθικά της; Μήνες δέν έβγαινε άπό τό σπίτι, τήν έσπρωξε νά βρεθεί στό δρό
μο ό φόβος μή χάσει τά λογικά της, ή εμφάνισή της ξάφνιασε πολλούς, τήν 
είχαν λησμονήσει στή συνοικία, γύριζαν καί τήν κοιτούσαν. Αύτή, ντυμένη 
στά μαύρα άπό τό κεφάλι ώς τά πόδια, έμοιαζε μέ καλόγρια γυναικείου 
μοναστηριού, βάδιζε άσκοπα στά στενά σοκκάκια τής γειτονιάς, ούτε ήξερε 
πού πήγαινε, κάποτε ό νούς της φωτίστηκε, έπρεπε νά δικαιολογήσει τήν πα
ρουσία της στούς δρόμους. Τυχαία βρέθηκε έξω άπό τό μαγαζί τοΰ Πέτρου, 
μέσα ό Θεολόγος δέν είχε χέρια γιά νά έξυπηρετει τήν πελατεία του, όταν 
είδε τήν ’Αλεξάνδρα στάθηκε. Καί κείνη, πού κρατούσε κατεβασμένο τό κε
φάλι της, σάν κάποια έσωτερική παρόρμηση νά τήν ώθοΰσε, σήκωσε τά μά
τια της καί συνάντησε τά δικά του. Ύστερα έσκυψε πάλι τό κεφάλι, ζήτησε 
χαμηλόφωνα μισή οκά τυρί, αύτό τής ήρθε στό νοΰ εκείνη τή στιγμή, πλήρω
σε κι έφυγε. Ό  Θεολόγος τή συνόδευσε μέ τή ματιά του μέχρι τήν έξοδο, 
ένοιωθε τήν καρδιά του νά χτυπάει μέ γοργότερους ρυθμούς, διαισθανόταν 
πώς κάτι θάλλαζε ριζικά τή ζωή του...

Οί έπισκέψεις τής ’Αλεξάνδρας στό μαγαζί έγιναν πιό συχνές, ό Θεο
λόγος άγωνιζόταν νά κλέβει χρόνο άπό τήν εξυπηρέτηση τών πελατών, γιά 
ν ’ άλλάξει δυό κουβέντες μαζί της, πέρα άπό τά τυπικά λόγια τών συναλ
λαγών, έβρισκε άνταπόκριση, ή διαίσθηση έγινε βεβαιότητα, θά προχωρούσε 
γιά νά ξαναφτιάξει τή ζωή του. Μίλησε μέ τό Γιάγκο καί τόν Πέτρο, αύτός 
πήρε τίς πληροφορίες πού ήθελε, ήταν όλες ικανοποιητικές, ή ’Αλεξάνδρα 
ήταν τίμια γυναίκα, μαζεμένη, νοικοκυρά, μέ τό Θεολόγο θά έφτιαχναν μιά 
νέα οικογένεια εύτυχισμένη. —Νά τής τό πεις τό γρηγορότερο, τόν συμβού
λεψε ό Πέτρος, θά στήσετε ενα καλό σπιτικό, νά κάνετε καί πολλά παιδιά, 
είστε νέοι, μή φοβάστε τή ζωή, τά παιδιά είναι ευλογία ' θά είμαι πάντα στό 
πλευρό σας. Πιστεύω νά μέ θέλετε γιά κουμπάρο σας. Ό  Θεολόγος άγκάλια- 
σε τόν Πέτρο, πώς θά μπορέσω ποτέ νά ξεπληρώσω τίς ευεργεσίες σου; 
μουρμούρισε. —Μόνο μέ τήν άγάπη σου, δέ θέλω τίποτ ’ άλλο, άπάντησε ό 
Πέτρος. —Μπορώ νά γίνω κι έγώ κουμπάρος, μαζί μέ τόν Πέτρο; ρώτησε 
δειλά ό Γιάγκος. —Καί τό ρωτάς; άπάντησαν μ’ ένα στόμα οί άλλοι, είσαι 
άδερφός μου Γιάγκο, πρόσθεσε ό Θεολόγος, είμαστε κι οί τρεις μιά οικογέ
νεια, συμπλήρωσε ό Πέτρος.
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"Οταν γύρισαν στό σπίτι μέ έκπληξη καί οί δυό διαπίστωσαν ότι ή χαρά 
ήταν άποτυπωμένη στά πρόσωπα όλων. —Λ ές νά τόμαθαν, ρώτησε σιγά ό 
Πέτρος τό Γιάγκο. — ’Αδύνατο, άπάντησε ό άλλος, δέ θά τολμούσε νά πει 
στις γυναίκες τίποτα ό Θεολόγος, αν δέ μιλούσε πρώτα μ ’ εμάς... —Τότε: 
άναρωτήθηκε ό Πέτρος. Ή  έξήγηση δέν άργησε νά δοθεί. Ά πό τήν κουζίνα 
πρόβαλε τό γελαστό πρόσωπο τής Χριστίνας, δέν είπε τίποτα, έτρεξε γρήγο
ρα πρός τόν πατέρα της καί τόν άγκάλιασε. Στήν άρχή ό Πέτρος άνησύχησε, 
γρήγορα κατάλαβε πώς ή άνησυχία του δέν είχε άντίκρυσμα, ή Χριστίνα 
γελούσε, τό πρόσωπό της άκτινοβολοΰσε άπό πλησμονή χαράς, δέν ήταν 
δυνατό νά συμβαίνει κάτι δυσάρεστο. Δέν τόν άφησε κάν νά τή ρωτήσει, τοϋ 
είπε κρυφά στ’ αύτί τό μυστικό της: πατέρα θά γίνεις παπούς, καταλαβαί
νεις τί λέω; Τοΰ Πέτρου ή άγκαλιά δέν έφτανε νά χωρέσει τή Χριστίνα, νά- 
σαι ευλογημένη κόρη μου, γιά τή χαρά πού μού έδωσες, Γιάγκο, φώναξε στό 
φίλο του πού παρακολουθούσε μέ έντονη περιέργεια τή σκηνή, ή Χριστίνα  
θά γίνει μητέρα, μάς πρόλαβαν μέ τις καλές ειδήσεις τους. πριν πούμε εμείς 
τις δικές μας... — Έ χετε καί σεις νέα πού μάς ένδιαφέρουν: ρώτησε ή Λευκή. 
—Παντρεύεται ό Θεολόγος, άπάντησε ό Γιάγκος, είμαστε κουμπάροι καί οί 
δυό οικογένειες... —Ποιά, πώς, πότε, βροχή έπεφταν τά έρωτήματα τών 
γυναικών, οί δυό άντρες κόπιασαν νά σταματήσουν τό θόρυβο καί ν ’ άπα- 
ντήσουν μέ τήν ήσυχία τους. Έ τσ ι κι έτσι έγιναν τά πράγματα, καί ή ιστορία 
δόνησε τις γυναικείες καρδιές, ήταν ήδη συναισθηματικά φορτισμένες μέ τήν 
άγγελία τοΰ χαρμόσυνου μυστικού τής Χριστίνας. —Πρέπει νά τή δούμε, νά 
τή γνωρίσουμε, είπε ή γιαγιά Ελένη, νά τούς καλέσεις τήν άλλη Κυριακή νά 
φάμε μαζί. πρόσθεσε. — Θά τούς φέρω. ύποσχέθηκε ό Πέτρος, νά έτοιμα- 
στείτε νά τούς δεχτούμε δπως πρέπει, δυό χαροκαμένοι άνθρωποι άνταμώ- 
νουν γιά μιά νέα ζωή. άς είναι εύχάριστο τό ξεκίνημά τους...

ΤΤ καταστολή τού άντεπαναστατικοΰ κινήματος, ήταν καταλυτική γιά τήν 
άντιβενιζελική παράταξη. Ή  κυριότερη έκπροσώπησή της. τό κόμμα 

τών Έλευθεροφρόνων τοϋ Μεταξά, μετά τή διαπίστωση ότι ήταν ύποκινη- 
τής τοΰ κινήματος καί έφυγε στό έξωτερικό, διαλύθηκε. Άλλά καί οί άλλες 
ομάδες τών άντιβενιζελικών (Πολιτική Ένωσις, Ηνωμένη άντιπολίτευσις 
κλπ.), δέ βρίσκονταν σέ καλλίτερη κατάσταση. Ό λες οί άντιβενιζελικές έφη- 
μερίδες πού είχαν άναγράψει τήν είδηση γιά τήν έκρηξη τοΰ κινήματος, κλεί
στηκαν. Οί έκλογές πού είχαν οριστεί γιά τις 2 Δεκεμβρίου άναβλήθηκαν γιά 
τις 16 Δεκεμβρίου. Ή  άντιβενιζελική παράταξη, μετά τά καταστρεπτικά άπο- 
τελέσματα πού είχε τό κίνημα, καί μέ τόν έκλογικό νόμο τοΰ Γ. Παπανδρέου, 
έβλεπε πώς δέν είχε καμιά πιθανότητα έπιτυχίας. Εξάλλου ΐσχυε άκόμα ό 
στρατιωτικός νόμος καί κάτω άπό τέτοιες συνθήκες, ήταν άδύνατο νά γίνει 
προεκλογική έκστρατεία. Αποφάσισε, λοιπόν, τήν άποχή.

Άλλά καί στό βενιζελικό κόμμα είχαν γίνει πολλές άνακατατάξεις καί 
διαφοροποιήσεις. Ό  βασικός κορμός τοΰ Φιλελευθέρου κόμματος, άκολου-
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Θοΰσε τή γραμμή τοΰ Βενιζέλου, σύμφωνα μέ τήν όποια τό πολιτειακό δέν 
έπρεπε νά συνδεθεί μέ τίς εκλογές, άλλά νά κριθεΐ σέ μετεκλογικό δημοψή
φισμα. Ή ταν οί λεγόμενοι Συντηρητικοί Φιλελεύθεροι, ύπό τόν Π. Δαγκλή. 
Οί άντίθετοι. μ’ έπικεφαλής όσους είχαν υπογράψει τό Δημοκρατικό Μ ανι
φέστο, συσπειρώθηκαν στή Δημοκρατική "Ενωση, ύπό τόν Άλ. Παπανα
στασίου. προωθούσαν τήν άμεση έγκαθίδρυση τής Δημοκρατίας μέ τίς έκλο- 
γές. Υπήρχαν καί οί Δημοκρατικοί Φιλελεύθεροι, έτοιμοι νά συμπράξουν μέ 
τή Δημοκρατική Ένωση, χωρίς ν ’ άποσπαστοΰν άπό τό κόμμα τών Φιλε
λευθέρων. Ή ταν φυσικό οί διαφορετικές εκφράσεις νά όδηγοΰν σέ διάσπα
ση. Ό  Δαγκλής προσπαθούσε νά κρατήσει τή συνοχή του καί βρισκόταν σέ 
συνεχή έπικοινωνία μέ τό Βενιζέλο, τοΰ όποιου ζητοΰσε τή γνώμη.

Στά Γιάννινα, τώρα, μετά τήν παύση τής Ηπείρου, δημοσιογραφική έκ
φραση τοΰ κόμματος τών Έλευθεροφρόνων δέν ύπήρχε. Άλλά κι άν δέν 
έκλεινε ή ’Ήπειρος. θά ήταν δύσκολο γιά τό Χατζή ν ’ άναφερθεΐ στό Μετα
ξά, ύπ’ άριθμ. 1 κατηγορούμενο γιά τήν !Αντεπανάσταση. Τό κενό τής έλλει
ψης τοΰ δημοσιογραφικού οργάνου στό χώρο τής άντιπολίτευσης, κάλυψε ή 
έκδοση τής Ελευθερίας τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη' τό πρώτο φύλλο της κυκλο
φόρησε στίς 2 Δεκεμβρίου 1923. δυό βδομάδες πριν άπό τίς έκλογές. Ή  
Ελευθερία έκπροσωποΰσε τήν Ηνωμένη άντιπολίτευση, πολιτικός της 
έκπρόσωπος στά Γιάννινα ήταν ό Άθαν. Μπότσαρης, ό όποιος, συμμορφού- 
μενος πρός τήν ομόφωνον παραίτησιν τού κόμματος τοϋ κ. Ζαΐμη καί τής 
άντιπολιτεύσεως ολοκλήρου τής Ελλάδος, δέ θά έπαιρνε μέρος στίς έκλογές, 
δημοσίευσε μάλιστα καί δήλωση πρός τόν Ηπειρωτικό λαό, εξηγώντας τούς 
λόγους τής άποχής.

Ή  Ελευθερία έκδιδόταν δυό φορές τήν εβδομάδα, Τετάρτη καί Κυριακή. 
Στό πρόγραμμα πού δημοσιεύτηκε στό πρώτο φύλλο της, άναφερόταν ότι 
σκοπός τής έκδοσης ήταν: α) ή ύπεράσπιση τής συνταγματικής βασιλείας 
έπειδή ήταν τό πολίτευμα πού προσαρμοζόταν καλλίτερα πρός τίς παραδό
σεις καί τόν χαρακτήρα τοϋ Ήπειρωτικοΰ λαού, 2) ή έξυπηρέτηση τών γε
νικών κι άτομικών συμφερόντων τοΰ Ήπειρωτικοΰ λαοΰ πού καταδυνα
στευόταν άπό κάθε άποψη, 3) ή άποφυγή σχολιασμού προσωπικών ζητη
μάτων, 4) ή διάθεση τών στηλών τής έφημερίδας σέ κάθε παραπονούμενο, 
έναντίον οποιοσδήποτε άρχής. Σέ κύριο άρθρο, μέ τίτλο: Ή  έγκαταλελειμ- 
μένη χώρα, ό Χρηστοβασίλης ύπογράμμιζε μερικές άλήθειες, κάποιες άπη- 
χήσεις τους φτάνουν ώς τίς μέρες μας. Πολιτικά ή Ή πειρος  -έγραφε- διοι- 
κήθηκε άπό τό στρατηγό Π. Δαγκλή κι άργότερα άπό τόν υπουργό Σ. Μ. 
Σίμο. Καί οί δυό, κατά τή γνώμη του, άπό τό 1915, πού έγιναν οί πρώτες 
έκλογές, ώς τό 1923 -καί τό 1920 πού είχε έκλεγεΐ ή Αντιπολίτευση οί βου
λευτές τής Ηπείρου ήταν βενιζελικοί- δέν άσχολήθηκαν μέ τά γενικά συμ
φέροντα τής Ηπείρου, άλλά μόνο μέ τά κομματικά. Έ τσ ι έγκαταλείφθηκε ή 
γεωργία, ή συγκοινωνία κι άλλοι ζωτικοί τομείς τής οικονομικής ζωής. Ή  
δημόσια άσφάλεια, εξάλλου, ήταν άπερίγραπτη. 'Ολόκληρος ή περιοχή κα
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τέστη έν άπέραντον κρησφύγετον ληστρικών συμμοριών. Ληστεϊαι. αίχμα- 
λωσίαι. κλοπαί, φόνοι, δολοφονίαι, ενρίσκονται εις τήν ήμερησίαν διάτα'ξιν. 
Καί ή Δικαιοσύνη χώλαινε, είχε ανάγκη άπό 4 τουλάχιστο ειρηνοδικεία καί
1 πρωτοδικείο. Δέν τολμώ  -πρόσθετε- νά ειπω ότι έχει ανάγκην καί έφετείου. 
διά νά μήν άκούσω τό λαϊκόν: «"Ολα τάχει ή Ζαφειρούλα. μόν’ ό μαχραμάς 
τής λείπει». ’Ας σημειωθεί ότι οί Ήπειρώτες άγωνίστηκαν άπό τήν πρώτη 
μέρα τής άπελευθέρωσης γιά τήν ίδρυση Έφετείου, ματαίωνε δμως κάθε 
προσπάθειά τους ή άντίδραση τών Κερκυραίων. προπαντός τοϋ βουλευτή 
Ζαβιτσάνου.

Ή  Ελευθερία ήταν μιά έφημερίδα πού διαβαζόταν εύχάριστα. Ό  Χρη
στοβασίλης στήν άρθρογραφία καί τό σχολιασμό του ήταν πιό άπλός άπό τό

Χατζή καί παρά τόν 
έντονο άντιβενιζελι- 
σμό του -ιδιαίτερα δ
ταν έγραφε έναντίον ό- 
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Ή εφημερίδα « Ελευθερία» τοϋ Χρ. Χρηστοβασίλη κοΰ θεσμού- τά κείμενά
του δέν είχαν τό πάθος

πού κατέτρωγε τό Χατζή. Ή  Ελευθερία  δέ δημοσίευε χρονογραφήματα, στή 
θέση τους ό Χρηστοβασίλης δημιούργησε μιά στήλη, τήν ύπέγραφε ώς Ό  
γνωστός, δπου διηγούνταν, μέ τήν άφηγηματική άνεση πού είχε, άνάλαφρα, 
εύχάριστα, καί μέ ήθικά διδάγματα άναδυόμενα άπό τά κείμενα, χωρίς νά 
ένοχλεΐ, άναμνήσεις του άπό τήν έποχή τής Τουρκοκρατίας, μισελέδες καί 
γεγονότα, είχαν τό άντίκρυσμά τους καί στήν κρίσιμη περίοδο πού περνοΰσε 
ό τόπος. Ά πό δυό άλλες στήλες, πού είχε καθιερώσει, Τά Γιαννιώτικα καί 
τήν Κοσμική κίνηση, περνούσε δλη ή ζωή τής πόλης, μέ τίς κοινωνικές έκδη- 
λώσεις, τά σοβαρά καί τά εύτράπελα, τά κουτσομπολιά καί τή σκληρή πραγ
ματικότητα. Τίς περισσότερες φορές στήν έφημερίδα δημοσιεύονταν καί ποι
ήματα τοΰ Χρηστοβασίλη. Ή ταν κι αύτός «μοναχοφάης», δπως έγραφε ό Γ. 
Κοτζιούλας γιά τό Χατζή. Καί οί δυό τους δέ δημοσίευαν ποιήματα άλλων, 
έκτός άπό τά δικά τους.

Μετά τήν άποχή τών άντιβενιζελικών, συνδυασμούς στό νομό Ίωαννίνων 
κατάρτισαν: α) οί Συντηρητικοί Φιλελεύθεροι, μ’ έπικεφαλής τόν Π. Δαγκλή 
και έμβλημα τήν άγκυρα. Πρώτο υποψήφιο τοΰ συνδυασμού τοποθέτησαν τόν 
Ελ. Βενιζέλο, ήταν υποψήφιος καί σέ πολλές άλλες περιφέρειες, β) ή Δη

μοκρατική Ένωσις κατάρτισε δικό της ψηφοδέλτιο, μέ έμβλημα τό τσαρούχι, 
Υ) ένας τρίτος συνδυασμός, ολιγομελής (τριμελής), άποτελούμενος άπό τό Γ. 
Μπάρδα, δικηγόρο, Β. Κολοβό, μεγαλοκτηνοτρόφο καί πρώην οπλαρχηγό καί 
Λάζο Μητροκώστα, μεγαλοκτηνοτρόφο (τών τελευταίων τά ονόματα θ ’ 
αναμιχθοΰν στήν ύπόθεση τών Ρετζαίων), άκολουθοΰσε τούς άδιαλλάκτους 
τών Δημοκρατικών Γ. Κονδύλη, Θ. Πάγκαλο καί Α. Χατζηκυριάκο.
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Στό ψηφοδέλτιο τών Φιλελευθέρων συμμετείχαν οί 1) Ελευθέριος Βενι- 
ζέλος 2) Π. Δαγκλής 3) Σπ. Σίμος 4) Δ. Μπότσαρης 5) Γ. Καγιάς 6) Γ. Κα- 
λούδης 7) Μ. Μίσιος 8) Π. Γιωτόπουλος 9) Άθ. Τραχήλης 10) Π. Γεωργίτσης 
11) Π. Μπέμπης 12) Γ. Γκάλγκος. Στο συνδυασμό της Δημοκρατικής ένωσης 
οί: Π. Φλώρος. Κ. Κατσαδήμας. Άλ. Δούλης. Γ. Βηλαράς, Παπαδόπουλος, 
Άθ. Παπαθανασίου, λοχαγός. Οί άντιβενιζελικοί πού άπειχαν, μέσω τής 
Ελευθερίας δέν άφηναν τίποτε ασχολίαστο άπό τήν κίνηση τών άντίπαλων 
συνδυασμών. ’Ιδιαιτέρως μεγέθυναν τά γεγονότα πού έπέτειναν τή διάσταση 
μεταξύ Φιλελευθέρων καί Δημοκρατικών. Ό  Κήρυξ. όργανο τών πρώτων, 
όπως καί ή Πρόοδος, στό φύλλο τής 10-12-23. κατήγγειλε απερίφραστα τόν 
ύποψήφιο τών Δημοκρατικών Π. Φλώρο ότι είχε έγκαινιάσει μεθόδους άτι- 
μωτικούς, έπαίσχυντους. ώστε νά προκαλοϋν τήν δημοσίαν άγανάκτησιν. 
Δησταί έπικηρυγμένοι -πρόσθετε- καί κακοποιοί ποικιλώνυμοι μετεβλήθη- 
σαν εις περιοδεύοντας πράκτορας. Συναγελασμός πολιτευομένων καί κακο
ποιών παρετηρήθη καί ό κ. Φλώρος, έν μιά τοιαύτη συγκεντρώσει, άνέκρα- 
ξεν ύπό τούς άτμούς άφράτου οίνου: Πού είναι έκεΐνα τά παιδιά νά τά 
συγχαρώ, διότι ήχμαλώτισαν τόν Παπαγιαννόπουλον. δστις ήλθεν έδώ (άπό 
τή Ρουμανία) γιά νά άντικαταστήση τό κλασικόν κλαρίνο μέ τό πιάνο!. Ό  
Κήρυξ βεβαίωνε πώς στά χέρια τών άρχών βρίσκονταν όλα τά άπαραίτητα 
στοιχεία, έπί τή βάσει τών όποιων, τήν έπομένην τών έκλογών ό κάθε έντι
μος άνθρωπος οφείλει νά σκεφθή. Δικαιολογημένα, τήν άλλη μέρα, ή 
Ελευθερία  ρωτούσε: Τί κάμνουν αί άρχαί άν όντως έχουν δλα τά άπαραί
τητα στοιχεία καί γιατί δέν έκαμαν τίποτε έως σήμερα: Τό νά είναι κανείς 
υποψήφιος, δέν θά πή δτι έχει καί άσυλία... Έ τσι, όπως είχε διαμορφωθεί ή 
κατάσταση, τό νά συνεργάζεται κανένας μέ τούς ληστές, κυρίως τούς Ρε
τζαίους, όχι μόνο γιά νά βγει βουλευτής, άλλά γιά νά πετύχει πολλά άλλα 
πράγματα, προαγωγές π.χ. οί δημόσιοι υπάλληλοι καί οί άξιωματικοί τής 
Χωροφυλακής, δέ θεωρούνταν πράγμα άτιμωτικό. Ή  συνεργασία προσπό
ριζε ώφελήματα, άσφάλεια, χρήμα καί τιμές. Σ ’ αύτό τό σημείο είχε φτάσει 
ή διάβρωση τής Ηπειρωτικής κοινωνίας καί τών δημόσιων ύπηρεσιών...

Ά πό  τήν Ελβετία, όπου βρισκόταν ό Κ.Μ.Μελάς (Κοκός), χολωμένος 
ίσως γιατί δέν τόν συμπεριέλαβαν στό ψηφοδέλτιο τών Φιλελευθέρων, δη
μοσίευσε καί κυκλοφόρησε σέ φυλλάδια, μακροσκελέστατη δήλωση -τήν 
έστειλε καί σ’ όλα τά χωριά- στήν όποια ομολογούσε ότι οί βενιζελικοί βου
λευτές τής Ηπείρου άδιαφόρησαν, σ’ όλη τήν περίοδο τής θητείας τους, γιά 
τά μεγάλα προβλήματα τοΰ τόπου: Δέν μού είναι δυνατόν, έγραφε, παρά νά 
ομολογήσω είλικρινώς, δτι κατά τάς παρελθούσας βουλευτικάς περιόδους, 
ήμεΐς οί άντιπρόσωποί σας δέν έφάνημεν άντάξιοι τής τόσον τιμητικής 
έντολής σας. Τοϋτο προ πάντων οφείλεται, καί τό λέγω άπροκαλύπτως. εις 
τό δτι ουδέ άπαξ συνήλθομεν, ινα συζητήσωμεν. καθορίσωμεν καί άπαιτή- 
σωμεν τήν έκτέλεσιν τών αναγκαίων διά τήν Ή πειρον έργων καί τών άπα- 
ραιτήτων διοικητικών μέτρων.
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Στίς 13 Δεκεμβρίου έγινε ή εκλογική συγκέντρωση τοΰ κόμματος τών 
Φιλελευθέρων. Λαγκλικό συλλαλητήριο τό άποκαλοΰσε ό Χρηστοβασίλης, 
αποκάλυπτε καί μερικές «άσχήμιες» πού έγιναν, τίς όποιες έπρεπε νά προ
λάβουν «οί συνετότεροι» τών υποψηφίων, προπαντός ό Γ. Καλούδης, Δημ. 
Μπότσαρης καί Άθ. Τραχήλης. Οί «άσχήμιες», κατά τό Χρηστοβασίλη ήταν: 
1) Είχαν συγκεντρωθεί στήν πλατεία όλοι οί γύφτοι τής Καλούτσιανης. λές 
καί θά εξέλεγαν δικό τους βουλευτή! 2) Πήραν μέρος πολλοί μαθητές τών 
γυμνασίων καί μάλιστα τής Ζωσιμαίας σχολής, δέν έπρεπε νά έπιτρέψουν 
στούς μαθητές νά λάβουν μέρος σ’ εκλογικούς άγώνες, 3) Παρευρισκόταν 
στή συγκέντρωση καί έπαιξε ή μουσική μπάντα τοΰ όρφανοτροφείου τοΰ 
Γεωργίου Σταύρου, μέ έπικεφαλής τό διευθυντή Τζιμόπουλο, τοΰ όποιου τήν 
άμεση άπόλυση ζητοΰσε ό Χρηστοβασίλης άπό τό μητροπολίτη. Τέτοιες έξυ- 
πηρετήσεις δέν έγιναν κατά τίς συγκεντρώσεις τών δυό άλλων -βενιζελικών 
κατά τό Χρηστοβασίλη- συνδυασμών, τής Δημοκρατικής ένωσης καί τού 
Γ. Μπάρδα. Τούς λέω βενιζελικούς -σημείωνε- γιατί καί οί δυό τά ίδια συν
θήματα φωνάζουν: «Βενιζέλος καί Βενιζέλαρος»...

Ό  Δαγκλής σ’ αύτές τίς έκλογές δέ μπόρεσε ν ’ άνεβεΐ στά Γιάννινα, ήταν 
απασχολημένος μέ τή γενικότερη προεκλογική έκστρατεία τοΰ κόμματος, καί 
ή ύγεία του είχε κλονιστεί. Έστειλε μόνο μερικά γράμματα στά στελέχη του 
καί μιά έντυπη έγκύκλιο πρός τούς έκλογεΐς τοΰ Ν. Ίωαννίνων, στήν όποία 
τούς ύπενθύμιζε τά γεγονότα τής τελευταίας τριετίας καί τίς άπόψεις τοΰ 
κόμματος γιά τό πολιτειακό. Στόν πρόλογό του έλεγε: ’Αγαπητοί Συμπα- 
τριώται. Ή  τιμητική θέσις, ήν μοί έδωκε τό κόμμα τών Φιλελευθέρων καί αί 
μεγάλαι έργασίαι τής διευθύνσεως αύτοϋ ά φ ’ ένός, ή διαταραχθεΐσα ύγεία 
μου ά φ ’ έτέρου. μ ’ έστέρησαν τής εύχαριστήσεως νά έπισκεφθώ ύμάς καί νά 
καταρτίσω μεθ ' ύμών τόν συνδυασμόν τών υποψηφίων διά τάς προσεχείς 
έκλογάς τής Έθνοσυνελεύσεως. Ό θεν ήναγκάσθην, συλλεξας κατά τό δυνα
τόν τάς άναγκαίας πληροφορίας περί προσώπων, νά καταρτίσω αύτόν εν
τεύθεν, προσπαθήσας νά περιλάβω είς αύτόν πρόσωπα αξίας καί ικανά νά 
προασπίσωσι τά Ηπειρωτικά δικαιώματα καί τάς άνάγκας τοϋ τόπου μας 
έν τφ  Κοινοβουλίψ. Δέν άμφιβάλλω δτι οί Ήπειρώται διακαώς πάντοτε 
έπιθυμοϋντες ν ’ άντιπροσωπεύονται ύπό άνδρών, τιμώντων τό Η πειρω τι
κόν όνομα, θέλουσι ευχαρίστως άποδεχθή τά προτεινόμενα πρόσωπα καί θέ- 
λουσι υπερψηφίσει αύτών. Καί τά υπερψήφισαν...

Ή γεωργική παραγωγή τοϋ 1923 δέν ήταν Ικανοποιητική γιά τά δημητριακά, είχε 
δμως αφθονα σταφύλια. Ή  Ζίτσα, ή Καρίτσα καί ή Βελτσίστα «μοσχοπούλησαν» τά 
προϊόντα τους. πάνω άπό 4 δρχ. τήν όκά. Άφθονη παραγωγή σταφυλιών είχε καί τό 
Ζαγόρι, κατέβασε όμως στήν αγορά καί πολλά-πολλά μήλα, ωραία, εύωδιαστά καί με
γάλα. Πέντε μήλα ζύγιζαν μιά όκά.- Φήμες κυκλοφορούσαν ότι ό πολιτευτής Φίλιππος 
Παπαρρούσης παραιτήθηκε άπό τήν πολιτική. Χολώθηκε. έλεγαν, γιατί ό Δαγκλής δέν 
τόν συμπεριέλαβε στό ψηφοδέλτιο τοϋ συνδυασμού, προτίμησε τό Ζαγορίσιο άρειοπα- 
γίτη καί υπουργό Δικαιοσύνης Μ. Μίσιο. κι όχι τό φτωχό Παπαρρούση. Μέ τό όνειρο 
νά μπει μιά φορά στή βουλή ζοΰσε ό συμπαθής πολιτευτής. Τό λαϊκό τραγούδι πού



έφτιασαν γιαυτόν. «ΓΙαπαρρούση^στή (^ουλή φιλει τό χέρι τοϋ Δαγκλή...». εξακολούθησε 
γιά χρόνια νά παίζεται στά πανηγύρια τοΰ Ζαγοριοΰ.- Ό  Χρηστοβασίλης άνησυχοϋσε 
γιά τήν εξαφάνιση έπί μέρες τοϋ τύπου, τής εποχής 'Αρμένιου ’Αράμη. είχε ικανότητες, 
άλλά ήταν τεμπέλης καί μπεκρής. Κάποτε έκανε τήν εμφάνισή του στό καφενείο Άβέ- 
ραχρ. δπου θέλησε νά δημηγοοήση. "Ενας ηχηρός δμως μπάτσος τοϋ δημάρχου Γ. Σταυ- 
ρίδη. τόν εμπόδισε. Βγαίνοντας έξω ό Άράμης είπε φωναχτά μερικές πικρές αλήθειες: 
Εγώ. έλεγε, άν καί 'Αρμένιος, πολέμησα γιά τήν 'Ελλάδα σέ 40 μάχες καί πήρα καί πο

λεμικό σταυρό. Τά παιδιά δμως μερικών άπό τά Γιάννινα, χαλούσαν τόν κόσμο γιά ν' 
απαλλαγούν άπό τήστρατιωτική θητεία...-Στίς εκλογές τοϋ δικηγορικού συλλόγου έκλέ-' 
χτηκαν στο διοικητικό συμβούλιο, κατά σειρά επιτυχίας οί: 1) Σωτ. Συρμακέσης 2) 'Αθαν. 
Στούπης. 3) Δ. Άναγνωστόπουλος 4) Σπυρ. Σούρλας καί 5) Γ. Τζαβέλλας.- Ή  'Ελευ
θερία δημοσίευσε τήν παρακάτω άναγκαίαν δήλωσιν: Δηλοϋμεν διά τοϋ έπισημοτέρου 
τρόπου, ότι ούδεμία πνευματική σχέσις συνδέει τήν «Ελευθερίαν» μέ τόν συνάδελφον 
διευθυντήν τής παυθείσης «Ηπείρου» κ. Γ. Χατζήν. Τό μόνον κοινόν μεταξύ ημών καί 
τοϋ κ. Χατζή είναι τό λαμπρόν τυπογραφείον του, δπως είναι καί διά τήν συνάδελφον 
«Πρόοδον» (τού Δ. Πανούση). τήν «Φωνήν τής ’Ηπείρου» (τοϋ Φιλ. Παπαρρούση) καί 
τόν συνάδελφον «Κεραυνόν» (τοϋ Εύθ. Τζάλλα).- Άπεχώρησε άπό τήν υπηρεσία ό κα
θηγητής τής Ζωσιμαίας ’Ιωάννης Μπογάς. 54 χρόνια δίδασκε. Δάσκαλο τών Ήπειρωτών 
δασκάλων, τόν χαρακτήριζε δ Χρηστοβασίλης. Έφυγε άθόρυβα άπό τήν υπηρεσία καί 
τόν ξέχασαν δλοι. άκόμα καί οί μαθητές του. Τό ίδιο είχε γίνει καί μέ τόν Ίωάν. Δει- 
βαδέα. 60 χρόνια καθηγητή στή Ζωσιμαία. Μοίρα τών δασκάλων ή λησμοσύνη τών προ
σφορών τους...- Μέ τίς φροντίδες τοϋ τμηματάρχη τοϋ υπουργείου Προνοίας Θ. Θεο- 
δωρίδη -κατοπινού δήμαρχου τής πόλης- καί τή συμπαράσταση τοΰ Γ. διοικητή Μ. 
ΠετυχάκηΓιδρύθηκε ’Ορφανοτροφείο θηλέων στά Γιάννινα, πρόβλημα δμως άποτελοΰσε 
ή στέγασή του. Ή εφορεία τής Παπαζογλείου σχολής, δπου ήθελαν νά τό έγκαταστήσουν. 
άρνοϋνταν νά τό φιλοξενήσει, είχε πικρή πείρα άπό τέτοιες παραχωρήσεις...- Ή  άρνηση 
έγινε αίτια νά στραφοΰν οί ενέργειες γιά αποπεράτωση τοΰ ήμιτελοΰς κτιρίου τοΰ 
Βελισσαρίου. δπου θά στεγαζόταν τό Οικοτροφείο. 'Επρεπε δμως ν ’ άντιμετωπιστοϋν 
οί άνάγκες προμήθειας νέων υλικών οικοδομής, γιατί δσα είχαν συγκεντρωθεί έκεϊ τά 
έκλεψαν οί γείτονες...- Στίς 12 Δεκεμβρίου, σέ τελετή πού έγινε στή Ζωσιμαία σχολή. 
δπου παραβρέθηκαν δλες οί άρχές. έδωσαν τόν όρκον τοϋ δημοσίου υπαλλήλου οί 
πρώτοι έμμισθοι μαθηταί καί μαθήτριαι τοϋ Μονοταξίου Διδασκαλείου Ίωαννίνων, δ ι
ευθυντής τοΰ όποιου όρίστηκε ό Δημ. Σακελλαρίδης. φιλόλογος, άπό τό Τσερβάρι τοϋ 
Ζαγοριοΰ (τόν είχα άργότερα γυμνασιάρχη στό β ' γυμνάσιο). Οί πρώτοι μαθητές του 
(σχολ. έτος 1923-24) ήταν οί: X. Άναγνωστόπουλος. Θ. ’Αντωνόπουλος. Ά ν. Άργαλιδς. 
Σ. Άραβανής. Ν. Άρκουμάνης. Μ. Βαλκώνης. Θ. Βελογιάννης, Γ. Γαζέτας. X. Γερο- 
γιάννης. Λ. Γερολάζος. Ν. Γιαννής. Χρ. Δελλάρης. Δ. Δάνος, Δ. Ζαχαρής. Μ. Ζέρβας. 
Αίκ. Καζαμία. Σ. Κακλαμάνης. I. Καρύδης. Α. Κόντος. Α. Κόντος, Κ. Κονταξής, 
Α. Κουμπάρος. Α. Κρεμπούνης. Α. Λαζαράκου. Κ. Λαζαρίδης, I. Μαϊδάτση. Κ. Μακρή. 
I. Μάλλιος, Θ. Μαντάς. Κ. Μπαλατσούκας. Β. Μπαμπαλίτσος. Α. Μπαρτσούλης. 
Κ. Νταβίσκας. Δ. Ξύλινος. Γ. Οικονόμου. Μ. Οικονόμου. X. Πανάς. X. Παπαδήμας. 
Δ. Παπαδόπουλος, I. Παπαδόπουλος. Γ. Ν. Παπακώστας. Γ. Κ. Παπακώστας. Α. Παρ- 
τσάλης. Δ. Πίκος, Γ. Ρακόπουλος, Γ. Σακκάς. Κ. Σαλαμούρης, Γ. Σαμαρτζής, Γ. Σπυ- 
ρόπουλος. Κ. Σταμούλης. Α. Στούπη. Ο. Τζέτη. Ε. Τζιουβάρας. Π. Τόλια. Σ. Τραυλού. 
Κ. Τσίκος. Α. Τσιριγώτης. Ε. Φατοϋρος. I. Φλούδας. Ε. Φωτέτση. Αμφιβάλλω άν κανέ
νας άπ' αυτούς ζεΐ σήμερα...- Στά μέσα Δεκεμβρίου άρχισε τίς παραστάσεις του στά 
Γιάννινα δ καλλιτεχνικός θίασος Βεάκη-Νέζερ-Λούη. μέ ελάχιστη προσέλευση θεατών 
γιά μεγάλο διάστημα. Έγραφε ή 'Ελευθερία: Ή  πόλις τών Ίωαννίνων δέν ήσθάνθη φαί
νεται άκόμη τήν αξίαν τοϋ θιάσου Βεάκη, άλλως δέν θά έλαμπε διά τής πλήρους σχεδόν
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απουσίας του άπό τάς παραστάσεις. Είναι εντροπή νά εισέρχεται κανείς εις θέατρον 
Γιαννιώτικον καί νά μή βλέπη Γιαννιώτες. Πρός τό τέλος τών παραστάσεων ή κατάστα
ση βελτιώθηκε καί τό θέατρο γέμιζε.

Σ τή βενιζελική Ή πειρο, ή έκκληση τών άντιβενιζελικών γιά ά π ο χ ή . εί
χε ελάχιστη άπήχηση. Οί υποψήφιοι τών βενιζελοδημοκρατικών συν

δυασμών. δπως τούς άποκαλοϋσαν οί άντίπαλοί τους, τοϋ Δαγκλή, τής Δη
μοκρατικής ένωσης καί τοϋ Μπάρδα, έκαναν έντονο προεκλογικό άγώνα γιά 
ν ’ άποσπάσουν τις ψήφους τών Ήπειρωτών, ήταν δμως έκδηλη παντού ή 
ύπεροχή τοΰ συνδυασμού τών Φιλελευθέρων. Τά άποτελέσματα τών εκλο
γών τής 16ης Δεκεμβρίου, επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις. Εκλέχτηκαν δλοι 
τοΰ ψηφοδελτίου τοϋ Δαγκλή, μέ τήν έξής σειρά: 1) Ελευθέριος Βενιζέλος, 
ψήφοι 12715, 2) Δ. Μπότσαρης 12445, 3) Π. Δαγκλής 12332, 4) Γ. Καλούδης 
10590, 5) Γ. Καγιάς 10590, 6) Μ. Μίσιος 10572, 7) Σπ. ΣΙμος 10276, 8) Π. Γιω- 
τόπουλος 10038, 9) Άθ. Τραχήλης 9744, 10) Π. Γεωργίτσης 9714, 11) Π. Μπέ
μπης 9687 καί 12) Γ. Γκάλγκος 9222. Έπιλαχόντες ήταν οί: 1)11. Φλώρος 
8824. 2) Κ. Κατσαδήμας 8151. 3) Θεμ. Δούλης 8131. Ό  Βενιζέλος πού ήταν 
υποψήφιος σέ δεκάδες έκλογικές περιφέρειες, προτίμησε τήν έδρα τής Άττι- 
κοβοιωτίας, έτσι τή θέση του κατέλαβε ό πρώτος έπιλαχών Π. Φλώρος. Ό  
συνδυασμός τών Δημοκρατικών έπνεε μένεα έναντίον τοΰ Γ. διοικητή Μ. Πε- 
τυχάκη τοϋ νομάρχη Β. Γιαννή, είχαν έπέμβει, έλεγαν, υπέρ τοΰ συνδυασμοΰ 
τοϋ Δαγκλή. Μάλιστα ό Π. Φλώρος έφυγε γιά τήν Αθήνα γιά νά ένεργήσει 
γιά τήν άκύρωση τών έκλογών, τελικά δέν τό κατόρθωσε.

Κατά τήν άποψη τής Ελευθερίας οί έκλογές είχαν διαλύσει τή μονοκρα
τορία τοϋ Δαγκλή στό Ν. Ίωαννίνων καί τόν ύποχρέωσαν νά συνεργαστεί 
μέ τό Σπ. ΣΙμο. Ό  συμπαγής, ώς τότε, βενιζελισμός -πρόσθετε- διασπάστηκε 
σέ διάφορα κομματίδια ύπό τούς Δ. Μπότσαρη, Σπ. Σΐμο, Κ. Μελά καί 
Π. Φλώρο. Κατά τήν εφημερίδα τό γόητρο τοΰ στρατηγοΰ Δαγκλή είχε 
μειωθεί, γιατί άπό τούς έπιτυχόντες τοΰ συνδυασμοΰ τών Φιλελευθέρων 
τινές είναι νπεράγαν δημοκρατικοί κι άλλοι άνήκουν στούς βενιζελικούς δη
μοκρατικούς. Οί αιχμές τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη κατά τοΰ Π. Δαγκλή δεί
χνουν κάποια προκατάληψη τοΰ πρώτου έναντίον τοΰ στρατηγοΰ. Τό έπιβε- 
βαιώνει καί ή μεταγενέστερη άρθρογραφία του, καί ιδιαίτερα τό έπικριτικό 
άρθρο του γιά τήν έν γένει πολιτεία τοΰ Δαγκλή στήν Ή πειρο, γραμμένο 
μετά τό θάνατό του. Κι άπό τά εύτράπελα τών έκλογών: Στό Τσεπέλοβο 
κυριαρχούσαν οί βασιλικοί, γιαυτό κανένας δέν πήγε νά ψηφίσει στή 
Μπάγια, έκτός άπό τρεις. Οί άλλοι Τσεπελοβίτες σκέπτονταν, πρός τιμωρία 
τους. νά τούς... έξωεκκλησιάσουν.

'Ασθενούσαν βαρέως -ασφαλώς έξαιτίας οικονομικών δυσχερειών- ό βροντώδης 
«Κεραυνός» τοϋ Εύ. Τζάλλα καί ή έρατινή «Φωνή τής Ηπείρου» τοϋ Φ. Παπαρρούση. 
Προχτές -έγραφε ό Χρηστοβασίλης- ό Παπαρρούσης κάλεσε σέ συμβούλιο όλους τούς 
γιατρούς τών Ίωαννίνων, πού διαπίστωσαν δτι δέν ύπήρχε έλπίδα σωτηρίας. Παρόλα 
αύτά ή «Φωνή» έπέζησε γιά ένα διάστημα.- Άλλά κι ό Κεραυνός άνέστη έκ νεκρών, θα-
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νάτφ θάνατον μή πατήσας καί τοϊς έν τοίς μνήμασι ζωήν μή χαρισάμενος. —Τί δυστύ
χημα μέ τόν κ. Καλούδην! (σημειωνόταν στό ίδιο φύλλο). Έχάσαμεν έν τφ προσώπω ' 
του τήν κορωνίδα τών γυμνασιαρχών γιά ν' άποχτήσωμεν έναν άπό τούς 300 καί πλέον 
βουλευτάς τοϋ ελληνικού φρενοκομείου (καί κάποιος άλλος έχει μιλήσει γιά φρενοκο
μείο...) πού ονομάζεται εύφήμως Βουλή τών Ε λλήνων. -| Ό  γνωστός άνά τήν κοινωνίαν

άλλ
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τών Ίωαννίνων εϋελπις νέος κ. Αριστομένης Αεϋκοβιτς. δούς εξετάσεις ένώπιον τής 
'Οδοντιατρικής σχολής, ήξιώθη τοϋ βαθμοϋ άριστα καί τής άδειας τοϋ όδοντιάτρου. Σέ 
λίγο άνοιξε όδοντιατρεΐο στήν πόλη.- Ό  Γ. Χατζής, δέν αντεξε στόν πειρασμό. Ή  ζωή 
του είχε ζυμωθεί μέ τή δημοσιογραφία, κάπως έπρεπε νά έκτονωθεί τώρα πού δέν είχε 
εφημερίδα, έδωσε λοιπόν στά τέλη τοΰ 1923. ένα χρονογράφημά του νά δημοσιευτεί στήν 
Ελευθερία. Σέ λίγες εβδομάδες θά κυκλοφοροΰσε πάλι ή Ήπειρος.
Παρά τήν έντονη κομματική καί πολιτειακή διαμάχη τών πολιτικών πα

ρατάξεων στήν ’Ήπειρο καί ιδιαίτερα στό νομό Ίωαννίνων, ή προσοχή τοΰ 
κόσμου, συνοδευόμενη μέ συναισθήματα φόβου, άγωνίας κι άνασφάλειας, 
ήταν στραμμένη στό μέγα θέμα τής ληστείας καί τών συνεπειών της. Οί λη
στοσυμμορίες, μέ πρώτους τούς Ρετζαίους, είχαν άποθρασυνθεϊ. 'Αλώνιζαν 
τήν ύπαιθρο, τρομοκρατούσαν τά άστικά κέντρα, όπου έμπαιναν μεταμφιε
σμένοι, χωρίς νά φοβούνται κανέναν, άκουμποϋσαν σέ γερές πλάτες, έξαγο- 
ράζοντας, γιά νάχουν τήν υποστήριξή τους, σέ στελέχη άπό τή διοίκηση, τό 
στρατό καί τή χωροφυλακή, πλήρωναν πλουσιοπάροχα τούς συνεργάτες 
τους. έξόντωναν τούς καταδότες, ή ληστοκρατεία βρισκόταν στήν άκμή της, 
είχε καταργήσει τό νόμο καί τό κράτος, ή ζωή τών πολιτών έξαρτιόταν άπό 
τήν εΰνοια ή τήν άντιπάθειά της. Ό  γιατρός Π. Άποστολίδης (στό βιβλίο 
του Ό σα θυμάμαι 1900-1969 σ. 55, 1983) διηγείται ένα περιστατικό, χαρα
κτηριστικό τής κατάστασης πού έπικρατούσε τήν έποχή έκείνη στά Γιάννινα. 
Τό μεταφέρω: Έ να βραδάκι σέ κάποιο κεντρικό καφενείο ό Ανώτερος δι
οικητής Χωροφυλακής Ηπείρου καί ό Διοικητής Χωροφυλακής τής πόλης, 
πίναν τόν καφέ τους. Άπέναντίς τους, στήν άλλη πλευρά, δυό άγνωστοι 
παίρναν τό ποτό τους. Φωνάζουν τό γκαρσόνι πληρώνουν καί τοϋ παραγ
γέλνουν καί δυό μπίρες νά τίς προσφέρει στούς διοικητές τής Χωροφυ
λακής.- Ά πό  ποιόν νά πώ δτι είναι οί μπίρες: ρωτάει τό γκαρσόνι.- Πάρε 
τήν κάρτα μας, καί τοϋ δίνουν μιά κάρτα κλεισμένη σέ φακελάκι. Πηγαίνει 
τίς μπίρες μέ τό φακελάκι τό γκαρσόνι, άνοίγουν τό φακελάκι οί ’Ανώτεροι. 
βλέπουν άδελφοί Ρετζαίοι. Στό μεταξύ είχαν γίνει άφαντοι. Γενική κινητο
ποίηση. άλλά τούς είχε καταπιεί ή γή. Ή ταν ή έποχή πού οί λήσταρχοι Ρε
τζαίοι κυριαρχούσαν. Φόβος καί τρόμος στήν ύπαιθρο, άλλά καί μέσα στά 
Γιάννινα. Σέ λίγες μέρες πήραν όμηρο γιά λεφτά μέσα από τήν πόλη. τό γυιό 
τού πλούσιου έβραίου έμπορου Μαραμένου. (Ό  ίδιος συγγραφέας δίνει καί 
τήν έξήγηση γιατί δέν πήγαιναν οί Γιαννιώτες νά παρακολουθήσουν τίς πα
ραστάσεις τοϋ θιάσου Βεάκη: Ό  κόσμος, λόγω τής ληστοκρατείας. φοβόταν 
νά κυκλοφορεί τή νύχτα).

Ό  γυιός τής πλούσιας εβραϊκής οικογένειας τοΰ ’Ιούδα Μαραμένου έξα- 
φανίστηκε άπό τά Γιάννινα παραμονές Χριστουγέννων, στίς 21 Δεκεμβρίου.
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11 πόλη αναστατώθηκε καί .ή κοινή γνώμη ορθά διέγνωσε ότι έπρόκειτο γιά 
μιά άκόμα ληστρική ενέργεια τών Ρετζαίων. Είχε έθιστει πλέον στις μεθό
δους των, αιχμαλώτιζαν παιδιά πλούσιων γιά νά εισπράττουν λύτρα. Ή  μό
νη πού είχε άκόμα έπιφυλάξεις, άν έπρόκειτο γιά αιχμαλωσία ή όχι, ήταν ή 
Χωροφυλακή. Δικαιολογημένα ό Χρηστοβασίλης παρατηρούσε: ( 'Ελευθερία 
26-12-1923): Ή  κοινωνία τών Ίωαννίνων, ή στωϊκωτάτη κοινωνία τής Η 
πειρωτικής πρωτευούσης. έβούϊξε τό περασμένο καλοκαίρι γιά τήν αιχμα
λωσία τοϋ υίοϋ Παπαγιαννοπούλου, πού έγινε στά πρόθυρα σχεδόν τής πό
λεως. Ή  κοινωνία τών Ίωαννίνων άρχιζε νά βοϋΐζη καί τώρα γιά τήν ύπο- 
τιθεμένη μετά βεβαιότητος αιχμαλωσία τοϋ υίοϋ Μαραμένου καί ύποστηρί- 
ζει ότι πρόκειται άληθώς περί αιχμαλωσίας, άλλως δέν θά τήν έμελλε καί 
δέν θάσκαζε τή χολή της. Ά λ λ ' αί άρμόδιαι άρχαί. πέντε μέρες σήμερα άπό 
τής έξαφανίσεως τοϋ πλουσίου Ίσραηλιτόπαιδος. δέν έπείσθησαν άκόμα δτι 
πρόκειται περί αιχμαλωσίας. Εύθύνες γιά τήν διασάλευση τής τάξης σέ τέ
τοιο βαθμό, ώστε νά γίνονται άπαγωγές στά πρόθυρα τής πόλης καί μέσα σ’ 
αύτήν άκόμα, ρίχνει ό Χρηστοβασίλης καί στήν κοινωνία τών Γιαννίνων. ή 
όποία. προκειμένον νά γίνη μιά ύποδοχή ή ένα συλλαλητήριον επιστρατεύ
ονται τά πάντα (ή μουσική τοϋ ορφανοτροφείου «Γ. Σταύρου» μαζί μέ τά 
όρφανά του  -υπαινιγμός γιά τήν πολιτική συγκέντρωση τοΰ Δαγκλή- ή «γυ- 
φτουργιά» τής Καλούτσιανης, οί καμπάνες τών εκκλησιών, τό κλείσιμο τής 
άγοράς). καί δταν αιχμαλωτίζεται ένα μέλος τής κοινωνίας τών Ίωαννί
νων... ή κοινωνία άγει τήν σιγήν τοϋ ιχθύος!

Οί κρίσεις τής Ελευθερίας γιά τό μεγάλο θέμα τής ληστείας δέ σταμάτη
σαν έδώ. Ό  Χρηστοβασίλης. μέ σειρά άρθρων καί σχολίων, άγωνίστηκε. μέ 
κίνδυνο τής ζωής του, έπ ί μήνες καί χρόνια γιά τήν έξάλειψη τής μάστιγας 
πού ερήμωνε τήν ^Ηπειρο. Πολλοί συμβούλευαν τόν Χρηστοβασίλη νά στα
ματήσει τόν άγώνα έναντίον τής ληστείας, κινδυνεύει ή ζωή σου, τοϋ έλεγαν. 
"Οχι, άπαντοϋσε αύτός μέ πείσμα, θά τόν συνεχίσω, δέ φοβάμαι κανένα. 
Σουλιώτης ήταν. κεφάλι άγύριστο. Ά ς  σημειωθεί ότι οί άλλες έφημερίδες. ή 
Ή πειρος (έπανεκδόθηκε), ό Κήρυξ, ή Πρόοδος κι όσες άλλες κυκλοφόρη
σαν. δέν τήρησαν τόσο σθεναρή στάση άπέναντι στή ληστεία, όσο ή Ελευθε
ρία. Μερικές μάλιστα άποσιωπούσαν έντελώς τά συνταρακτικά γεγονότα ή 
τά άνέφεραν περιληπτικά, χωρίς έντονη άντίδραση.

Στό άρθρο τοΰ έπόμενου φύλλου τής έφημερίδας του. μέ τίτλο Α λα 
Τούρκα (30-12-24) ό Χρηστοβασίλης πρόβαινε σέ συστάσεις πρός τό Γενικό 
διοικητή Ηπείρου, γιά τήν άντιμετώπιση τής κατάστασης, δταν πιά έγινε 
γνωστό πώς τό έβραιόπουλο, τόν Ή λία I. Λευή Μαραμένο, τόν άπήγαγε λη
στρική συμμορία, πού ζητοΰσε λύτρα 1.000.000 δρχ. γιά νά τόν έλευθερώσει. 
(Πριν γίνει γνωστή ή αιχμαλωσία, οί φήμες μιλούσαν γιά έθελούσια άπομά- 
κρυνση τοΰ παιδιοΰ άπό τήν οίκογένειά του, γιά άπαγωγή γυναίκας, γιά 
έκδίκηση άντεραστή κ.ά.). Ό  άτυχής πατέρας, πρόσθετε ό Χρηστοβασίλης. δέ 
θά άφήσει τό παιδί του στά χέρια τών ληστών γιά νά τοΰ κόψουν τό κεφάλι.



θά πληρώσει καί ΰστερα άπό λίγο θά δοϋμε ελεύθερο τό έβραιόπουλο στά 
Γιάννινα, όπου πιθανόν καί νά τόν κρατούσαν αιχμάλωτο οί ληστές, γιατί 
πουθενά άλλοΰ, έξω άπό τά Γιάννινα, δέ θά μπορούσε νά κρυφτεΐ καλύτερα 
αιχμάλωτος. Τώρα -πρόσθετε- αρχίζει νά έξικραίνεται ή τύχη άλλου αιχμα
λώτου. έν τή δράσει τής Εταιρείας, έφ ’ όσον ή Εταιρεία αύτή σύγκειται έξ 
ισχυρών άτόμων. τά όποια τρομοκρατούν τήν κοινωνίαν! "Ολοι γνωρίζουν 
δτι ή γάτα είναι πού κάνει «νιάου-νιάου» επάνω στά κεραμίδια, καί κανείς 
δέν τολμά νά προφέρη τ ' όνομα τής γάτας. Είναι σαφής ό υπαινιγμός τοΰ 
Χρηστοβασίλη έναντίον πολιτικών προσώπων καί ισχυρών παραγόντων τής 
κοινωνίας τής πόλης. —

Ή  κατακραυγή τοΰ κόσμου γιά τή νέα άπαγωγή στράφηκε πρός τόν 
’Ανώτερο διοικητή τής Χωροφυλακής Ν. Πλατή. τόν άπαρνήθηκαν καί οί κα
λύτεροι φίλοι του. Κατά τόν Χρηστοβασίλη ήταν ό μόνος πού θά μποροΰσε 
νά κάνει κάτι γιά τήν έξουδετέρωση τής ’Ανωνύμου Ληστρικής Εταιρείας 
πού είχε έδρα της τά Γιάννινα. Ά ν  έρθει άλλος -πρόσθετε- θά κινδύνευε νά 
συλληφθεΐ κι ό Ιδιος ό Γενικός διοικητής. Ή  μόνη ορθή κίνηση -κατά τόν 
άρθρογράφο- ήταν νά καλέσει ό Μ. Πετυχάκης σέ συμβούλιο τούς ίσχυρο- 
τέρους παράγοντες τής Ηπείρου, δπως έκαναν οί πασιάδες τών Ίωαννίνων 
έπί τουρκοκρατίας καί θά μάθη άπό τούς πρώην τουρκοραγιάδες τίνι τρόπω 
νά καταδιωχθούν οί λησταί καί νά έξασφαλισθή ή δημοσία άσφάλεια τής 
Ηπείρου. Ά ς  ένεργήση καί μιά φορά «άλά τούρκα», άφοϋ άπό τό «άλά ρω- 
μαίϊκα» δέν βλέπουμε καμμιά προκοπή!

Φήμες στό μεταξύ κυκλοφοροΰσαν γιά κήρυξη στρατιωτικοΰ νόμου, άπα- 
ραίτητου γιά τήν έξόντωση τής ληστείας. "Οχι, έγραφε ό Χρηστοβασίλης, δέν 
είναι άνάγκη νά ληφθοϋν τέτοια μέτρα. Ή  ληστεία δέν καταδιώκεται μέ 
στρατιωτικούς νόμους, άλλά μέ τέχνη, μέ κεφάλι μέ μυαλό, μέ κόπους καί 
μέ καλή θέληση.

Οί ληστές δέν τούς έκρυβαν στά Γιάννινα τούς αιχμαλώτους. Τούς τρα- 
βολογοΰσαν στά βουνά, σέ σπηλιές, ή τούς έκλειναν σέ άπομονωμένα ξωκ- 
κλήσια καί σέ έρημα σπίτια χωριών, πού πρόσφεραν δυνατότητες διαφυγής. 
"Ενα τέτοιο χωριό, άπό τό όποιο πέρασε ό Μαραμένος κι άλλοι ήταν τό δικό 
μου, ή Βίτσα. Θυμάμαι καλά τίς διαδόσεις πού κυκλοφοροΰσαν τότε καί 
κουβεντιάζονταν σέ χαμηλούς τόνους στά σπίτια μας, θυμάμαι καί τούς 
Ρετζαίους νά σέρνουν τό χορό στό πανηγύρι τής Βίτσας, τό δεκαπενταύ- 
γουστόΤΤΐταν ή έποχή πού έπρόκειτο νά πάρουν άμνηστεία κι έκαναν άφο
βα τήν έμφάνισή τους στό χωριό. Κάποιος παλιότερος άπό μένα, δέ ζει πιά, 
ό δάσκαλος καί συγγραφέας Δημ. Δάνος, σέ μιά άπό τίς πολλές λαογρα- 
φικές συλλογές τόυ, θυμάται καλύτερα καί γράφει γιά τά κρησφύγετα τών 
ληστών: Αίπλα άπό τά κλαδερά καί τ ’ άλώνια τής συνοικίας τοϋ «Πετνο- 
χωριοϋ» βρίσκεται τό παρακκλήσι τής Σωτήρως... Είχε καί κάποια άδυναμία 
τό παρακκλησάκι μας. Σέ ώρα άνάγκης. παλιότερα, οί διάφοροι ληστές καί 
ζωοκλέφτες, πού λυμαίνονταν τόν τόπο. εκεί έβρισκαν καταφύγιο. Γιατί
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ήταν απόμερα άπό τό χωριό καί άπό έκεϊ έκαναν τίς διάφορες έξορμήσεις 
τους ελεύθερα. Ά λλά  δέν ήταν μόνο ή Σωτήρω πού φιλοξενούσε τά στοιχεία 
αύτά. Καθώς τότε φημολογώνταν αυτοί κατέφευγαν καί στά κλεισμένα σπί
τια τοϋ χωριοϋ. όπως στής Μίμαινας π.χ.. ράδιαζαν σ ’ αύτό. έκεϊ στήν άκρη 
τοϋ Πάνω Μαχαλά πού βρισκόταν, άπό τή στενούρα πίσω καί τή θυροπούλα 
τοϋ σπιτιού. Είχαν, ύστερα, έξασφαλισμένο καί τό νερό τους έκεϊ μέσα. τή 
στέρνα τοϋ σπιτιού καί ένοιωθαν σιγουριά. Είχαν όμως καί άλλα κρησφύ
γετα. Ή ταν τό κλεισμένο σπίτι τοϋ Παναγιώτη Βελογιάννη. κι έκεϊ είχαν τίς 
ίδιες άνέσεις. Γιατί στήν άκρη τοϋ χωριοϋ -στή συνοικία Προσήλιο- βρίσκο
νταν κι έκεινο καί ιδιαίτερη πίσω πόρτα είχε γιά νά?έπικοινωνοϋν άφοβα μ ’ 
αύτό. καί στέρνα εξασφάλιζαν, άλλά καί άθέατοι ήταν. μπαινοβγαίνοντας 
καί τραβώντας, πότε πρός τά κλαδερά καί πάνω καί πότε πρός τά Γκρούνια 
(παρακλάδι της χαράδρας τοϋ Βίκου) καί κάτω... Ά π ’ έκεϊ πέρα άγνάντεναν 
καί παρακολουθούσαν τό πανηγύρι τής Παναγίας τό Δεκαπενταύγουστο στό 
μεσοχώρι. Σ ’ αύτό τό σπίτι -η στό άλλο- κρατοΰσαν φυλακισμένο καί τό 
Μαραμένο.

ΤΤ πρωτοχρονιά τοϋ 1924 βρήκε τίς οικογένειες τοΰ Πέτρου Κωστίδη καί 
τοΰ Γιάγκου Κεϊβανίδη νά ζοΰν κάτω άπό τό βάρος τής κοινής αίσθη

σης όλων τών Γιαννιωτών, ότι δέν ύπήρχε άσφάλεια. Υπήρχαν καταδιω
κτικά άποσπάσματα πού κυνηγοΰσαν τούς ληστές, είχαν καί κάποιες έπι- 
τυχίες. άρχές Γενάρη στή νομαρχία στάλθηκαν, δπως συνηθιζόταν, τά 5 
κομμένα κεφάλια τής άλβανικής συμμορίας, ύπό τόν Ά ζίζ Λούλη Χασάν - 
είχε έξοντωθεΐ στήν Παραμυθιά- δέν κατάφεραν δμως νά δώσουν στή λη
στεία τό άποφασιστικό χτύπημα. Αύτή έμοιαζε μέ τή λερναία ΰδρα, ένα κε
φάλι έκοβες, δυό έβγαιναν στή θέση του, χρειάζονταν μέτρα ριζικότερα.

"Ολα αύτά τά συζητοΰσαν στό σπίτι τοΰ Πέτρου οί άντρες καθημερινά, 
έπαιρναν τό λόγο καί οί γυναίκες, είχαν λυγίσει τά γόνατά τους άπό τίς 
φήμες πού άκουγαν. φοβόταν πολύ γιά τό Νίκο' ήρθε τά Χριστούγεννα γιά 
νά περάσει μέ τήν οίκογένειά του τίς γιορτές, ή άπαγωγή τοΰ γυιοϋ τοΰ 
Μαραμένου, χάλασε τή διάθεση τοΰ παιδιοΰ, έπρεπε νά ύπολογίζει δλες τίς 
πιθανότητες, πλουσιόπαιδο ήταν, ή οίκογένειά του δέν είχε έχθρούς, οί 
«κολαούζοι» δμως καί οί συνεργάτες τών ληστών έβλεπαν τούς άνθρώπους 
μέ άλλο μάτι, τούς τοποθετούσαν σέ κατηγορίες σύμφωνα μέ τά δικά τους 
κριτήρια' σ’ αύτή τήν άξιολόγηση δέν έπαιζε κανένα ρόλο τό συναίσθημα, 
μόνο τό στυγνό συμφέρον μιλοΰσε. κι ό «κολαοΰζος» είχε συμφέρον νά βοη
θήσει στή ληστεία ή στήν άπαγωγή, δέν τόν ένδιέφερε άν ό άνθρωπος ήταν 
καλός ή κακός, τό μερίδιο πού θάπαιρνε βάραινε στήν πλάστιγγα. —Γέμισε 
ό κόσμος «κολαούζους» καί συνεργάτες τών ληστών, στήν πόλη καί στήν 
ύπαιθρο, είπε στή βραδυνή συγκέντρωση ό Δημήτρης, τή μέρα πού έγινε γνω
στό πώς είχε συλληφθεΐ, γιά νά άπελαθεί στήν Κρήτη, ό Βασ. Κολοβός, κτη- 
νοτρόφος. πρώην όπλαρχηγός καί ύποψήφιος βουλευτής Ίωαννίνων. ώς
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επικίνδυνος διά τήν δημοσίαν άσφάλειαν. —Δέν ξέρεις άπό που νά φυλα
χτείς., πήρε τό λόγο ό Πέτρος, άλλά καί πώς νά φερθείς: πρόσθεσε. Είδατε 
τί γράφει ή «Ελευθερία» γιά τις εκτοπίσεις; Φέρε. Χρυσάνθη, τήν εφημερίδα 
νά διαβάσουμε τό σχόλιο. — Τί νάγραφε ό Χρηστοβασίλης. άναρωτιόταν ό 
Νίκος. Άφοσιωμένος στόν έρωτά του μέ τή Φιλίτσα, δέν έπιανε στά χέρια 
του εφημερίδα. Καίτοι εϊμεθα βέβαιοι -άρχιζε νά διαβάζει ό Πέτρος- περί 
τής ταχείας επανόδου ενταύθα (τοϋ Βασ. Κολοβοΰ), πιθανόν δέ καί νά μήν 
ύπάγη οϋτος καθόλου εις τήν Κρήτην, λόγω τών σπουδαίων πολιτικών μέ
σων. άτινα έχει έν ’Αθήναις. νομίζομεν δτι τό δικαστήριον πρέπει νά δικαι
ολογήσω τήν έκδοθείσαν καί έκτελεσθεΐσαν άπόφασιν (αορίστου διαρκείας 
άπέλασις) διά μιάς άνακοινώσεώς του εύρείας πρός τόν Ηπειρωτικόν λαόν. 
—Δηλαδή: ρώτησε ό Γιάγκος, έβγαλαν άπόφαση χωρίς νά τήν αιτιολογή
σουν: — Έ τσι φαίνεται, είπε ό Δημήτρης, πρέπει νά μετράμε τά λόγια μας. 
δταν μιλάμε, δέν ξέρουμε ποιά είναι ή πραγματική άλήθεια καί πώς θά φτά
σουν οί κουβέντες μας σ τ ’ αύτιά εκείνων πού ένδιαφέρονται... Είχε δίκιο. 
Τις επόμενες μέρες έγιναν κι άλλες συλλήψεις, σριΧςοντήλα τοΰ Ζαγοριοϋ 
καί στή Σκλίβανη (πιάστηκε ένας παπάς), μέ τήν κατηγορία ότι ήταν άπε- 
σταλμένοι τών ληστών γιά νά διαπραγματευτούν μέ τόν πατέρα Μαραμένο 
τά λύτρα γιά τήν άπελευθέρωση τοϋ γυιοΰ του, οί φήμες έλεγαν πώς οί λη
στές ζήτησαν 4.000.000 δρχ. Τούς κράτησαν στή φυλακή περισσότερο άπό 
μήνα, ύστερα τούς απελευθέρωσαν, τά στοιχεία τής κατηγορίας δέν ήταν 
έπαρκή. —Νίκο, είπε σέ κάποια στιγμή ή Λευκή, μέ έκδηλη ανησυχία στή φω
νή της, πρόσεχε παιδί μου. οί μέρες είναι πονηρές, ό κόσμος κακός, νά έρχε
στε γρήγορα τό βράδυ στό σπίτι, δέ θ' άντέξουμε σέ νέες δοκιμασίες, δλοι 
μας... Αύτός ό πληθυντικός νά έρχεστε περιλάμβανε μέσα καί τή Φιλίτσα, ή 
μικρή τό κατάλαβε καί στά μάγουλά της άνθισαν παπαρούνες...

Εύτυχώς οί μέρες τών διακοπών βρίσκονταν στό τέλος τους, ό Νίκος θά- 
φευγε πάλι γιά τήν ’Αθήνα, θά περιορίζονταν καί οί άνησυχίες τής οικογέ
νειας. Θά περιορίζονταν;.. Ό  Νίκος μπορεί νά βρισκόταν μακρυά άπό τήν 
άπειλή μιάς αιχμαλωσίας, ή εύμάρεια όμως τής οικογένειας Κωστίδη, δέν 
έπαυε ν ’ άποτελεΐ πρόκληση γιά τούς ληστές. Κάθησαν μιά μέρα καί οί τρεις, 
ό Πέτρος, ό Γιάγκος κι ό Θεολόγος, στό κεντρικό μαγαζί καί συζήτησαν γιά 
όλα τά μέτρα πού έπρεπε νά πάρουν γιά νά διασφαλίσουν τά μαγαζιά. Πρός 
τό παρόν, ώς τό γάμο τοΰ Θεολόγου, τό μαγαζί τής Καλούτσιανης δέ διέ- 
τρεχε κίνδυνο, κοιμόταν έκει ό Θεολόγος, μέ τό όπλο στό προσκεφάλι του, 
στά παράθυρα καί στις πόρτες θάμπαιναν σίδερα καί κλειδωνιές άπό τις πιό 
σύγχρονες. Περισσότερο εύάλωτο σέ απόπειρες ληστείας φαινόταν τό κε
ντρικό, θά έπαιρναν γιά τήν άσφάλειά του τά κατάλληλα μέτρα. Τό πρώτο 
καί κυριότερο ήταν νά έπιλέξουν έναν άπό τούς πιό έμπιστους ύπαλλήλους, 
τό Φώτη Καράλη, νά φυλάει τό μαγαζί τή νύχτα, θά κοιμόταν μέσα, όπως ό 
Θεολόγος στό'αλλο, γιαυτή τήν πρόσθετη έργασία του, θά έπαιρνε γερή απο
ζημίωση. Τήν άλλη μέρα τόν κάλεσαν καί τοΰ έκαναν τήν πρόταση, ό Φώτης
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τή δέχτηκε μέ ευχαρίστηση, σεβόταν απεριόριστα τό αφεντικό του, πάντοτε 
τόν βοηθούσε γιά ν ’ άντιμετωπίζει τίς άνάγκες τής οικογένειας, ήταν πολλές, 
έξη παιδιά είχε και περηφανευόταν γιαυτό' ή άμοιβή άπό τή νυχτερινή άπα- 
σχόληση, θά έλυνε πολλά προβλήματα. —Δέ θά σ ' άφήσω μόνο. θάρχομαι 
καί γώ κάπου-κάπου νά σοϋ κάνω παρέα, τόν βεβαίωσε ένθαρρύνοντάς τον 
ό Γιάγκος...

Μετά τά Φώτα ό μητροπολίτης Γερμανός έρριξε, κατά τήν παράδοση, τό 
σταυρό στή λίμνη άπό ειδική έξέδρα' φήμες κυκλοφορούσαν γιά επάνοδο 
τοΰ Σπυρίδωνα καί μετάθεση τού Γερμανού σέ μητρόπολη τής Ευρώπης, 
άλλοι τίς έπιβεβαίωναν, άλλοι τίς διέψευδαν. Ό  γάμος τοΰ Θεολόγου καί 
τής Αλεξάνδρας έγινε μέ τό παλιό ημερολόγιο στήν έκκλησία τής Καλού- 
τσιανης. τήν άγία Μαρίνα. Σεμνά, χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες, άλλά μέ 
συμμετοχή πολλοί κόσμου, άπό τήν Καραβατιά καί τήν Καλούτσιανη, έγινε 
τό μυστήριο μέ τούς παπάδες τής έκκλησίας, ό Πέτρος κι ό Γιάγκος άλλαξαν 
τά στέφανα. άρχιζε γιά τό ζευγάρι μιά καινούρια ζωή, οί οιωνοί έδειχναν 
καλοί. Στό έκκλησίασμα ήταν καί πολλοί πρόσφυγες άπό τούς έγκατεστημέ- 
νους στά Γιάννινα καί τά γύρω χωριά. Τό νέο ζευγάρι ένωνε τήν "Ηπειρο μέ 
τήν Ιωνία, στήν έκκλησιά έσμιγαν καί οί Γιαννιώτες μέ τούς ξερριζωμένους 
Έλληνες τής Μικράς Άσίας, γινόταν φανερό πώς μιά νέα κοινωνία δημι- 
ουργόταν στήν πόλη, θά θυσίαζε πολλά άπό τά παλιά γιά νά έντάξει στά 
πλαίσια τής ζωής της άλλα ήθη καί έθιμα, νά τ ’ άφομοιώσει, έτσι πού νά γί
νουν ένα σώμα, άργά. άλλά σταθερά -δέν έλειψαν οί δυσκολίες, ούτε άπό τή 
μιά οΰτε άπό τήν άλλη πλευρά- οί γηγενείς καί οί ξενόφερτοι, βλέπουμε στίς 
μέρες μας τό άποτέλεσμα. Οί πρόσφυγες, πέραν άπό τά πολιτιστικά στοιχεία 
πού κουβαλοΰσαν, μέ τήν έργατικότητα καί τήν εύσυνειδησία τους έκδηλη σ’ 
δλες τίς εργασίες τους. είτε έπαγγελματίες ήταν είτε άγρότες, έστρεψαν τό 
εργατικό δυναμικό καί πρός άλλες άπασχολήσεις, άγνωστες ώς τότε στά 
Γιάννινα, παράδειγμα ή ταπητουργία.

Στό γαμήλιο τραπέζι δέν κάθησαν πολλοί. Οί συγγενείς τής νύφης, οί 
οικογένειες τοΰ Πέτρου καί τοΰ Γιάγκου, λίγοι γνωστοί καί φίλοι τοϋ 
γαμπρού ούτε τραγούδια οΰτε όργανα. Ή ταν άκόμα νωπό τό πένθος καί γιά 
τούς νεόνυμφους καί γιά δλους, θά περνοΰσε καιρός γιά νά λησμονηθεί ό 
πόνος καί ή καταστροφή...

Οί ληστές είχαν άποθρασυνθεΐ. Στις 9 Ίανουαρίου 1924 (ν. ή) τρεΧς άγνωστοι, οπλι
σμένοι. μπήκαν στή μονή Ελεούσας τοϋ νησιοϋ. έπιασαν τόν αρχιμανδρίτη Γρηγόριο καί 
τόν απειλούσαν γιά νά τούς παραδώσει δ.τι πολύτιμο είχε. "Ενας μικρός τοΰ μοναστη
ριού. δέν τόν είχαν προσέξει οί ληστές, βγήκε κρυφά καί ειδοποίησε τούς νησιώτες γιά 
τά συμβαίνοντα. Αύτοί άρχισαν τούς πυροβολισμούς, οί ληστές φοβήθηκαν κι έφυγαν.: 
πρόφτασαν δμως ν' άποσπάσουν 5.000 δρχ. άπό τόν αρχιμανδρίτη. Τράβηξαν κατά τό 
βουνό, τό καταδιωκτικό άπόσπασμα πού τούς κυνήγησε, δέ μπόρεσε νά τούς συλ.λάβει/ 
Το ρολόγί τής πλατείας, άποσυναρμολογημένο, άπό,τό ΐ^ ΐ8, εξακολουθούσε άκόμα νά 
βρίσκεται έξω άπό τό δημαρχείο. Ό  Χρηστοβασίλης έπλεξε τό μύθο του καί έβαλε τό ρο- 
λόγι νά γράψει μιά άναφορά στό μητροπολίτη Γερμανό: ...Μέχρι τό 1918 έξετέλουν άρι
στα τά καθήκοντά μου. Κ αί ένώ περίμενα άνταμοιβή μ ' ένα καλόν ήλεκτροφωτισμόν. ό
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δήμαρχος Γεώργιος Ίωαννίδης εβαλε καί μέ έφόνενσαν κι έσυραν τό πτώμα μου έξωθι 
τοϋ ζϊϊψαρχΐίοΰ~Ί3ϋτω, σεβασμιώτατε μένω. παρά τούς κανόνας τής όρθοδόξου εκκλη
σίας, άταφον έπί όλόκληρον πενταετίαν, χωρίς τό τοιούτον νά συγκίνηση κανένα έκ τών 
μετέπειτα δημάρχων Βασ. Πυρσινέλλα καί Γεωρ. Σταυρίδην. τά δέ οστά μου μένουν 
έκτεθειμένα. μέραν'καΓνυκκΤεϊς^τΐΓκρύα τοϋ~χεϊμωνος καί τά ήλιοπύρια τοϋ θέρους,

ένώ σκύλοι καί άλλα τετράποδα καί δίποδα 
ζώα έκτελοϋν έπάνω των παντός είδους 
φυσικός άνάγκας. 'Επειδή είναι άπάνθρωπον 
νά μένω οϋτω άταφον έπί έτη. Ικετεύω υμάς 
σεβασμιώτατε. νά μέ λυπηθήτε καί νά διατά- 
ξητε τήν ταφήν μου κατά τούς κανόνας w c  
όρθοδόξου ημών έλληνικής εκκλησίας... '-Στίς 1
5 Ίανουαρίου έγιναν τά εγκαίνια τοΐΓχειμε- 
ρινοϋ Στρατιωτικού θεάτρου, πού είχε άνα- 
γερθεΐ στόν περίβολο_ των στρατώνων, δπου 
σήμερα ή μεγάλη πλατεία τών Λιθαριτσιών.
Ό  θίασος, ύπό τή διεύθυνση τού ήθοποιοϋ Δ. 
Μαυροκέφαλου, άρχισε τίς παραστάσεις του 
μέ τό έργο: Τό φιόρο τοΰ Λεβάντε. Στά 
«’Ολύμπια» έδινε τίς τελευταίες παραστάσεις 
του ό θίασος Βεάκη. μέ μεγαλύτερη τώρα 
συμμετοχή κοινού.- Έκδόθηκε στά Γιάννινα, 
τό πρώτο δεκαήμερο τού 1924. τό περιοδικό 
’Αναγέννησις, μέ διευθυντή τόν Γ. Βαβαρέτο. 
όργανο τοΰ ομώνυμου συλλόγου πού είχαν 
ιδρύσει, τέλη τοΰ 1921. οί Γ. Μιχαηλίδης. Γ. 
Βαβαρέτος. Σ. Ζοϋμπος καί Γ. Γκλίναβος. Ή  

όλη εμφάνιση τοΰ περιοδικοΰ δέν άρεσε στό Χρηστοβασίλη καί τό έγραψε στήν εφημε
ρίδα του: Ή ταν άραγε άνάγκη νά έκδοθή δπως έξεδόθη: —Νά καί μιά πρόβλεψη τοϋ 
Χρηστοβασίλη. πού έγινε πραγματικότητα ύστερα άπό δεκάδες χρόνια. Ή Ήπειρος - 
έγραφε ( ’Ελευθερία 1-1-24)- είναι ή χώρα πού πάσχει άπό ελλειψιν άφθονων καί καλών
άγρών, πλειότερον άπό κάθε άλλην ελληνικήν έπαρχίαν. Ή  έλλειψις άριστα θά έθερα-
πεύετο. άν σχηματιζόταν μιά 'Ηπειρωτική έταιρεία πρός άποξήρανσιν τής λίμνης 
Ααψίστης. θά  είχαμε τότε άραβοσιτάρκειαν είς τήν Ήπειρον, άντί ελωδών πυρετών.- 
Στό ίδιο φύλλο σημείωνε: Τσίμες δέν βλέπουμε στό παζάρι! Τί γίνονται οί κανμένες οί 
τσίμες πού γλύτωσαν τή φτωχολογιά τών Γιαννίνων τόν καιρό τής πείνας τοϋ φιλαν
θρωπικού αποκλεισμού τών Μεγάλων Προστάτιδων Δυνάμεων: (πάρθειο βέλος γιά τούς 
βενιζελικούς). Πουλιούνται κι αυτές στό διπλάσιο, πού έπουλιόνταν στους καλούς και
ρούς τά φρέσκα μπαρμπούνια. Τώρα γιά νά φας μπαρμπούνια πρέπει νά είσαι τό λιγώ- 
τερο μητροπολίτης καί μάλιστα μή πρόσφυξ!

Q  ί εκλογές τής 16ης Δεκεμβρίου δρομολόγησαν ραγδαίες πολιτικές εξελί
ξεις στήν πρωτεύουσα. Οί οπαδοί τής άβασίλευτης Δημοκρατίας, μέ τήν 

ένίσχυση καί τού Στρατιωτικού συνδέσμου, πού έπενέβαινε απροκάλυπτα 
στή διαμόρφωση τής πολιτικής κατάστασης, πέτυχαν τήν ύπό μορφήν άδειας 
άναχώρηση τοϋ βασιλιά Γεωργίου Β ' άπό τήν Ελλάδα, προετοίμαζαν τό 
έδαφος γιά τήν άνακήρυξη τής άβασίλευτης. 'Όλα αύτά ύποχρέωσαν τό Βε- 
νιζέλο. άντίθετο πρός τίς βιαστικές λύσεις, νά γυρίσει στίς 4 Ίανουαρίου

Ή Μονή Ελεούσας
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στήν Ελλάδα και νά σχηματίσει κυβέρνηση, παρά τήν άντίθετη γνώμη τοϋ 
άρχηγοΰ τής Δημοκρατικής ”.Ενωσης Άλ. Παπαναστασίου.

Τήν έπάνοδο τοΰ Βενιζέλου κατέκρινε κι ολόκληρος ό άντιβενιζελικός 
τύπος. Δέν άλλαξε -έγραψε ό Χρηστοβασίλης (13-1-1924)- είναι ό ίδιος, ό 
πατέρας τής «Έπαναστάσεως» τοϋ 1922 καί τό Μαντεΐον. ό ρυθμιστής, ό 
προϊστάμενος, ό συνθηματοδότης αυτής. Δέν ήρθε γιά νά βοηθήση τήν Ε λλά 

δα, άλλά διά νά άνασυγκροτήση τό άρχι
σαν ν ' άπειθαρχή καί νά διαλύεται κόμ
μα του, νά διενεργήση τήν έπικύρωσιν 
τού έκθρονισμοϋ τοϋ βασιλέως Γεωργίου 
Β ' καί τήν έκπτωσιν τής Δυναστείας, διά 
τής δήθεν θελήσεως τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ 
καί ύστερον νά κηρυχθή ισόβιος πρόε
δρος τής ελληνικής Δημοκρατίας. Οί άν- 
τιβενιζελικοί δέν έβλεπαν καμιά διαφορά 
τοΰ νέου Βενιζέλου μέ τόν παλιό, αύτός 
διηύθυνε τά πάντα, αυτός ρύθμιζε, είτε 
στό εξωτερικό βρισκόταν είτε στήν Ε λ 
λάδα, τίς τύχες της. Οί κρίσεις δέν άπει- 
χαν πολύ άπό τήν πραγματικότητα. Μό
νο ή έκτίμηση ότι έπιδίωκε νά γίνει 
πρόεδρος Δημοκρατίας δέν ήταν σωστή. 
Ή  πληθωρική, καί έκρηκτική συχνά, 
ιδιοσυγκρασία τοΰ Βενιζέλου, δέ συμβι
βαζόταν μέ τίς έλάχιστες αρμοδιότητες 

τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας. Ό  Βενιζέλος τήν πρωθυπουργία ήθελε γιά 
νά δρά, νά δημιουργεί καί κάποτε νά καταστρέφει...

Στή βραχύβια κυβέρνηση Βενιζέλου δέ συμμετείχε κανένας άπό τούς 20 
βουλευτές τής ’Ηπείρου. Μ πάτσος τοϋ Βενιζέλου στά μούτρα τής Ηπείρου, 
έγραφε ή Ελευθερία, ή όποια ύστερα άπό λίγες μέρες θά πανηγυρίσει, έξαι
τίας τής λιποθυμίας τοΰ Βενιζέλου στή βουλή (29-1-24). λόγω έλαφράς 
καρδιακής προσβολής. Είχε προηγηθεΐ όξύτατη άντιπαράθεσή του μέ τόν 
Άλ. Παπαναστασίου, τελείως άντίθετο μέ τίς προθέσεις τοΰ πρωθυπουργού, 
ό όποιος ζητοΰσε νά προηγηθεΐ δημοψήφισμα πριν άνακηρυχθεΐ ή Δημοκρα
τία. Καί δημοψήφισμα διεξαγόμενον άπό κυβέρνησιν Βενιζέλου... θά άπέλη- 
γε κατά τής Δημοκρατίας. Ά λλά  τοιοϋτον δημοψήφισμα δέν ήμποροϋσαν 
ποτέ νά επιτρέψουν οί δημοκρατικοί, ιδιαιτέρως δέ οί στρατιωτικοί. Διότι 
θά είχε ώς άπωτέραν συνέπειαν τήν άνατροπήν τής στρατιωτικής τάξεως, 
πού είχε δημιουργηθεϊ μετά τό κίνημα τοϋ 1923. Πέραν τών ιδεολογικών θέ
σεων, ή στάσις τοϋ Βενιζέλου έθιγε συμφέροντα. Άντίδρασις έντονος καί 
άμεσος ήτο επόμενον νά έκδηλωθεϊ. (Γ. Δαφνή, Ή  Ε λλάς μεταξύ δύο πολέ
μων 1923-1940, τ. Α ',  σελ. 219. Άθήναι 1955). Δέν ήταν μόνο ή ιδεολογία.

Γεώργιος Βαβαρέτος, δικηγόρος
(Σκίτσο Άπ. Βερτοδούλου)

____
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λοιπόν, ήταν και τά συμφέροντα, έτσι συμβαίνει συχνά. Οί άντιβενιζελικοί 
τά ήξεραν αύτά, άλλά δέν τά ομολογούσαν. Πρωταρχικά τούς ένδιέφερε νά 
φύγει άπό τή μέση ό Βενιζέλος' δταν, λοιπόν, μαθεύτηκε ή λιποθυμία του, 
πανηγύρισαν άκαιρα. Έγραφε ή Ελευθερία σέ άρθρο της μέ τίτλο: Τό πο
λιτικόν τέλος τοϋ Βενιζέλου: ...Ό  Βενιζέλος πάσχει. Ό  Βενιζέλος κινδυ
νεύει μέ δσον καί άν θέλουν νά καλύψουν τήν σοβαρότητα τής άσθενείας 
του οί οπαδοί του. διά λόγους πολιτικής σκοπιμότητος. Ό  Βενιζέλος είναι 
πλέον πολιτικός νεκρός σήμερον. Ή  αδέκαστος ιστορία θά κρίνη τήν δράσιν 
του. καλήν ή κακήν. Εύρισκόμεθα εις τήν τελευταίαν σκηνήν τής τελευταίας 
πράξεως τοϋ βενιζελικοϋ δράματος (3-2-1924). Βιάστηκε ό Χρηστοβασίλης 
νά τελειώσει μέ τό Βενιζέλο. Ή  πολιτική ζωή του δέν είχε τερματιστεί, 
ύπηρχαν άκόμα μεγάλα περιθώρια δράσης...

Πολλοί παπάδες, επηρεασμένοι άπό τό ρεϋμα γιά τήν άνακήρυξη τής Δημοκρατίας, 
σταμάτησαν νά μνημονεύσουν τό όνομα τοΰ βασιλιά καί νά ψέλνουν τό πολύχρονων, ό 
Γερμανός δέν είχε δώσει τέτοια εντολή. Ό  Χρηστοβασίλης, σέ κάθε φύλλο τής εφημερί

δας του διαμαρτυρόταν 
γιαυτή τήν άνταρσία κι 
άνέγραφε τά χωριά καί τά 
όνόματα τών δημοκρα
τικών παπάδων.- "Αρχισε 
-υστέρα άπό άλλεπάλλη- 
λες επιτάξεις- ή λειτουρ
γία τής Παπαζογλείου υ
φαντικής σχολής θηλέων.- 
Ό  Φίλ. Παπαρρούσης δη
μοσίευε στήν έφημερίδα 
του Φωνή τής Ήπειρον 
μυθιστορηματική συνέν
τευξη τοϋ Χρ. I. Παπα- 
γιαννοπούλου. πού είχε 
αιχμαλωτιστεί άπό τούς 
Ρετζαίους. Σημείωνε πώς 
τά στοιχεία δημοσιεύτη

καν σέ ρουμανική έφημερίδα. Είναι ανύπαρκτος ή συνέντειιξις υποστήριζε ό Χρηστο
βασίλης. Καί είναι ψευδές δτι έδημοσιεύθη στήν έφημερίδα «UNIVERSUL». Ή  μόνη 
συνέντευξη τοϋ Παπαγιαννόπουλου είχε καταχωρηθεϊ στήν έφημερίδα «Ντιμινεάτσα» 
καί θά τήν αναδημοσιεύσει ή «'Ελευθερία», πρόσθετε.- Στίξ 13 Ίανουαρίου, πρωτοχρο
νιά μέ τό παλιό, άπέθανε έν Βίτση τοϋ Ζαγορίον καί έκηδεύθη σεμνοπρεπώς τήν έπαύ- 
ριόν ή γηραιό αρχόντισσα τοϋ Ζαγορίον Κνρά 'Αγαθή Μ. Σόρρου. πρότυπον Ήπει- 
ρώτισσας νοικοκυράς καί έναρετωτάτης γυναικός. μητρός τοϋ μεγάλον Διδασκάλον τής 
Ήπειρον Δημητρίον Μ. Σάρρον. (Έχω έντονα προσωπικά βιώματα άπό τή ζωή τής 
κυρά ’Αγαθής. Αύτή μέ βάφτισε καί πάντοτε μέ φιλοδωρούσε, δπως κι ό θείος Δημ. 
Σάρρος. μέ «καλούδια» καί πλούσια δώρα. ’Αγαποΰσε τό σπίτι μας καί τή μητέρα μου 
Ελευθερία, ερχόταν καί κοιμόταν συχνά, γιατί έβρισκε δλες τίς περιποιήσεις της. 
Πήγαινα κάθε πρωτοχρονιά στό σπίτι της καί τής έκανα ποδαρικό. Πήγα καί τή μοιραία 
πρωτοχρονιά τοϋ 1924. ή 'Αγαθή είχε πεθάνει. καί οί έξαδέλφες μου δέ μέ έμπασαν στό 
σπίτι γιά νά μή φοβηθώ. ΟΓστιγμές αύτές άποτυπώθηκαν ζωηρά στή μνήμη μου).

,Ή Παπαζόγλειος Υφαντική σχολή. Έπί δεκαετίες 
χρησιμοποιήθηκε γιά νά στεγάσει τό Πρωτοδικείο 
Ίωαννίνων. Σήμερα χρησιμοποιείται ώς σχολείο.
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f  Τέλη Ίανουαρίου ήρθε στά Γιάννινα ό Κων. Μέρτζιος. άπό τή Βενετία, ένθα άπό 
έτών είναι άριστα εγκατεστημένος καί έμπορικώς καί οίκογενειακώς. Είχε φύγει στήν 

\ 'Ιταλία, φοβούμενος τίς καταδιώξεις τών βενιξελικών. δταν εκθρονίστηκε τήν πρώτη 
τρορά ό Κωνσταντίνος' είχε διατελέσει πρόεδρος τών ’Επιστράτων ’Ηπείρου.- Στις 27 
Ίανουαρίου ό δεύτερος χορός (ό πρώτος είχε γίνει τό 1921) τής Λέσχης τών Δημοσίων 
υπαλλήλων, στό καφενείο Άβέρωφ  -άρχισε στις 6 μ.μ. καί τέλειωσε στις 3 μετά τά με
σάνυχτα- είχε μεγάλη επιτυχία. Άφόντας έγινε τό ελληνικό κανένας χορός δέν είχε ση
μειώσει τέτοια επιτυχία. Ά πό τΙς κυρίες πού άρίστευσαν στούς ελληνικούς χορούς, ξε
χώρισαν ή κ. Άνέττα Λέβη μέ τήν κόρη της ’Εριέττα. άν καί Ισραηλίτισσες.-j'H Έλευ \ 

'"δερια δημοσίευσί κατάλογο τών άπογόνων τοϋ νεομάρτυρα πολιούχου τών Γιαννίνων 
άγίου Γεωργίου. Σύμφωνα μ' αύτόν: ό άγιος είχε ένα γυιό. τό Γιαννάκη. "Οταν έγινε 12- 
13 έτών τόν πήρε στήν Αθήνα ή βασίλισσα Αμαλία καί τόν σπούδασε μέ έξοδά της στή 
Ριζάρειο σχολή. Μέ τήν έπιστροφή του στά Γιάννινα παντρεύτηκε τήν άρχοντοπούλα 
Εύφροσύνη Νικολάου Τζίνη. μέ τήν όποια άπόχτησε δυό παιδιά: τό Γεώργιο καί τήν 
Ελένη. Ό  Γεώργιος στάλθηκε ώς υπότροφος τής πόλης στή Ριζάρειο σχολή, γιά ν ’ άκο- 
λουθήσει τό Ιερατικό στάδιο, αύτός δμως κατατάχτηκε ώς εθελοντής στό πυροβολικό, 
φοίτησε στή στρατιωτική σχολή τών ύπαξιωματικών κι άποφοίτησε ώς άξιωματικός· 
έπειδή έπαθε ατύχημα, έφυγε γιά τήν Κωνσταντινούπολη, όπου τελικά χειροτονήθηκε Ιε
ρέας, έγινε άρχιμανδρίτης καί πέθανε στή Μακεδονία, λίγα χρόνια πριν τό 1924. Ή  
'Ελένη παντρεύτηκε τόν Ήπειρώτη Βασίλειο Περδίκη, έμπορο στό Τριέστι. μέ τόν όποιο 
άπόχτησε δυό παιδιά: τό Γιαννάκη καί τή Ρωξάνη. Μετά τό θάνατο τής Εύφροσύνης. ό 
γυιός τοϋ άγίου Γιαννάκης, πήρε γιά δεύτερη γυναίκα του τήν 'Ελένη, κόρη τοΰ 
Γιαννιώτη Νικόλα Σιώζου κι άπόχτησε μαζί της άλλα δυό παιδιά: τόν Κωνσταντίνο καί 
τήν Ειρήνη, ή όποία παντρεύτηκε τόν καθηγητή τής Ζωσιμαίας Ίωάν. Κανάτα. Τό 1924 
ζώντες απόγονοι τοϋ άγίου ήταν: άπό τόν πρώτο γάμο τοΰ Γιαννάκη. ή 'Ελένη Β. 
Περδίκη καί τά παιδιά της Γεώργιος καί Ρωξάνη κι άπό τό δεύτερο, ή Ειρήνη Κανάτ&,_ 
άτεκνη.1 Τήν 1η Φεβρουάριου πέθανε tl Καλλιόπη Ίω. Μελά. έκ τών έναρετωτέρων καί 
νοικοκυροτέρων δεσποινών τής πόλεώς μας.- Ό  Γ. Χατζής, πού δημοσίευσε άνακοίνω- 
ση. δτι γρήγορα θά κυκλοφορούσε καί πάλι τήν Ήπειρο, μάθαινε ιταλικά. Ό  Χρη
στοβασίλης βρήκε τήν εύκαιρία νά τόν πειράξει, ρίχνοντας ταυτόχρονα βέλη καί πρός 
τούς βενιζελικούς: Είναι στά καλά του ό Χατζής; ρωτούσε. Δέν φοβήθηκε νά μήν τόν 
κατηγορήσουν γιά ίταλοφιλία, δπως τά 1919. δταν αύτός. εγώ. ό μητροπολίτης Σπυ
ρίδων καί καμιά έβδομηνταριά άλλοι κατηγορηθήκαμε δτι φέραμε τούς ’Ιταλούς νά 
«κατακτήσουν» τήν Ήπειρο: Κ αί ξεκίνησε τότε άπό τήν Κέρκυρα ένας έφέτης κι ήρθε 
έδώ καί μας απάγγειλε κατηγορία «έπί έσχατη προδοσία»! Κ αί τά άποτελέσματα τών 
ανακρίσεων ήταν μιά τρύπα στό νερό.., δηλαδή άθώοι οί κατηγορούμενοι! Δέν ξέρουμε 
δμως άν παρασημοφορήθηκαν οί φιλοπάτριδες μηνυτές μας άπό τήν τότε βενιζελική 
κυβέρνηση. - Άπεβίωσεν εις τάς άρχάς Φεβρουάριου εύγενεστάτη ϋπαρξις, ό Χαμδή έφέ- 
νΡΙί· νίός τοϋ Ίχσάν έφένδη. νέος 24 έτών, σπανίας μορφώσεως καί κάτοχος πολλώ ν  
ευρωπαϊκών γλωσσών καί τής μουσικής.- Ή  ’Ελευθερία στις 13-2-1924, μέ άφορμή τήν 
ανακοίνωση έπανέκδοσης τής ’Ηπείρου, καταχώρησε δήλωση: ’Επειδή έχει έσφαλμένως 
διαδοθή δτι, ή έφημερίς «’Ελευθερία» έξεδόθη υπό προσωπεϊον, χάριν τής παυθείσης 
συναδέλφου «Ηπείρου» ύπό τής τυραννικής «Έπαναστάσεως» τοϋ 1922 καί επειδή πολ
λοί έρωτοϋν, αν ή «’Ελευθερία» θά έξακολουθήση νά έκδίδηται, μετά τήν έπανέκδοσιν 
τνς « ’Ηπείρου», γνωρίζει εις τούς άναγνώστας της καί τόν άντιβενιζελικόν κόσμον τής 
Ηπείρου, δτι ή «’Ελευθερία» είναι άνεξάρτητος δημοσιογραφική έπιχείρησις άπό τήν 
« Ηπειρον» καί θά έξακολουθήση νά έκδίδηται, ώς δργανον τοϋ ύπό τήν ηγεσίαν τοΰ κ. 
Αθαν. Βότσαρη πολιτικού κόμματος τοϋ νομοϋ Ίωαννίνων.- Ό  εύφήμως γνωστός φ ι

λόλογος καθηγητής κ. ’Αλκιβιάδης Κυρούσης προήχθη εις γυμνασιάρχην τής Ζωσιμαίας
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σχολής.- Άπεβίωσαν έκ ψύξεως οί συνάδελφοι «Κεραυνός» καί «’Αναγέννησις», καί 
έκηδεύθνσαν έν στενώ οικογενειακά) κύκλψ. 'Εγκάρδια συλλυπητήρια είς τούς οικείους 
των. Παρά τόν επικήδειο ή 'Αναγέννησις έπέζησε γιά λίγο άκόμα. Στίς 6-4-24 κυκλοφό
ρησε τό 6ο τεύχος της.- Δέν υπάρχει μόνο χορομανία στά Γιάννινα -διαπίστωνε ό 
Χρηστοβασίλης-, άλλά καί συλλογομανία... Στήν πληθώρα τών συλλόγων προστέθηκε κι 
ενας σύλλογος ...κυνηγών! Ύ ψιστε θεέ. αναφωνούσε. Δρά καί πολιτικώς μάλιστα καί 
έχει πρόεδρον τόν κ. Γεώργιον Μελαν. Παρόλα αύτά, ύστερα άπό λίγες μέρες, έπλεκε τό 
έγκώμιο τοϋ συλλόγου: Τό μόνο λεβέντικο, ύγιεινό, διασκεδαστικό. φρονηματικό, είναι 
τό σωματείο τών κυνηγών, έλεγε. όλα τά αλλα σωματεία, ώς έπί τό πλεϊστον. κωλύονται 
είς τόν βόρβορον τής πολιτικής ή τής συμφερολοντολογίας. Τί έγινε κι άλλαξε γνώμη ό 
Χρηστοβασίλης;

έ τήν παρατεινόμενη αιχμαλωσία τοϋ Ήλία Μαραμένου άπό τούς Ρε- 
τζαίους. συνεχιζόταν κι ό έξευτελισμός τοϋ κράτους. Μεσολαβητές καί 

«κολαούζοι» κινούνταν κάτω άπό τά μάτια τής άστυνομίας. οί πρώτοι γιά 
νά πετύχουν συμφωνία γιά τά λύτρα καί οί δεύτεροι γιά νά κατασκοπεύουν 
καί νά προδίνουν στούς ληστές, όσους κατέθεταν στοιχεία σέ βάρος τους, 
αύτούς τούς σκότωναν γρήγορα, χωρίς οίκτο. Γιά τήν έξουδετέρωση τών λη
στοσυμμοριών, τό κράτος άρχισε εκτοπίσεις ύποτιθέμενων συνεργατών 
τους σέ μεγάλη κλίμακα' στίς άρχές Φεβρουάριου καταδικάσθηκαν σέ έκτό- 
πιση οί τσελιγγάδες άδελφοί Λάζος καί Κώστας Μητροκώστας. Σέ λίγο θά 
πληθύνονταν καί τά καταδιωκτικά άποσπάσματα. τά όποια, άνεξέλεγκτα 
καθώς δροϋσαν, είχαν γίνει δεύτερη μεγάλη πληγή γιά τόν άγροτικό πλη
θυσμό.

Τελικά, υστέρα άπό αιχμαλωσία 85 ήμερών. καί μετά τήν καταβολή τών 
λύτρων, απελευθερώθηκε άπό τούς Ρετζαίους καί τούς συνεργάτες τους ό 
Ή λίας Μαραμένος, τό βράδυ τής 15ης Μαρτίου. Τόν μετέφεραν άπό τά κρη
σφύγετά τους καί τόν άφησαν κοντά στό χωριό Καντζά, στό 75ο χιλιόμετρο 
τής αμαξιτής όδοϋ Ίωαννίνων-Πρέβεζας. Τήν άλλη μέρα έφτασε στά 
Γιάννινα, όπου διηγήθηκε τά τής αιχμαλωσίας του. Τόν έπιασαν τό βράδυ 
τής 21ης Δεκεμβρίου, καθώς πήγαινε γιά τό μάθημα ιταλικής, στή γωνιά τών 
γραφείων τοΰ Κήρυκα τά άδέλφια Γιάννης καί Θύμιος Ρέτζιος. Ό  πρώτος 
ήταν μεταμφιεσμένος σέ ενωμοτάρχη κι ό δεύτερος σέ χωροφύλακα. Τόν πέ
ρασαν άπό τούς δρόμους Πούλιου Δράκου, Ούΐλσωνος καί τό Μεϊντάνι καί 
τόν οδήγησαν, μέ τήν άπειλή μαχαιριών, στό εβραϊκό νεκροταφείο, όπου τοΰ 
έδεσαν τά μάτια καί τόν άνέβασαν σέ άλογο, τό είχε έτοιμο τρίτος ληστής, 4 
συνολικά ήταν οί άπαγωγεις του. Σαράντα πέντε νύχτες τόν κρατούσαν 
κλεισμένο στό υπόγειο σπιτιοΰ ενός χωριού, 28 μέρες σ’ άλλο χωριό καί τίς 
μέρες πού είχε καλοκαιρία τόν όδηγοΰσαν στό δάσος, μέ έλεύθερα τά μάτια, 
άλλά έκεϊ δέν έβλεπε τίποτ’ άλλο, παρά μόνο δέντρα. ’Έτρωγε, μαζί μέ τούς 
ληστές θαυμάσιο σιταρένιο ψωμί καί παχύτατο καί νοστιμότατο κρέας. Οί 
ληστές έπικοινωνοΰσαν μέ τά Γιάννινα μέ ειδικό άπεσταλμένο, κατέβαινε 
στήν πόλη καί ξαναγύριζε στό λημέρι φέρνοντας όλες τίς χρήσιμες γιαυτούς 
ειδήσεις καί τίς έφημερίδες Φωνή τής Ηπείρου  καί Ελευθερία τίς διάβαζαν
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μέ πολλή ευχαρίστηση καί επιβεβαίωναν ώς αληθινή τήν περιγραφή τής 
αιχμαλωσίας τοϋ Παπαγιαννοπούλου, τήν όποία είχε δημοσιεύσει ή Ε λευ
θερία σέ μετάφραση άπό τό ρουμανικό τύπο. Μιά μέρα έσπασαν στό ξύλο 
κάποιο άπεσταλμένο τους πού δέ μπόρεσε νά φέρει εφημερίδες.

Ό  Ήλίας Μαραμένος δέ διηγήθηκε μόνο τίς περιπέτειές του. άλλά έκανε 
καί κρίσεις γιά τήν πολιτεία τών ληστάρχων. Ή  γνώμη του στηριζόταν στίς 
διηγήσεις πού άκουγε. δοσμένες πάντοτε μέ τόν τρόπο πού ήθελαν οί ληστές, 
γιά νά εντυπωσιάζουν τόν αιχμάλωτο. "Ελεγε, λοιπόν, ότι οί Ρετζαΐοι ήταν 
άδύνατο νά συλληφθοϋν. έξαιτίας τών μεγάλων εύεργεσιών πού έκαναν στόν 
κόσμο. Πάντρευαν κορίτσια, έφτιαχναν γεφύρια καί εκκλησίες καί βοηθού
σαν πολλούς πάσχοντες. Στά Γιάννινα κατέβαιναν συχνά, μεταμφιεσμένοι 
καί κοιμοϋνταν σέ φιλικά σπίτια. Ό  Μαραμένος προσπάθησε 15 μέρες πριν 
άπό τήν απελευθέρωσή του νά δραπετεύσει, τόν πυροβόλησαν, έκ τών όπι
σθεν καί τόν τραυμάτισαν σοβαρά. Μιά σφαίρα τρύπησε τό δεξιό του μηρό, 
δυό τό άριστερό του χέρι καί τέταρτη σφηνώθηκε στό δεξιό ώμο. Ή  δραμα
τική αύτή σκηνή συντόμευσε τήν απελευθέρωση τοΰ αιχμαλώτου γιατί τόσο 
οί ληστές, όσο κι ό πατέρας του βιάζονταν νά τελειώσει ή υπόθεση. Οί Ρε- 
τζαΐοι, άπό τά πολλά πού ζητοΰσαν άρκέστηκαν γύρω στό 1.000.000 δρχ. οί

άθηναϊκές έφημερίδες μι- 
λοΰσαν γιά 2.000.000 δρχ. 
Στόν αιχμάλωτο, δταν 
τόν άφησαν κοντά στόν 
Καντζά, έδωσαν μόνο 
150 δρχ. γιά τό εισιτήριο 
τοΰ αύτοκινήτου του, άλ
λοι έγραφαν πώς τόν έκέ- 
ρασαν 3.600 δρχ. κατά τά 
ληστρικά έθιμα... Δυό ε
βδομάδες μετά τήν άπε- I 
λευθέρωση τοΰ γυιοΰ του 

Τό Χάνι Λυκοστόμου ό πατέρας Μαραμένος
κατέθεσε στήν άνάκριση,

δτι κατά τή διάρκεια της αιχμαλωσίας τοΰ παιδιοΰ του, πολλά πρόσωπα, 
άνωτέρας κοινωνικής τάξεως, τοϋ έπρότειναν νά μεσολαβήσουν εις τούς λη- 
°τάς. αντί μεγάλης άμοιβής. Ό  Χρηστοβασίλης ρωτοΰσε: Είναι άλήθεια 
αυτά κύριε είσαγγελεϋ: Καί ποιοι είναι αυτοί οί κύριοι πού σχετίζονται τό
σον πολύ μέ τούς ληστάς;

'Η τρομοκρατία πού έπικρατοΰσε στήν ύπαιθρο, έξαιτίας τής δράσης τών 
ληστοσυμμοριών, ήταν άνυπόφορη. Ληστεύονταν ρί άγρότες καί δέ μπο- 
ροΰσαν νά μιλήσουν. Μ ιά άνταπόκριση άπό τό Με^ούνι Φιλιατών. δημοσι- 
ευμενή στήν Ελευθερία είναι χαρακτηριστική: Ά π ό  τό Δεκέμβριο ώς τά τέλη 
Φεβρουάριου έγιναν στό χωριό μας 30 ζωοκλοπές. Οί κλέφτες είναι γνωστό-
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τατοί σ ' όλο τό χωριό, χωριανοί μας καί αυτοί, άλλά δέν τούς μαρτυράει 
κανείς... Δέν μπορούμε νά τούς καταδιώξουμε, άπό τό φόβο μή μάς κάνουν 
τά χειρότερα... Άκόμα καί φόνους κάνουν γιά νά κλέψουν ζώα... Ή  τρομο
κρατία ξεκινούσε άπό τίς μεγάλες συμμορίες, προπαντός τών Ρετζαίων. Οί 
άρχές είχαν άποτύχει νά συλλάβουν τούς ληστές καί ν ’ άπελευθερώσουν 
τούς αίχμαλωτισθέντες IIαπαγιαννόπουλο καί Μαραμένο. Ό  κόσμος στρέ
φονταν κυρίως έναντίον τοϋ ’Ανώτερου Διοικητή τής Χωροφυλακής ΓΙλατή. 
άν καί ό άξιωματικός αύτός κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες γιά τήν εξόντω
ση τής ληστείας. Οί μικρότεροι κακοποιοί -καί υπάρχουν τέτοιοι σέ κάθε 
χωριό- βλέποντας τήν άδυναμία τών άρχών, άποθρασύνθηκαν κι έγιναν οί 
μικροί τύραννοι τών χωριών τους. Οί άγρότες κάπου-κάπου έπαιρναν θάρ
ρος μέ τήν εξόντωση κάποιου ληστή, όπως τοϋ έπικηρυγμένου μέ 20.000 δρχ. 
λήσταρχου Ντομάζου. έπί χρόνια τρομοκρατούσε τίς περιοχές Φιλιατών καί 
Παραμυθιάς -τό κεφάλι του τό έφεραν, ώς συνήθως στά Γιάννινα, γιά τήν 
πληρωμή- αλλ’ αύτό δέν κρατούσε πολύ. Νέοι Ντομάζρι έκαναν τήν έμφάνι- 
σή τους κι άρχιζε πάλι ή τρομοκρατία, μαζί καί ή σύλληψη υπόπτων, οί 
εκτοπίσεις συγγενών, ή βάναυση συμπεριφορά τών καταδιωκτικών άποσπα- 
σμάτων. Μαύρες μέρες περνούσαν οί άγρότες, δέν ήξεραν άπό πού νά φυ
λαχτούν...

Οί μυθιστορηματικές περιγραφές γιά τήν αιχμαλωσία τοϋ Παπαγιαννό- 
πουλου καί τό... κοινωνικό καί φιλανθρωπικό έργο τών Ρετζαίων, δέν έλε
γαν νά τελειώσουν. Κάποιοι ζήτησαν άπό τόν πατέρα Παπαγιαννόπουλο ν’ 
άναλάβει τήν έκδοση σέ βιβλίο όλες τίς μυθιστορίες πού είχαν γράφει, ό πα
τέρας άρνήθηκε. Βρέθηκαν δμως άλλοι πρόθυμοι νά τίς έκδώσουν.

Στίς 19 Φεβρουάριου έπανακυκλοφόρησε ή ’Ηπειρος. Είχε προαναγγεί
λει τήν έπανέκδοση μέ δημοσίευμά της στίς άλλες έφημερίδες άπό τίς 5 τοΰ 
μήνα, μόλις έγινε γνωστό ότι είχε άρθή ή άπό τριμήνου βία έπιβληθεϊσα καί 
βίφ ύφισταμένη, μέχρι τής 3-2-24, στρατοκρατική, άνελευθέρα. άνηθίκως 
υστερόβουλος καί τυραννική άπαγόρευσις τής έκδόσεως ύπερτεσσαράκοντα 
εφημερίδων. Στό πρώτο άρθρο του ό Γ. Χατζής πού έφερε τόν τίτλο: Τό 
Δεκεμβριανόν άγος - “Οχι άδιαλλαξίαν, άλλά καθαρμόν, άφοΰ έκανε σφοδρή 
έπίθεση έναντίον τής ’Επανάστασης καί τών έργων της, συνέχιζε: θά  θεω- 
ρούμεν τήν Ελλάδα «άκάθαρτον» καί ύπό Κυλωνείου άγους μέλλουσαν 
ίστορικώς νά διατελή, έφ ’ δσον τής συμφοράς τοϋ Σεπτεμβρίου τοϋ 1922 καί 
τοϋ Δεκεμβρίου άγους τοϋ 1922, ολόφωτος ή τραγωδία δέν έξιλεωθή μέ τόν 
Άριστοτέλειον καθαρμόν, ενώπιον τής συνειδήσεως όλου τοϋ Έθνους... Διά  
τήν κατίσχυσιν τήν ηθικήν καί έπιβεβλημένην, τήν άπολύτως άναγκαίαν, αύ- 
τής τής έθνικής άντιλήψεως έπανεκδιδόμεθα καί θά παλαίσωμεν. Φρονοϋμεν 
δτι ό Πλαστήρας, δστις μάς έπαυσε, ήτο καί αύτός μιά πολύ  σκοτεινή μορφή 
τοϋ σκοτεινού αύτοϋ δράματος. Αύτός τουναντίον έφρόνει δτι δλοι ημείς οί 
άλλοι, οί συνταγματικοί Έλληνες, άπετελοϋμεν αίσχος είς τήν έλληνικήν 
ιστορίαν. Έ , λοιπόν, ή κρισολογία αύτή άνάγκη νά φωτισθή. Καί έπειδή ό
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εγκληματίας είχε καί έχει συμφέρον νά μή δίδη τά μέσα τής έλευθέρας δια
δικασίας, θ' άγωνισθώμεν νομίμως καί ημείς, έλάχιστοι μέσα στά άγωνιζό- 
μενα εκατομμύρια τών Ελλήνων, ϊνα τά άνακτήσωμεν.

"Αρχισαν έτσι καί οί δυό εφημερίδες τής άντιπολίτευσης, ή Ελευθερία  
καί ή Ήπειρος, σκληρό άγώνα, γιά ν ’ άποτρέψουν. σέ πρώτη φάση., τήν 
έκθρόνιση τοΰ Γεωργίου καί τήν κατάργηση τοΰ βασιλικοΰ θεσμοΰ. Ά πό τήν 
πλευρά τους οί δυό βενιζελικές εφημερίδες, ό Κήρυξ καί ή Πρόοδος, έμειναν 
σταθερά προσηλωμένες στό κόμμα τών Φιλελευθέρων, χωρίς αύτό νά σημαί
νει ότι δέ φιλοξενοΰσαν ή άπέκρουαν άπόψεις στελεχών δημοκρατικής άπό- 
κλισης. Μόνο ό Κεραυνός ύποστήριζε σθεναρά τίς θέσεις τής Δημοκρατικής 
Ένωσης, άλλ’ αύτός στό μεταξύ άναγκάστηκε νά κλείσει, λόγω οικονομικών 
δυσχερειών. Τό παράδοξο στήν περίπτωση τής άντιμετώπισης τών κοινω
νικών προβλημάτων άπό τόν τύπο τών δυό μεγάλων παρατάξεων, είναι τό 
δτι ένώ οί Φιλελεύθεροι, κατά τεκμήριο προοδευτικοί, έπρεπε ν’ άνταποκρί- 
νονταν μέ μεγαλύτερη κατανόηση στά εργατικά αιτήματα, δπως αύτά έκφρά- 
ζονταν μέσα άπό τίς μεγάλες άπεργίες, κυρίως τής ’Αθήνας, έδειχναν μιά 
άκατανόητη σκληρότητα άπέναντί τους, δικαιολογούσαν άκόμα καί τούς φό
νους τών εργατών, κατά τίς διαδηλώσεις. Μερικοί, μάλιστα, άθηναιοι δημο
σιογράφοι παρότρυναν τά όργανα τής χωροφυλακής ή τοΰ στρατοΰ, νά δια
λύουν τίς εργατικές κινητοποιήσεις μέ τά δπλα. Ό  Χατζής δικαωλογοΰσε 
τίς άπεργίες καί καταφερόταν κατά τών έφημερίδων καί τά άντιεργατικά 
άρθρα τους: "Οχι. λοιπόν! Νά μή τούς σκοτώσωμεν τούς έργάτας. Δ ιότι μάς 
χρειάζονται, ώς ή πλέον χρήσιμος ζύμη τής αυριανής κοινωνίας, ένώ πολλοί 
τών δημοσιογράφων, οί όποιοι ζητούν τόν σκοτωμόν των, διά κομματικός 
υστεροβουλίας, δέν χρειάζονται άπολύτως εις τίποτε άλλο, παρά νά θολώ
νουν τήν κοινήν διανόησιν καί διαύγειαν. Έ χουν δέ άπόλυτον δίκαιον οί 
έργάται, ζητοϋντες βελτίωσιν τών όρων τής ζωής των.

Μιά άνακοίνωση τής Γενικής διοίκησης καί μιά ύπεύθυνη δήλωση τής 
Υγειονομικής ύπηρεσίας τών σχολείων, δημιούργησε στή γιαννιώτικη κοι
νωνία πολλές άνησυχίες καί ερωτηματικά. Ή  άνακοίνωση έλεγε: Ή  Γενική 
διοίκησις. λαβούσα γνώσιν τής άπρεπούς διαγωγής ένίων μαθητών, φοιτώ- 
ντων εις διάφορα άπόκεντρα καφενεία πρός χαρτοπαιξίαν, διά παραγγελίας 
της πρός τήν ενταύθα Διοίκησιν Χωροφυλακής, έζήτησε τήν έκδοσιν άστυνο- 
μικής διατάξεως περί άπαγορεύσεως τής φοιτήσεως παίδων, ηλικίας κάτω 
τοϋ δεκάτου ογδόου έτους, εις κέντρα ένθα τυγχάνει έξηκριβωμένον ότι έπι- 
δίδονται εις χαρτοπαίγνιον. Καί ή ύπεύθυνη δήλωση, λίγες μέρες άργότερα 
(6 Μαρτίου), πιστοποιοΰσε: Συνεπεία έγγράφου έντολής τής Γενικής διοική- 
σεως, προέβημεν εις τήν έξέτασιν τών μαθητών τών ένταϋθα γυμνασίων. Ή  
έξέτασις αΰτη άπέδειξεν ότι ούδείς τών μαθητών τών είρημένων γυμνασίων, 
φέρει νόσημα μεταδοτικόν, ώς κακώς έγράφη. Καί τά δυό κείμενα άποτε- 
λοΰν τήν έκφραση τών άνησυχιών τής κοινωνίας τής έποχής. άπέναντί στίς 
νέες συνθήκες ζωής, πού έπηρέαζαν κυρίως τή νεολαία. Είναι ή άντίστοιχη
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εκψραση τών ημερών μας. μέ τίς δικαιολογημένες ανησυχίες τών γονέων καί 
τής κοινωνίας, γιά τούς κινδύνους πού δημιουργούνται μέ τά νυκτερινά 
μπάρ, τά ναρκωτικά, καί τίς τόσες άλλες σημερινές πληγές. Κάποια έφημε- 
ρίδα τής πόλης είχε γράψει τότε γιά όλα αύτά. μέ άποτέλεσμα νά έπέμβει ή 
Γενική διοίκηση' προπαντός άνησυχούσε τούς Γιαννιώτες ή μετάδοση άφρο- 
δίσιων νοσημάτων άπό επισκέψεις μαθητών σέ οίκους άνοχής.

Τό 1923. τό Μάιο. είχε Ιδρυθεί ή Φιλοδασική ενωσις Ίωαννίνων. Σ’ ένα. σχεδόν, 
χρόνο δράσης είχε έπιτελέσει άξιόλογο έργο: Έκανε περίφραξη καί δεντροφύτευσε τό 
χώρο πίσω άπό τούς στρατώνες κι άρχισε προσπάθειες γιά δεντροφύτευση καί δάσωση 
τής πόλης, σέ πολλά σημεία της. όπως της πλατείας τού τζαμιού Ναμάζ Γκιάχ (σημερινή 
νομαρχία), τού Λιάμ τζαμιού (σημερινή διασταύρωση τών όδών Σαμουήλ. 28ης ’Οκτω
βρίου, Πλ. Ζαλόγγου), τοϋ λόφου τής Καραβατιάς κ.α. Ό μω ς καί τότε. δπως καί σήμε
ρα, κάποιοι άσυνείδητοι. βάνδαλοι κατέστρεφαν τά φυτευόμενα δέντρα. Ή  Φιλ. ενωσις 
δήλωνε δτι η κατάσταση ήταν άπαράδεκτη καί θά κατήγγειλε στή Δικαιοσύνη δποιον κα
τέστρεφε δέντρα. Οποιοσδήποτε κι αν είναι οϋτος. Ή  τελευταία πρόταση πρέπει νά 
έκρυβε ύπαινιγμούς γιά κάποιους επώνυμους.- Στις αρχαιρεσίες τής Νέας επαγγελ
ματικής ένώσεως υπαλλήλων, πρόεδρος εκλέχτηκε ό άρχων ρεφερεντάριος τής Μητρό
πολης Όρέστης Ίωαννίδης, γραμματέας ό Μιχ. Σακελλαρίδης καί ταμίας ό Δημ. 
Δρούγκας.- Στις 20 Φεβρουάριου πέθανε ό όθωμανός πρόκριτος Μουσιαβήρ Πατσιαν- 
τάς. έκ τών καλλίτερων καί σωφρονεστέρων Τουρκογιαννιωτών. Ή ταν γαμπρός το\) 'J.V 
Ίσούφ πασά Ντίνου άπό τήν Παραμυθία καί πρώτος έξάδελφος τοϋ μουφτή Ίωαννίνων 
Φο.υάτ έφέντη.- Ό  Ίωάν. Γιαννονσης καί ή περικαλλής Μερόπη Σάρρα. τής άρχαίας καί 
πολυμελούς ίωαννιτικής οίκογενείας τών Σαρραίων. έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γά
μου. - Ό  πληρεξούσιος Ά ρτας Άθ. Τζώνης χτύπησε μέσα στή βουλή τό στρατηγό Ο. Πάγ
καλο, γιατί υποστήριζε τήν κατάργηση τής βασιλείας. Ό  Πάνος Χατζής, άπό τό Νησί, 
τοϋ έστειλε συγχαρητήριό τηλεγράφημα.- Τό Λύκειο Έλληνίδων όργάνωσε στή Ζωσι- 
μαία σχολή διάλεξη μέ ομιλητή τόν καθηγητή Τεχνικών Ίωάν. Θεοχάρη καί θέμα: 
Σκιαγραφία τών χωρών τών κειμένων έπί τοϋ Δυτικοϋ μετώπου, μέ προβολή 50 φω
τεινών εικόνων.- Στήν ’Ελευθερία άρχισε άπό τίς άρχές Μαρτίου ή δημοσίευση κειμένων 
καί εγγράφων υπό τό γενικό τίτλο: Ή  δολοφονία τών 6 μεγάλων έθνομαρτύρων τοϋ 
'Ελληνισμού.- Οί άποκριές φέτος ήταν πολύ-πολύ εύθυμες καί τρελλές. διαπίστωνε ό 
Χρηστοβασίλης. Χόρεψε πολύ ή Νεότης καί χάρηκε καί κοντά της διασκέδασαν καί τά 
Γηρατειά.- Νέοι διδάκτορες τής Νομικής άνακηρύχθηκαν οί: Σταύρος Πανούρης καί 
Κων. ’Εξάρχου.- Τά τέϊα καί οί χοροί συνεχίζονταν χωρίς διακοπή. Οί τελευταίοι πριν 
άπό τή Σαρακοστή δόθηκαν: α) στό ζαχαροπλαστείο Μαλάμου άπό τούς Κερκυραίους. 
β) στό σπίτι τοϋ τραπεζικού Χρόνη Παπαχρόνη. γ) Στή Ζωσιμαία σχολή άπό τό Λύκειο 
Έλληνίδων (παιδικός χορός), δ) Στή Στρατιωτική λέσχη (τέτοιο χορό δέν έχουν δεί τά 
Γιάννινα άπό τήν άπελευθέρωσή τους. έγραφαν οί εφημερίδες).- Οί μαθητές τού ’Εθνι
κού Οικοτροφείου έδωσαν παράσταση μέ τήν Ήλέκτρα τοϋ Σοφοκλή. Τούς ρόλους ύπο- 
δύθηκαν οί ύπότροφοι σπουδαστές (οί περισσότεροι) τοΰ Τριταξίου Διδασκαλείου: τήν 
Ήλέκτρα ό Σ. Σαφύλιος. τόν Όρέστη ό Χρυσ. Τσακαλίδης. τή Χρυσόθεμη ό I. Α ρχι
μανδρίτης. τόν παιδαγωγό ό I. Νάτσης. τόν Πυλάδη ό Βρεττάκος. τόν Αίγισθο ό Β. Κέ- 
σκος. τήν Κλυταιμνήστρα ό Ζήσης, καί τή θεραπαινίδα ό Σκούρης. Κορυφαίοι τοΰ χο- 
ροϋ οί Ν. Στάρας καί I. Κορτζής. Μέλη τοΰ χορού οί: Α. Ζήκος. Γ. Παπαγεωργίου.
Ν. Μπακάλης. Κ. Βασιλάς, Π. Οικονόμου, Φ. ’Εμμανουήλ, καί Ά π. Αντωνίου. Οί μεγα
λύτεροι στήν ηλικία τούς θυμόμαστε δλους. Πολλοί διέπρεψαν ώς εκπαιδευτικοί. < Μέ 
διαταγή τής κυβέρνησης κατεβάστηκαν άπ' δλα τά γραφεία, πολιτικά, στρατιωτικά καί 
θρησκευτικά, οί εικόνες τοΰ βασιλιά. Ό  Χρηστοβασίλης έγραψε: Ώ ς τώρα αί εικόνες τον
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ί Βασιλέως ήταν ή αιτία τής εθνικής μας κακοδαιμονίας, τώρα δμως πού κατεβάσαμε τίς | 
j εικόνες θά βρέχη λάδι καί θά χιονίζη κάστανα στήν Ελλάδα μας τή δημοκρατική. 'Αμήν! - 1  

'Η προσκοπική γιορτή πού δόθηκε στό Στρατιωτικό θέατρο σημείωσε μεγάλη έπιτυχία. 
χάρη στούς κόπους καί τίς φροντίδες τοΰ αρχηγού τών προσκόπων Γ. Βαβαρέτου. Τό 
πρόγραμμα περιλάμβανε καί τήν παρουσίαση τοΰ έργου τοΰ Σοφοκλή: Οιδίπους τύραν
νος.- Στήν ’Αθήνα Ιδρύθηκε Πανηπειρωτικός φοιτητικός σύλλογος (πρόεδρος Δ. Δά- 
φλος, γραμματέας X. Λέτσος). κύριος σκοπός του ή βοήθεια πρός τούς Ήπειρώτες φοι
τητές γιά τήν έπίλυση τών προβλημάτων τους.
Ό  μητροπολίτης Ίωαννίνων Γερμανός, μέ εγκύκλιό του πρός τούς ιερείς, 

επιτρόπους, προέδρους κλπ. έκανε γνωστή τήν άπόφαση τοΰ Οικουμενικού 
πατριαρχείου γιά τήν προσαρμογή τοΰ εορτολογίου τής ορθόδοξης εκκλη
σίας πρός τό πολιτικό ήμερολόγιο. Κατανοήθηκε ότι μέ τή χρήση τών δυό 
ήμερολογίων δημιουργοΰνταν σύγχυση, γιαυτό καί ή άπόφαση χαιρετίστηκε 
άπό τόν τύπο καί τόν πολύ κόσμο. Έπί τέλους άνεπνεύσαμεν μέ τήν συγχώ
νευσήν τοϋ θρησκευτικού μετά τοϋ πολιτικού ημερολογίου καί οϋτω έπανερ- 
χόμεθα είς τάς παλαιός μας έξεις καί συνήθειας μέ τάς έορτάς μας είς τάς 
γνωστάς χρονολογίας, έγραφε ή Ελευθερία. Δέν είχαν δμως, δλοι τήν Ιδια 
γνώμη. ’Αρκετοί πίστευαν πώς μας είχε παρασύρει ό Πάπας σ’ αύτό τό νε
ωτερισμό, άπό τόν όποιο κινδύνευε ή ’Ορθοδοξία. Πολέμησαν, λοιπόν, μέ 
φανατισμό τόν νέο ήμερολόγιο καί τελικά άποσχίστηκαν -μαζί μέ μερικούς 
δεσποτάδες- άπό τήν επίσημη εκκλησία καί ίδρυσαν τήν έκκλησία τών 
Παλαιοημερολογιτών (τών Γνησίων ’Ορθοδόξων, όπως αύτοαποκαλοΰνται). 
Μέ τήν προσαρμογή τοΰ εορτολογίου στό νέο ήμερολόγιο ή 10η Μαρτίου θά 
λογαριαζόταν ώς 23η Μαρτίου. Τή μέρα αύτή θά γιορτάζονταν ομαδικά καί 
ή μνήμη δλων τών άγιων τών ήμερών άπό 10-22 Μαρτίου.*

Q  στρατηγός Γ1. Δαγκλής ήταν σοβαρά άρρωστος άπό καιρό. Στήν εγκύ
κλιό του πρός τούς εκλογείς τοΰ νομοΰ Ίωαννίνων (Νοέμβριος 1923) 

μιλοΰσε ήδη γιά τήν κλονισμένη ύγεία του πού τόν εμπόδισε νά έπισκεφτεΐ 
τήν "Ηπειρο πριν άπό τίς έκλογές. Ό  έπιμελητής τοΰ Αρχείου Λαγκλή μι
λάει γιά βαρύ καί άνεπανόρθωτο κλονισμό τής υγείας του, ώστόσο ό Δαγ
κλής βρισκόταν γιά άρκετές εβδομάδες άκόμα στό κέντρο τής πολιτικής 
ζωής. Γύρω στίς 20 Ίανουαρίου ή άρρώστεια εκδηλώθηκε μέ ένταση. Γνωρί
ζοντας τή σοβαρότητα τής κατάστασής του ό στρατηγός ζήτησε άπό τόν 
Ρακτιβάν νά τόν άντικαταστήσει στή διεύθυνση τοΰ κόμματος (ό Βενιζέλος 
είχε φύγει πάλι άπό τήν Ελλάδα). Ό  Ρακτιβάν. πού είχε εκλεγεί πρόεδρος 
τής βουλής, δέ δέχτηκε ν ’ άναλάβει κι άλλες εύθύνες, γιαυτό ό Δαγκλής τοΰ 
έγραψε καί πάλι, στίς 22 Φεβρουάριου -τήν άλλη μέρα μιτήκε γιά θεραπεία 
στόν Εύαγγελισμό- παρακαλώντας τον νά συσκεφτεΐ μέ τούς κυριότερους 
παράγοντες τοΰ κόμματος καί ν ’ άποφασίσουν σέ ποιούς θά άνέθεταν τήν

* Στό βιβλίο μου Τά χρόνια πού πέρασαν 1917-1940, τ. Α ' . ’Ιωάννινα 1992. δημοσιεύω 
ενα βιωματικό κείμενο πού στηρίζεται στήν άπόφαση τής προσαρμογής τοϋ εορτολογίου στό 
νεο ημερολόγιο. Τιτλοφοοεΐται: Πώς ημέρεψαν οί άγιοι.

1 ^ .  ■ ______________________________________________________________________________ ________________________________________________
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προεδρία. Ά πό τήν ημέρα τής εισαγωγής του στό νοσοκομείο καί υστέρα, 
σημειώθηκαν ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις μέ κορυφαία τήν ανάθεση σχη
ματισμού κυβέρνησης στόν Άλ. Παπαναστασίου, άρχηγό τής Δημοκρατικής 
Ένωσης (11 Μαρτίου). Δυό μέρες πρίν. στίς 9 Μαρτίου, ό Δαγκλής άφηνε 
τήν τελευταία του πνοή στόν Ευαγγελισμό. Ή  κηδεία του r /ινε στίς 11 
Μαρτίου δημοσίςι δαπάνη, μέ έπισημότητα καί μέ μεγάλη συμμετοχή λαού. 
Ανάμεσα στήν άντιπροσωπεία πού είχε έρθει άπό τά Γιάννινα ήταν κι ό 
Πέτρος Κωστίδης, ποτέ δέ θά ξεχνούσε πόσο είχε συμπαρασταθεί στήν οίκο- 
γένειά του ό στρατηγός, κατά τίς μεγάλες στιγμές τής δοκιμασίας πού πέρασε 
μέ τήν άρρώστεια τοΰ Βασίλη. Έ κ μέρους τών βουλευτών Ίωαννίνων έπι- 
κηδείους εκφώνησαν οί Δ. Μπότσαρης, Ά . Τραχήλης καί Π. Γεωργιάδης.

Μέ τό θάνατο τοΰ στρατηγού Δαγκλή έκλεισε ένα σημαντικό κεφάλαιο 
τής νεότερης έλληνικής ιστορίας, άλλά καί τής πολιτικής ιστορίας τής Η π εί
ρου. Οί άντιβενιζελικές εφημερίδες τών Αθηνών περιορίστηκαν νά δημοσι
εύσουν τήν είδηση τοΰ θανάτου καί τής κηδείας τοΰ στρατηγοΰ, μέ ορισμέ
νους χαρακτηρισμούς γιαυτή: έπισημοτάτη, έπιβλητικοτάτη κ.ά. Οί βενιζε- 
λικές εφημερίδες έγραψαν πολλά επαινετικά καί χρησιμοποίησαν πολύ
στηλους τίτλους γιά τήν περιγραφή τής κηδείας του. Ό  Κήρυξ καί ή Πρό
οδος τών Ίωαννίνων, άφιέρωσαν άρκετές στήλες στή ζωή καί τό έργο τοΰ 
Δαγκλή ώς στρατιωτικού καί πολιτικού, ό Νέστωρ Γεωργίτσης μάλιστα 
έγραψε μιά ώραία νεκρολογία στόν Κήρυκα πού ένόχλησε τό Χρηστοβασίλη: 
Ό  γηραιός Νέστωρ -σημείωνε (27-3-1924)- υπεραμύνεται τοϋ άποβιώσαντος 
στρατηγοΰ Δαγκλή, άφοϋ ζώντα ουδέποτε έτίμησε, ούδ’ έτιμήθη προσω- 
πικώς ύπ ' αύτοϋ. Ενίοτε αί υποχρεώσεις τών άνεψιών (ό Π. Γεωργίτσης, 
άνεψιός τοΰ Νέστορα, είχε έκλεγεί βουλευτής Ίωαννίνων μέ τό ψηφοδέλτιο 
τοΰ Δαγκλή) έπιβάλλουσιν υποχρεώσεις «κρίμασιν οΐς οίδε Κύριος» πρός 
τούς θείους.

Ό  Χρηστοβασίλης δείχτηκε στενόκαρδος άπέναντί στό στρατηγό, κάτι 
πού δέν ήταν στό χαρακτήρα του. Αιτία στάθηκε ή πολιτική τοποθέτηση τών 
δυό άνδρών. Οί στενοί συνεργάτες τοΰ Βενιζέλου -κι ένας άπ’ αύτούς ήταν 
ό Δαγκλής- θεωροΰνταν άπό τούς βασιλικούς ώς ύπεύθυνοι γιά τήν άντι- 
δυναστική πολιτική τους. Κι δμως ό Δαγκλής ηταν άπό τούς μετριοπαθέστε
ρους άντιβενιζελικούς, κι άντιτάχθηκε στήν κατάργηση τοΰ θεσμοΰ τής βα
σιλείας, μέ τόν τρόπο πού έγινε. Έγραψε, λοιπόν, γιά τό Δαγκλή ό 
Χρηστοβασίλης: Άπέθανεν ό στρατηγός Δαγκλής. ό άπό τής άπελευθερώσε- 
ως τής Η πείρου διευθύνας τάς τύχας αυτής. Ώ ς άνθρωπος ύπήρξεν εύγενής 
τούς τρόπους, άλλ ’ ώς άξιωματικός καί πολιτικός δέν έχει νά έπιδείξη ζη
λευτόν τι. Έ δινε τή δική του έρμηνεία σ’ αύτό ό Χρηστοβασίλης καί συνέ
χιζε: Διά τοϋ σωματικού θανάτου τοϋ στρατηγοΰ Δαγκλή καί τοϋ πολιτικού  
θανάτου καί τής άπομακρύνσεως τοϋ Βενιζέλου διά παντός πλέον έξ Ε λ 
λάδος, τό τέως βενιζελικόν κόμμα έν Ήπείρω έσβέσθη καθ’ ολοκληρίαν καί 
νέοι πολιτικοί συνδυασμοί θ ’ άνακύψουν έν τή δυστυχεί ταύτη χώρα, εύχό-
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μεθα δέ όπως οί Ήπειρώται ανοίξουν πλέον τά μάτια των καί προσανατο- 
λισθοϋν πρός εκείνους, οΐτινες είναι ικανοί νά προστατεύσουν τά συμφέρο
ντα τής ιδιαιτέρας πατρίδος των έν τφ  έλληνικφ κοινοβουλίω καί όχι πρός 
τά δημιουργήματα τής βενιζελοδαγκλικής κολυμβήθρας. "Επεσε έξω στις 
προβλέψεις του ό Χρηστοβασίλης' ή κατάσταση έξελίχθηκε διαφορετικά άπό 
έκείνη πού οραματιζόταν, ίσως γιατί δέν είχε γνωρίσει καλά τό Βενιζέλο. Τό 
ίδιο λανθασμένη ήταν ή πρόβλεψή του πώς, ύστερα άπό τήν αναχώρηση τοΰ 
Βενιζέλου, όλαι αί λυσσαλέως άντιμαχόμενοι κομματικοί άποχρώσεις, έστρά- 
φησαν άσμένως καί είλικρινώς πρός τό έργον τής συμφιλιώσεως. (Ελευ
θερία. 20-3-1924). Πώς μποροΰσε νά γίνει αύτό, άφοΰ ήταν φανερό ότι οί 
δημοκρατικοί θά καταργούσαν τό βασιλικό θεσμό καί θ’ άνακήρυσσαν τή 
Δημοκρατία;

Ό  Χατζής, μέ τή μικρή νεκρολογία του, άντέδρασε περισσότερο συναι
σθηματικά άπέναντι στό νεκρό Δαγκλή; Ανεξαρτήτως τής πολιτικής δράσε- 
ώς του  -έγραφε- πρός τήν όποιαν καί άπό γενικωτέρας πολιτικής, άλλά καί 
άπό ιδιαιτέρας τοπικής άπόψεως χάσμα άντιλήψεων κολοσσιαιον μάς διε- 
χώριζεν άπό τοϋ μεταστάντος, ώς κοινωνικός άνθρωπος ό έκλιπών υπήρξε 
φυσιογνωμία άγαθή καί εύγενής τούς τρόπους καί τά ήθη. Ισως ένεκα τούτου  
τού λόγου μή δυνηθείς πολλάκις ν ’ άντιτάξη σθεναρόν άντίδρασιν κατά 
ενεργειών πολιτικών φίλων ή συνεργατών του, στραφεισών κατά πολιτικών 
άντιπάλων -καί καθ’ ημών τών ιδίων- άντικρυς δέ αντικειμένων πρός τήν 
ήμερότητα τοϋ ίδικοϋ του ήθους καί τής ίδικής του συνειδήσεως. Καί οί δυό 
Χατζής καί Χρηστοβασίλης, αναγνώριζαν τό ήθος του, άρνοϋνταν όμως τή 
δράση του ώς πολιτικού. Παρόλα αύτά ό Δαγκλής πρόσφερε πολλά στήν 
"Ηπειρο, ίσως όχι τόσα, όσα έπρεπε, γιά νά ύπάρχει άντίκρυσμα στή συνεχή 
έκδήλωση έμπιστοσύνης πού έδειχνε ό Ηπειρωτικός λαός άπέναντι στό κόμ
μα τών Φιλελευθέρων. Αύτό όμως δέν αποτελεί δικαιολογία γιά άρνηση τής 
προσφοράς του.

Ή  Ήπειρος, μέ τή διαφαινόμενη προοπτική τής άνακήρυξης τής Δημο
κρατίας, άλλά καί ή Ελευθερία, άσκοΰσαν καθημερινά σκληρό έλεγχο απέ
ναντι στά έργα τών βενιζελικών καί τής Επανάστασης τοΰ ’22, τήν όποια 
θεωροΰσαν δημιούργημά τους. "Ηταν εύλογη, έξάλλου, ή φοβία τών άντιβε- 
νιζελικών, έναντι τών συγκροτούμενων δημοκρατικών Στρατιωτικών συνδέ
σμων. προοιώνιζαν νέες επεμβάσεις στήν πολιτική, κινήματα καί έπαναστά- 
σεις. Ό  Κήρυξ έκ μέρους τών βενιζελικών καί δημοκρατικών απαντούσε: Τά 
όργανα τής άντιδράσεως προσπαθούν διαρκώς νά θολώνουν τό νερά. Καί 
διαρκώς ονειρεύονται κινήματα καί πραξικοπήματα έκ μέρους τών οπαδών 
τής Δημοκρατίας καί αύτάς τάς φήμας διασπείρουν. Πρέπει νά παταχθούν 
αμειλίκτως (4-3-1924). Κι όταν κάποιοι μέ βόμβα στήν Αθήνα άνατίναξαν 
τήν είσοδο τής αγγλικής πρεσβείας τά μεσάνυχτα τής 11ης Μαρτίου, ό 
Κήρυξ, ή κατά τόν Χατζή άνανδρος έγχωρία βενιζελίς. άσυνείδητος προα- 
γωγός πάντοτε συνωμοσιών καί καταδιώξεων, έγραψε: Τά φίδια (οί άντιβε-
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νιζελικοί) καί μέ βγαλμένα τά δόντια είναι πολύ έπικίνδυνα. Είναι άνάγκη 
νά ληφθοϋν ριζικώτερα ά π ο λ ύ τ ω ς  άποτελεσματικά μέτρα κ α τ’ αυτών. 
Πρέπει νά έξουδετερωθοϋν. Ή  πατρίς κινδυνεύει. Ή  Δημοκρατία ας τήν 
προστατεύση άποτελεσματικώς. Κι ό Χατζής απαντούσε: Άνάγκη νά μάς πη 
ό παρλαπίπας πού γράφει τάς κακοηθείας αύτάς πώς εννοεί τό άποτελεσμα- 
τικώτερον έξουδετέρωμα τών φιδιών. Ά ρα γε  διά τοϋ πνιξίματος ή τοϋ φό
νου των; Δίκιο είχε νά διαμαρτύρεται ό Χατζής. Μόνο πού ξεχνούσε πώς 
κι αύτός τά ίδια, περίπου, έγραφε, όταν μετά τις εκλογές τοΰ Νοεμβρίου τοΰ 
1920. οί βενιζελικοΐ τόλμησαν νά σηκώσουν κεφάλι...

Ό  δήμαρχος Γ. Σταυρίδης ζητούσε μέ εγκυκλίους του συνεισφορές γιά τήν έκδοση 
Λευκώματος, άναφερόμενου στήν ’Επανάσταση τοϋ 1922. Ή πρωτοβουλία του προκά- 
λεσε τήν αντίδραση τοΰ άντιβενιζελικοϋ τύπου, έγινε περισσότερο έντονη, έξαιτίας τής 
κακής διατύπωσης τών δσων ζητούσε. Ευτυχώς ό ήδη δήμαρχος -παρατηρούσε ό Χα
τζής· οϋτε αιρετός είναι, οϋτε άντιπροσωπεύει ούσιαστικώς κανένα άλλον υπό άλλην 
’ιδιότητα, παρά τοϋ εμμίσθου ύπαλλήλου τοϋ κ. Πλαστήρα, δστις τόν διώρισε. Συνεπώς 
ή καθόλου διανόησις τής πόλεως... δέν πρόκειται -ασφαλέστατα- ν' άδικηθή καθόλου 
άπό τά οίασδήποτε φύσεως. είτε άπαγγελόμενα, είτε έγκυκλίως κυκλοφορούντο, αηδέ
στατα εις διανόησιν γραπτά μνημεία τοϋ προφορικού καί έγγράφου λόγου, τοϋ ήδη 
αισίως δημαρχοϋντος τής κλεινής ταύτης τών Ίωαννίνων πόλεως. ύπαλλήλου τής βενι- 
ζελικής λέσχης. Ό λα  αύτά θυμίζουν κάπως τήν προσφώνηση τού δικηγόρου Γούλα 
Κωνσταντινίδη πρός τό Γρηγόρη Σακκα. δταν μεταπολεμικά, εκλέχτηκε γιά πρώτη φορά 
δήμαρχος τής πόλης: Χαιρε. άντάξιε δήμαρχε, άναξίων πολιτών ένδοξοτάτης πόλεως...- 
Ή  υγειονομική-εξέταση τών μαθητών τών γυμνασίων, δημιούργησε αίσθηση στήν κοινή 
γνώμη τής πόλης. Ό  Χατζής, δέκτης αύτών τών αισθημάτων, άλλά καί τών ανησυχιών, 
άσχολήθηκε μέ τό θέμα σ' ένα του χρονογράφημα -μετά τήν*έπανέκδοσή του άρχισε νά 
δημοσιεύει πάλι τακτικά χρονογραφήματα-, στό όποιο σημείωνε πώς κανένας δέ φαντα
ζόταν δτι οί γιατροί, κατά τήν υγειονομική έπιθεώρηση, θά ζητούσαν ν' άνακαλύψουν 
στούς μαθητές άρρώστειες (άφροδίσια νοσήματα), πού καί οί ίδιοι δυσκολεύονταν νά  
τις άναφέρουν.- Διευθυντής τής Εμπορικής σχολής -έγινε, έπί τέλους, κατορθωτή ή λει
τουργία της- διορίστηκε ό καθηγητής Κων. Μολυβάδας. Ή ταν ό κατάλληλος άνθρωπος 
στήν κατάλληλη θέση. Μέ τή σθεναρή διεύθυνση, τις φροντίδες καί τό κύρος του, άνέ- 
δειξε τή σχολή σέ λαμπρό έκπαιδευτικό ίδρυμα.- Νέος νομάρχης, άπό τά μέσα Μαρτίου, 
άνέλαβε ό Ν. Χριστόπουλος. σέ άντικατάσταση τοϊΓΒ. Γιάννη. Οί κριτικές γιαυτόν ήταν 
καλές, γιατί είχε υπηρετήσει ευδόκιμα στά Γιάννινα, σέ προηγούμενα χρόνια, ώς άνώτε- 
ρος διοικητικοί! ύ^ά λλη λος/Τ ) ΙΙανηπειρωτικός σύνδεσμος άναπήρων καί θυμάτων 
<ήρατοϋ μετονομάστηκε σέ Πανηπειρωτικόν σύνδεσμον παλαιών πολεμιστών καί θυμά- 

<:~τ&ν-τκο&ίϋΰ.-'ίϊί.ος διοικητής τοϋ Ε ’Σ. Στρατού τοποθετήθηκε ό υποστράτηγος Βλ. 
Τσι^ογιάννης. σέ άντικάτάσταση τοϋ Άθ. Μάρκου, άφησε καλές εντυπώσεις στούς 
Γιαννιώτες δλων τών πολιτικών άποχρώσεων.- 'Ιδρύθηκε στά Γιάννινα 'Ομοσπονδία 
έπαγγελματιών Ηπείρου, μέ εκτελεστική έπιτροπή τούς: Αθανάσιο Βακαλόπουλο (δι- 
ευθύνοντα σύμβουλο), Νισίμ Μπατή (ταμία). Χρηστό Κωνσταντινίδη (γενικό γραμμα
τέας-_Ή αισχροκέρδεια έξακολουθούσε νά όργιάζει: Έγραφε ή 'Ελευθερία: Μαίνεται ή 
αισχροκέρδεια, άλλά μαίνεται καί ό ώρολογοποιός Σπϋρος Γκογιάννος έναντίον της. 
διενεργών άναφορές καί παρα-άναφορές έναντίον τών αισχροκερδών, τούς όποιους 
όνομάζει χειρότερους τών Ρετζαίων. Δέν είχε άδικο...
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Πέτρος Κωστίδης γύρισε από τήν ’Αθήνα μέ βαρειά καρδιά. Τόν λύπησε
ό θάνατος τοϋ Δαγκλή. τόν άπογοήτευσαν καί τά σχόλια των άντιβενι- 

ζελικών εφημερίδων, δέ σεβάστηκαν τή μνήμη του, τόν αδικούσαν. Ή  άρρώ- 
στεια τού Βασίλη καί τό ενδιαφέρον πού ειχε δείξει ό στρατηγός, τού έδωσαν 
τήν εύκαιρία νά τόν γνωρίσει καλά. νά εκτιμήσει τό χαρακτήρα του. νά μπει 
στό βάθος τής καρδιάς του' εκεί συνάντησε ένα κόσμο πλούσιο σέ συναισθή
ματα. προπαντός άγάπη, κατανόηση γιά δλους τούς ανθρώπους, έχθρούς καί 
φίλους, συγκατάβαση, μεγαλοψυχία. Γιά τό Βασίλη είχε γίνει ένας δεύτερος 
πατέρας, στό Δαγκλή είχε άπόλυτη εμπιστοσύνη τό παιδί του, γιά τόν πατέ
ρα του κάποτε άμφέβαλλε, όχι γιά τά αίσθήματά του, ήξερε καλά ό Βασίλης 
δτι ό Πέτρος τόν λάτρευε, άλλά γιά τήν κρίση του' λάθευε συχνά στήν προ- 
σπάθειά του νά δημιουργήσει ευχάριστη άτμόσφαιρα, γύρω άπό τό κρεβάτι 
τοϋ άρρωστου' γιαυτόν ήταν άρκετή ή παρουσία τού στρατηγού δίπλα του, 
έδιωχνε τήν άνασφάλεια, άκόμα καί στις περιπτώσεις πού άπό τό βλέμμα 
τού Δαγκλή καταλάβαινε πώς δλα δέν πήγαιναν καλά. Αυτή τήν άνακούφιση 
πού πρόσφερε στό γυιό του ό στρατηγός δέ θά τήν ξεχνούσε ποτέ ό Πέτρος. 
Γιαυτό καί τά έβαλε μέ τό Χατζή, όταν γυρίζοντας στά Γιάννινα διάβασε τά 
λίγα λόγια πού έγραψε γιά τό Δαγκλή στήν έφημερίδα του. —Είσαι άδικος, 
κύρ Γίώργη. μουρμούρισε. Σέ κάποιους ασήμαντους, επειδή είναι ομοϊδεά
τες σου, αφιερώνεις στήλες, στό Δαγκλή πού κυβέρνησε τήν Ελλάδα τόσα 
χρόνια, έχοντας ορμητήριο τήν ~Ηπειρο, πάντοτε τοϋ έδινε τό προβάδισμα 
σ ’ όλες τις έκλογές. δυό λόγια μόνο βρήκες νά γράψεις κι αυτά, περισσότερο 
γιά νά υπογραμμίσεις τήν πολιτική σου άντίθεση. Πάλι λάθεψες, κύρ Γιώργη, 
θά τά πούμε...

Ούτε στό σπίτι βρήκε εύχάριστη τήν άτμόσφαιρα, ό Πέτρος, όταν γύρισε. 
Τό διαισθάνθηκε άπό τήν πρώτη στιγμή. Κανένας δέν έκανε νύξη γιά οτιδή
ποτε, δμως τά πρόσωπα άλλα έλεγαν. Τό βράδυ τού γυρισμού έφαγαν δλοι 
μαζί, ό Πέτρος τούς διηγήθηκε τά δσα είδε κι άκουσε κατά τήν κηδεία τού 
Δαγκλή, τού έκανε εντύπωση πώς οί άλλοι άντιδρούσαν παθητικά στις πε
ριγραφές καί τις κρίσεις του, κάτι συνέβαινε. βεβαιώθηκε ό Πέτρος, άφησε 
τή βραδιά νά κυλήσει χωρίς νά ζητήσει εξηγήσεις. "Οταν πήγαν νά κοιμηθούν 
ό Πέτρος άγκάλιασε τή γυναίκα του, πές μου τώρα, τής είπε. τί έγινε στό 
σπίτι μας τις μέρες πού έλειπα. —Τίποτα, άπάντησε άμέσως ή Λευκή, μέ 
τρόπο πού φαινόταν πώς ήταν προετοιμασμένη γιά ένα τέτοιο διάλογο. 
— Πώς τίποτα, άντέτεινε ό Πέτρος, σας παρακολούθησα στό τραπέζι, δέ σή
κωνε κανένας τό κεφάλι του νά κοιτάξει τόν άλλο στά μάτια, δέν αποφεύ
γεις τή ματιά τοϋ άλλου Λευκή, χωρίς αιτία... Ή  γυναίκα κατάλαβε πώς δέ 
θάντεχε περισσότερο στήν πίεση, έπειτα ποτέ στή ζωή της δέν είχε κρύψει τό 
παραμικρό άπό τόν άντρα της. —Νά, είπε ύστερα άπό ένα τελευταίο δισταγ
μό, τή μέρα πού έφυγες, λογόφεραν ό Δημήτρης μέ τό Γιάγκο... —Αογόφε- 
ραν: άπόρεσε ό Πέτρος, τί σοβαρό πράγμα ήταν αύτό πού τούς έφερε στήν 
άνάγκη νά συγκρουστοϋν; Άρρώστησε κανείς, έγινε τίποτα στά μαγαζιά μας.
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δέ μπορώ νά φανταστώ τήν αιτία τής άντίθεσης... — Τά πολιτικά..., μουρ
μούρισε ή Λευκή. —Τά πολιτικά: ποιά πολιτικά: ρώτησε ό Πέτρος, δέ μπο
ρούσε άκόμα νά καταλάβει τί συνέβαινε... — Ή ρθε ή κουβέντα γιά τό βασι
λιά.., είπε ή Λευκή, έκεΐ άλλαξαν κουβέντες... — Καί τί είπαν γιά τό βασιλιά; 
— Ό  Δημήτρης κατέκρινε τόν τρόπο μέ τόν όποιο άποφάσισαν νά διώξουν 
τό βασιλιά, δέ μποροϋν νά κάνουν δ.τι θέλουν οί..., νά δεις πώς τούς έλεγε..., 
ναί, δέ μποροϋν οί «στρατοκράτες» ν ’ άνεβάζουν καί νά κατεβάζουν κυβερ
νήσεις, ν ’ άλλάζουν πολιτεύματα σάν τά πουκάμισά τους, ρώτησαν πρώτα 
τό λαό γιαυτό πού άποφάσισαν νά κάνουν: Ά λλά  τί νά περιμένεις ά π ’ 
αυτούς: Τή δικτατορία τους θέλουν νά κρατήσουν καί τά συμφέροντά τους... 
Ά πό  κεϊ ξεκίνησε ή πρώτη άντίθεση. Ό  Γιάγκος ρώτησε ποιους εννοεί, δταν 
λέει στρατοκράτες. — Ό λους τούς στρατιωτικούς πού μάς κυβερνούν, απά
ντησε ό Δημήτρης, ό Πλαστήρας, ό Γονατάς, ό Πάγκαλος, ό Κονδύλης, ό 
Χατζηκυριάκος... Ό  Γιάγκος έδειξε άμέσως τή δυσφορία του. —Αύτοί μάς 
έσωσαν άπό τούς Τούρκους, άντέτεινε, άπό κεϊ καί ϋστερα έχασαν καί οί δυό 
τους τόν έλεγχο κι άρχισαν τή λογομαχία γιά τούς ένοχους τής καταστροφής, 
τά άλλα δέ χρειάζεται νά σοϋ τά πώ... —Πάλι ό καταραμένος Διχασμός, 
μουρμούρισε ό Πέτρος, ώς πότε θά μάς κυνηγάει αύτή ή κατάρα: Καί τώρα: 
ρώτησε φωναχτά τή Λευκή... — Τώρα είναι μουτρωμένοι καί οί δυό, συννέ
φιασαν καί δέ θέλουν νά κοιτάξουν στό πρόσωπο ό ένας τόν άλλο. Τό κακό 
είναι πώς χωρίστηκαν καί οί γυναίκες, ή Κατερίνα μέ τό Δημήτρη, ή Φωτεινή 
καί ή Φιλίτσα μέ τό Γιάγκο. ή οικογένεια δέν είναι ή ίδια Ηέτρο, σέ λίγες 
μέρες έγινε άνω κάτω... Υποψιάζομαι πώς ό Γιάγκος μέ τήν οίκογένειά του 
θά θελήσουν νά φύγουν άπό τό σπίτι... — Τόσο πολύ τούς πείραξαν οί κουβέ
ντες τοϋ Δημήτρη; Κάπου μοϋ φαίνεται πώς τόν άδικοϋν..., είπε μέ παράπο
νο ό Πέτρος, θά τά ποϋμε αύριο μέ τό Γιάγκο, πιστεύω νά συνεννοηθοϋμε, 
μή στενοχωριέσαι άλλο Λευκή, δλα θά διορθωθούν, κοιμήσου τώρα...

Τήν άλλη μέρα, στό μαγαζί ό Πέτρος μέ τό Γιάγκο συζήτησαν. ’Απομο
νώθηκαν στό γραφείο καί είπαν στούς ύπαλλήλους νά μήν τούς ενοχλήσει 
κανείς. —Μοϋ τά είπε δλα ή Λευκή, Γιάγκο, δέ χρειάζεται νά τά έπαναλά- 
βεις. Εκείνο πού θέλω είναι νά μοϋ πεις καθαρά τή γνώμη σου: ποϋ έφταιξε 
ό Δημήτρης; Ό  Γιάγκος βρέθηκε σέ δύσκολη θέση. Τώρα πού τό συλλογιζό
ταν δέν έβρισκε καί τόσο παράλογες τίς κρίσεις τοΰ γιατροΰ, γιά τόν τρόπο 
πού έπρεπε νά γίνει ή κατάργηση τοΰ βασιλικού θεσμού. —Νά πειράχτηκα, 
είπε τέλος, μίλησε έναντίον τοϋ Πλαστήρα. τοϋ Κονδνλη καί τών άλλων, 
έμεϊς τούς θεωροϋμε σωτήρες τής προσφυγιάς, κι δταν άκοϋμε νά τούς 
κατηγορούν θυμόμαστε τά πάθια μας κι άγανακτοϋμε... — Καί πιστεύεις έσύ 
Γιάγκο δτι ό Δημήτρης σάς άγαπάει λιγότερο άπό κείνους πού έσεϊς νομίζετε 
σωτήρες σας ή δτι δέ δείχνει κατανόηση στόν πόνο καί τίς συμφορές σας: 
— Ό χι, ποτέ, όμολόγησε αύθόρμητα καί πετάχτηκε όρθιος ό Γιάγκος, ό 
Δημήτρης κι δλη σας ή οικογένεια εΐσθε άνθρωποι ανεκτίμητοι, μάς άνοίξατε 
τό σπίτι σας. μάς δώσατε τήν άγάπη σας, εξασφαλίσατε τό ψωμί μας, πώς
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μπορούμε νά τό ξεχάσουμε αύτό; — Κάθησε Γιάγκο. ξέρω τά αίσθήματά σου, 
γιαυτό σοϋ ζητώ νά καταλάβεις καί τήν κατάσταση πού βρίσκεται ό Δημή
τρης· Εϊχε μιά ιδεολογία, κάθε άνθρωπος δικαιούται νά έχει τή δική του. τήν 
είδε νά καταρρέει, άγωνίζεται τώρα νά προσαρμοστεί στά νέα δεδομένα, τοϋ 
είναι δύσκολο. Ό τα ν  ζοϋσε ό Βασίλης, βενιζελικός αύτός. βασιλικός ό 
Δημήτρης, αρπάζονταν οί δυό τους, έλεγαν ό,τι ήθελαν νά ποϋν. έκτονώνο- 
νταν καί ύστερα όλα ήταν όπως πρώτα, χωρίς καμιά συνέπεια. Ό  Δημήτρης 
έχασε τό Βασίλη, ήθελε μέ κάποιον νά συζητήσει, διάλεξε έσένα Γιάγκο. δέν 
τόν κατάλαβες... Γιά λίγο έπεσε σιωπή, υστέρα μίλησε ό Γιάγκος. —Λυπάμαι, 
πολύ λυπάμαι, Πέτρο, πού έγινα αιτία νά στενοχωρηθεί ό Δημήτρης. Δέν τό- 
θελα. Ξύπνησαν μέσα μου έφιάλτες. μ ’ έκαναν άλλο άνθρωπο, είπα λόγια, 
ύστερα μετάνοιωσα. Φοβούμαι μήπως κάνω καί πάλι τό σφάλμα καί κακο
μιλήσω στό Δημήτρη, σέ ενδεχόμενη νέα συζήτηση. Τό καλλίτερο θάταν νά 
μείνουμε σ ’ ένα δικό μας σπίτι Πέτρο, μόνοι μας, μέ τόν πόνο καί τις άνα- 
μνήσεις μας. Ά θελά  μας γινόμαστε αιτία νά στενοχωρούμε τούς εύεργέτες 
μας... Τώρα σηκώθηκε δρθιος ό Πέτρος. —Αύτά μέ στενοχωρούν Γιάγκο, κι 
όχι τά λόγια πού άντάλλαξες μέ τό Δημήτρη. Ά ν  φύγετε άπό τό σπίτι δέ θά 
σάς τό συγχωρήσω ποτέ. Ό  Γιάγκος έτρεξε κι άγκάλιασε τόν Πέτρο, έτσι 
έμειναν χωρίς νά λένε τίποτα, κάμποση ώρα. —Ποτέ δέ θά γίνουμε άφορμή 
λύπης γιά τήν οίκογένειά σας, μουρμούρισε ό Γιάγκος, είστε γιά μάς οί 
γονείς καί οί άδελφοί μας, πώς μποροϋμε νά φύγουμε άπό κοντά σας;... Ά πό 
τή μέρα εκείνη όλα ηρέμησαν, όλοι ξαναβρήκαν τόν παλιό εαυτό τους. Σύν
νεφο ήταν καί πέρασε...

ν '  τήν Αθήνα τά πολιτικά γεγονότα εξελίσσονταν ραγδαία. Μετά τήν άνα- 
^  χώρηση τοΰ βασιλιά άπό τήν Ελλάδα, πήρε άδεια είπαν γιά νά τήν κα- 
λύψουν, ό Στρατιωτικός σύνδεσμος, αύτός στήν ούσία κινούσε τά νήματα 
τών έξελίξεων, πίεζε γιά τήν άμεση έκπτωση τής δυναστείας καί τήν άνακή- 
ρυξη τής Δημοκρατίας. Ό  Βενιζέλος, όπως ήδη άναφέρθηκε, άναγκάστηκε νά 
γυρίσει στήν Ελλάδα, σχηματίζοντας κυβέρνηση τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1924, 
γιά νά πείσει τό λαό άλλά καί σημαντικό μέρος τών βουλευτών του, δτι ή 
άμεση άνακήρυξη τής Δημοκρατίας δέν ήταν ό σωστός δρόμος γιά τήν κα
τοχύρωση τοΰ νέου πολιτεύματος. Τό πολιτειακό θέμα παρουσιαζόταν άπό 
τό Βενιζέλο μέ δυό όψεις: ’Έπρεπε νά κηρυχθεί έκπτωτος ή όχι ή δυναστεία 
τών Γλύξμπουργκ; ή μία. 'Η άλλη ήταν: Ποιό πολίτευμα προτιμούσε ό λαός, 
τή Βασιλεία ή τή Δημοκρατία; Καί γιά τά δυό έπρεπε νά έκφράσει τήν ετυμη
γορία του. Ή  «Δημοκρατική ένωσις», οί Φιλελεύθεροι δημοκρατικοί κι ό 
Στρατιωτικός σύνδεσμος, είχαν διαφορετικές άπόψεις. Ζητοΰσαν τήν άμεση 
άνακήρυξη τής Δημοκρατίας άπό τή βουλή καί δημοψήφισμα ύστερα άπό μι
κρό διάστημα. Ό  Βενιζέλος στή βουλή δέν κατόρθωσε νά πείσει τούς 
Δημοκρατικούς γιά τις θέσεις του. Ή  λιποθυμία του, κατά τή διάρκεια θυελ- 
λώδους^συνεδρίασης, κατά τήν όποια ό Παπαναστασίου επιτέθηκε δριμύτα-

______ . ____ ,.



— 142 —

τα εναντίον του, δημιούργησε σ’αύτόν τήν πεποίθηση, δτι τελικά δέ μπορού
σε νά επιβάλει τις άπόψεις του, άν καί διέθετε τήν πλειοψηφία, γιαυτό καί 
έγκατέλειψε πάλι τήν Ελλάδα. Ή  κυβέρνηση Καφαντάρη, πού σχηματίστηκε 
μετά τήν άναχώρησή του, υπονομευόμενη συνεχώς άπό τούς στρατιωτικούς 
παράγοντες, ύποκινούμενους άπό τή Δημοκρατική ένωση, άλλά καί άπό τόν 
ίδιο τό Βενιζέλο, πού είχε άλλάξει στό μεταξύ γνώμη γιά τό πολιτειακό, άνα- 
γκάστηκε σύντομα νά παραιτηθεί. Τή νέα κυβέρνηση σχημάτισε ό άρχηγός 
τής Δημοκρατικής "Ενωσης Άλ. Παπαναστασίου, ό όποιος κατόρθωσε νά 
διασπάσει τούς Φιλελευθέρους, εξασφαλίζοντας έτσι τήν πλειοψηφία γιά τήν 
άμεση άνακήρυξη τής Δημοκρατίας, όπως καί έγινε κατά τή συνεδρίαση τής 
βουλής στις 25 Μαρτίου, τή μέρα τής εθνικής γιορτής. Ή  επικύρωση τής 
άπόφασης τής βουλής μέ δημοψήφισμα, -άποφασίστηκε νά γίνει στις 13 
’Απριλίου-, άποτελοϋσε πιά μιά τυπική έγκριση τετελεσμένου γεγονότος. 
Καί τέτοια γεγονότα δύσκολα άνατρέπονται...

Οί άντιβενιζελικές εφημερίδες τών Γιαννίνων, ή Ή πειρος χ.αί ή Ελευθε
ρία άντέδρασαν έντονα -περισσότερο ή Ελευθερία- στις ένέργειες καί απο
φάσεις τών Δημοκρατικών. Τήν προηγούμενη τής άνακήρυξης τής Δημοκρα
τίας ό Χρηστοβασίλης έγραφε: Λϋριον θά κηρυχθή αύθαιρέτως, άνευ τής 
θελήσεως τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, ή Δημοκρατία, άνώμαλον δημιούργημα τοϋ 
μεγάλου ανωμάλου πολιτικού Βενιζέλου... Ά λλά  Δημοκρατία, οϋτω τέχνη - 
τώς έκκολαφθεϊσα καί οϋτω στρατοκρατικώς επιβαλλόμενη, είναι δυνατόν 
νά ευδοκίμηση: Είναι δυνατόν νά φέρη τήν ειρήνην εις δύο, Ισως καί πλει- 
ότερα, λυσσωδώς άλληλομισούμενα κόμματα τοϋ διηρημένου ελληνικού 
έθνους: ’Από τις εφημερίδες τού φιλελεύθερου καί δημοκρατικού χώρου, ό 
Κήρνξ, προσπαθούσε νά μήν άποκοπεΐ άπό τις προσβάσεις πού είχε στό 
κόμμα τών Φιλελευθέρων -ήταν σοβαρές οί οικονομικές ενισχύσεις πού 
έπαιρνε άπό τήν πλευρά αυτή γιά τήν έκδοσή του- δέν άντιμαχόταν όμως 
καί τις άπόψεις τών Δημοκρατικών, τις όποιες καί πρόβαλλε. ’Αντίθετα ή 
Πρόοδος ύπεστήριζε άνοιχτά τις άπόψεις τοϋ κόμματος καί κατέκρινε τούς 
Δημοκρατικούς: Ή  επιμονή τών Δημοκρατικών -έγραφε- εις τήν άποψίν των 
περί έκπτώσεως τής Δυναστείας εν τή έθνοσυνελεύσει καί τής παραπομπής 
ενώπιον τοϋ λαοϋ μόνον τοϋ πολιτειακού ζητήματος, παρά τά άρχικώς άπο- 
φασισθέντα, ουδόλως μάς εκπλήσσει καί είναι ευεξήγητος. Έν τή θέρμη των 
καί τφ  ένθουσιασμφ των, όπως άνακηρνχθή καί έν Έλλάδι τό ταχύτερον τό 
δημοκρατικόν πολίτευμα, αποβλέπουν μόνον εις τήν πραξικοπηματικήν 
έγκαθίδρυσιν τούτου..., παρανοοϋντες τήν εντολήν, ήν έλαβον παρά τοϋ 
λαοϋ καί όπτασιαζόμενοι κινδύνους φανταστικούς, έάν διά δημοψηφίσμα
τος έπέλθη ή λύσις τοϋ δυναστικού καί πολιτειακοϋ ζητήματος (28-2-1924). 
Άλλά είχαν δίκιο νά βιάζονται οί Δημοκρατικοί. Ιστορικοί άναλυτές έχουν 
σημειώσει: Δημοψήφισμα διεξαγόμενον άπό κυβέρνησιν Βενιζέλου. μέ τόν 
Βενιζέλον ούσιαστικώς ύποστηρίζοντα τήν Βασιλείαν, διότι αυτήν τήν 
έννοιαν θά είχε ή μή ένεργός άνάμιξίς του εις τόν πολιτειακόν άγώνα, θά
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ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
0 Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Σ  Η Π Ε Ι Ρ Ο Ϊ  / '

Δ ιά  τ ό ν  κα τά  τ?|ν Ι Ιη ν  Μ αΐου fe. I . ήμέραν Κυριακήν Πανελλήνιον Ιρανον υπέρ τοϋ Ε λληνικ ού  Ε ρ υ θ ρ ό ν  
Σταυρού, έν τη πόλει Ίω α νν ίνω ν , όρίΓυνιαι τά κατωτέρω τμήματα ε ί; δ  θέλει ένεργηθβ ού.το; ΐ'^ό τώ ν  εξής Κ υ
ριών καί Δεσποινίδων. ■>ή|Ι.ϊ 1 OV.

Πλατεία Ε θ ν ικ ή ;  ’Αμόνη; (έντός πλατεία: κέντρα) Στρατιωτικά Καταστήματα και Δ ιοικητήριον.
Κ αι. Κυριακο.τούλου, Χρηστοβασίλη, Χαρισιάδοιι, Δ ίδες Ι^ετνχάκη Μ αργαρίτα Ά νέσ τη  καί Έ ρ ιέττη  Λέβη.

Χ μ ή μ α  « ο ν .
Στρατιωτική Λέσχη, Νέα Π λατεία μέ διασταυρώσεις όδών Μ ανωλια ».*];, Κουραμπά κλ.ι. Κ αι. Καλ. Αΰκα, Χω- 

ρπίτου, Δίδε; Λιζέτα Δεσύλα, Σοΰλιι Βουσουλίνου.
Τ μ ΐ ^ ι , α  : ΐ ο ν .

Ταχυδρομεί"ν —Γ ραφεία Κ ήρυκο;—Φρουραρχείον καί περιξ. Και. Ά θ η ν α  Χατζή, Ε . Εύοτρατιάδον, Δ ίδε; Π α- 
ρανίκα καί Άριστε'α ‘Ρούβαλη.

Χ μ ή μ α  - 4 ο ν .
Π λ ιικ ϊα  Ζ«λόγο> ( Ι μ . ροσθεν ο ΐχ ία ; Πυρσινέλλα μέχρι ’Ανώτερα; Λκιικήαεω; Χωο)κή; καί πέριξ). Κ αι. Μ ύρ

τινη, Μβρόπη Σ  τούτη, Μ ισίου, Δ ίδε; Ευανθία  καί Έ λ έν ι, Λειβαδέω; καί Ευγενία Τζόγια.
1  μ ή μ *  2 > ο  ν .

‘Εκκλησία ’Αρχιιιανδ.οείου, 'Α γ . Αικατερίνη Πλατεία Βενιζέλου. Κ α ι.’Ελένη Γρηγοριάδου, ’Afhyva Βασματζί- 
δου, Δ ίδε; ’Ελευθερία Χατζηαλέξίου, ’Ανδρομάχη Στούπη, Ν ίνα Καζαμία.

Τ μ . ^ μ . χ  Ο ο ν .
&νοδοχεϊον Δ'οδώνης μέχρι 'Α γίου  Γεωργίου Νεομάρτυρο; καί πέριξ παρόδου;. Και Χ αριτίνη Τζαβέλλα, Σαπ 

φώ  Ά λεξινδροπούλου, Δ ίδε; Ά ν τ ιγό ν ι, μ ια  ’Ισμήνη Τζαβέλλα καί Κλεονίκη Πα«ταζή.Χμήμ* Τον.
Γιι»λήΚ αφφινέμέ τετράγωνον Γ εν ιιή ; Δ ιοικήιεπι;, Ζ  οσιμαία Σ(·>λή κ ι ί  λο ι,τ ι; παρ.»δ»υ;. Και Δ ίνου, Μιχα- 

ηλίδου, Κ α τ ^ δ ή μ ι  Δ·'5β; Ά Ιεξ ί/δ ^Λ  Κ ιζ ιν τ ζή , Θ ί ί ε ι ι  Μ ιχ ιη λ ίδ ιυ  κ ι ί  Σ  > ρί ι Β υ μ α τζ ίδο υ .
Χ μ ή μ *  Η ο ν .

ΚοιθαρίΜκίζαρον, Ά γ ιο ;  Ν κόλαο:, Μόλο;. Και Ρ υφροσύνη Α άτπα, Λ ου ί,α  Τζαβέλλα, Ούρα v ia  Τζαβέλλα καί 
Μ ηρία Χρηστίδου.

^ ΪΙλ -Μ α ν ο ;, Έ φ ο ρ ίκ , 'Κ ατάστημα Σ επ ετ ϊ,  όδό; Ά |Ϊέ ρ ω φ * ^ α ι Μερό.τη Σούρλα, Φωτεινή 'Ρώ σση (ίατροΰ) Ά -  
θήνα-Ιβλαχίείδουί^Σαπφώ Νικολαϊδυυ, Σεβαστή Βλάχου, Δ ίδε; Ναταλία Χρηστίδου, Ευφροσύνη Μέξη.

'Γμ-ήμ,* 1 ό ο ν .
Ε ί ι ο ί »; Φρουρίου καί έντός jK ai ’Awej<* Λέβ |, ’Ασπασία 'Γζάνου, ’Ayye^ixr) Γκλινάβου, Χρυσή Κ οφφίνα, 

Δίδες 'Ελένη Γκλινάβου καί Φ ιν . Χρυσόβιτσινοΰ.
" ' * ■  Χ μ ^ ,μ »  1 Ι ο ν .

. 'Γερά Μηχράιτολί; καί πέριξ πάροδος μέχρι πλατείας ’Ε θν ική ; ’Αμύνη;. Και Ρωξάνη Κραψίτη, Μ αρία Ν . Κα
ζαντζή, Μερό.ιη Βερσή. Ε ύθχχία  Ξιούρα, Ε λ π ιν ίκ η  Μάνθου, Δ ίδε;, Ά γ λ α ίι  καί ’Ανδρομάχη Καζαντζή.

Χ μ ή μ *  l V o v .
λημ«ρχ«ΰ>ν, 'Α γ ία  Μαρίνα, ‘Αοχή όδοΰ 2\ η ; Φ ίβρουαρϊου καί πέριξ. Κ αι Μαρία Βασιλειάδου, Φ ω φώ  Δεπόλα 

I o » * f  T a c i . t i i i  |, A ictc?> '.v | ζ  Ι Μ «» ί  |.  Δ',δ»; Δ * ν ίτ ·υ , Σ οφ ία  κ ι ί  Ίφ ιγ ενε ια  Κ ιούρη ,
Χ μ ή μ α  1 S * o v .

Κουραμπύ καί πέριξ. Και Μερόπη Σαλαμάγκα, Μαρίκα Μανάνιερο, Δϊς Παρασκευή Αο Χ οιιστίδου.Χμίίμ»Χ4ον. Τι -
Ζευ/ιί«ια, Π λ α τε ΐι Π ά > γ η ;κ ιί  Τουρκικά Κ ιφ φ εν ε ΐ ι..Κ α ι ‘Ελένη Μέκιου, κ ι ί  Δ ίδε; Π ό τη  κ ι ί  Κοϋλα Στεργι- 

άτου.

Χ μ « ϊμ *  12*ον.
Διδασκαλ ·1·»ν χαί πέριξ. Και Εύθυμ ία  Δ 'β α ,  ‘Ελένη Δασουκίδου, Δ'’δε; Έ ι ιφ ίλ η  ‘Ρούβαλη, καί Ι’ καραλάνη.

. ^  Χ μ ΐ^ μ χ  1 « ο ν .
1Γ·ρ*0Β ^ ^  ‘Ρ ουμανικόν Προξενείων Λ ιί'πέρ ιξ. Και ιο υ λ ία  Ά ρά.τη , Νικολέσκον, Φάντη, Μ ίνου, Δίδες ’Ελπι 

νίκη Χ ' Ί Ι · · Α ί τ σ α  χ α ί Αιλή Μ ίνω, Καλλιόπη Χατζή, καί Ά νδρ.ιμάχη Β t  αιλάκη.

v-uLL, · * ' ------? Χ μ ^ μ .»  ο ν .
Ανβ;ΐρ«η*(α;, τ ς ^ μ ι ’Αμτβλοκήπων. Κ αι Έ .  Κανάτα, Α ΐκ .'Σ ιγκούνη, Δ ίδε; Ποΰλιου, ’Αντιγόνη Μ ό

σχου, ΕΦμορφία Καρακάση.
1 « ο ν .

'ΐάδιι, ναιΣυνοικία Α ιβ ιδ ιώ τη . Δ ίδες Πο^υχρονιάδη, ναι Ιο υ λ ία  Λέβη.
Χμ^μ.* lt^ov.

Σκαλα (ΤχθυοΛωλειον) Κ αι Μ άρθα Π απαζήση, Τ σ ί » ^ « 5 ^ ϊ ί ^ ι ά τ η ,  ’Αλεξάνδρα Καπά.

ΐτή; ’Ηπείρου

Ύ Χ Α Κ Η Σ

Εγκύκλιος του Γ.Δ.Ήπείρου Μ. Πετυχάκη, άναφερόμενη στή 
συγκρότηση τών τμημάτων γιά τή διενέργεια εράνου τού 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (άχρονολόγητη). Φαίνεται ότι 
κυκλοφόρησε λ ίγο  μ ετά  τήν άνακήρυξη τής Ελληνικής  
Δημοκρατίας, πριν έρθουν άκόμα οί έπίσημες άποφάσεις, 
γιαυτό καί φ έρει τόν τίτλο  «Ελληνική Π ολιτεία». Τό ίδιο 
όνομα είχε ή Ελλάδα καί κατά τή διάρκεια τής κατοχής.

άπέληγε κατά τής 
Δημοκρατίας. Τήν 
τρίτη φιλελεύθερη 
εφημερίδα, τή Φω
νή τής Ηπείρου  
τοΰ Φ. Παπαρρού- 
ση τήν ένδιέφερε 
περισσότερο ή χο
ρήγηση γενικής ά- 
μνηστείας στούς 
ληστές, παρά τό 
πολιτειακό. Ή ταν 
φυσικό νά παρε- 
ξηγηθει ή επίμονη 
άρθρογραφία της 
γιαυτό.

Ή  άνακήρυξη 
τής Δημοκρατίας 
στά Γιάννινα (25 
Μαρτίου) εγινε 
κατά τρόπο πανη
γυρικό γιά τις φι
λελεύθερες έφημε
ρίδες. Οί άντιβενι- 
ζελικές άντίθετα 
σημείωναν πώς 
ποτέ έθνική γιορ
τή δέ γιορτάστηκε 
μέ τόση ψυχρότη
τα, όπως αύτή τοΰ 
1924, πού έπιλέ- 
χτηκε γιά τήν άνα
κήρυξη τής Δημο
κρατίας. Ούδείς 
σημαιοστολισμός  
τής κεντρικής πλα
τείας, έλαχίστη πα 
ράταξις στρατοϋ 
πρό τοϋ μητροπο-

λιτικοϋ ναοϋ καί έλαχίστη συγκέντρωσις λαοϋ έν αύτώ καί ούδείς πανη
γυρικός τής ημέρας έκεϊ. Ή  έκκλησία ήτο γεμάτη άπό τούς μαθητάς τών σχο
λείων. τούς άξιωμαηκούς καί τούς δημοσίους ύπαλλήλους, παραστάντας
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πάντας υποχρεωτικώς. Ή  άνακήρυξη τής Δημοκρατίας άπό τό Γενικό διοι
κητή Μ. Πετυχάκη, έγινε δεκτή μέ άσθενεστάτην ζητωκραυγήν, έξελθοϋσαν 
άπό στόματα μή ύπερβαίνοντα τά δεκαπέντε. Στις 4 τό άπόγευμα, υστέρα 
άπό πρόσκληση τοϋ δημάρχου Γ. Σταυρίδη, έγινε συλλαλητήριο στήν κε
ντρική πλατεία, πάνδημο γιά τούς δημοκρατικούς, τελείως άποτυχημένο γιά 
τούς βασιλικούς, άφοΰ, κατ’ αύτούς. οί συγκεντρωθέντες δέν ξεπερνοΰσαν 
τίς μερικές δεκάδες. Τόν πανηγυρικό γιά τήν άνακήρυξη τής Δημοκρατίας 
έκφώνησε άπό τόν εξώστη τοϋ 'Αβέρωφ, ό καθηγητής Δ. Σακελλαρίδης. Τήν 
ϊδια ώρα πού γινόταν τό συλλαλητήριο ό διοικητής τού Ε ' Σ. Στρατού στρα
τηγός Άθ. Μάρκου εκφωνούσε τό δικό του πανηγυρικό άπό τόν εξώστη τοϋ 
στρατηγείου πρός τά συγκεντρωμένα τμήματα τής Φρουράς Ίωαννίνων. Ή  
τελετή ολοκληρώθηκε μέ τήν άφαίρεση τών στεμμάτων άπό τά πηλίκια τών 
άξιωματικών καί τών στρατιωτών. Ή  περιγραφή τής τελετής άπό τήν Ή πει
ρο ήταν άκόμα συντομότερη. Φυσικά δέν έγιναν έτσι τά πράγματα, δπως τά 
εμφάνιζαν οί άντιβενιζελικές εφημερίδες. Ή  συγκέντρωση λαοϋ στήν πλα
τεία, σέ δυό έκδηλώσεις, μιά τού δημάρχου καί ή άλλη τού στρατοϋ, ήταν 
πολύ μεγάλη. Καί δέν ήταν δυνατό νά συμβεί διαφορετικά. Τά φιλελεύθερα 
Γιάννινα, παρά τίς διαφορές πού ύπήρχαν άνάμεσα σέ Φιλελεύθερους καί 
Δημοκρατικούς, δέν άγνόησαν τή γιορτή τής Δημοκρατίας. Ή  άρνηση τών 
άντιβενιζελικών εφημερίδων νά παραδεχτούν τό γεγονός έντασσόταν στήν 
τακτική τής προβολής τών όποιωνδήποτε θεμάτων μέ τή λογική τοϋ άσπρου- 
μαύρου, δπως κι άλλες φορές έπισημάνθηκε.

Ά πό τήν επόμενη τής άνακήρυξης τής Δημοκρατίας άρχισε ό άγώνας γιά 
τό δημοψήφισμα. Δυό ήταν τά ψηφοδέλτια πού θά μοιράζονταν στόν κόσμο. 
Τό άσπρο μέ τό ΝΑΙ, τής Δημοκρατίας καί τό κίτρινο μέ τό ΟΧΙ τής 
Βασιλείας. Καί οί δυό άντιβενιζελικές έφημερίδες συνιστοϋσαν, μέ ολοσέλι
δους τίτλους τήν ύπερψήφιση τοϋ ΟΧΙ, τοϋ βασιλικού. Οί βενιζελικές καί 
κυριότερα ό Κήρυξ ύποστήριζαν τό ΝΑΙ τής Δημοκρατίας, μέ τίτλους πού 
άνέξεαν πληγές καί συνδέονταν άμεσα μέ τή Μικρασιατική καταστροφή: Τό 
αίμα τών άδικοσκοτωμένων άδελφών τοϋ Σαγγαρίου βοά: Ε κ δ ι κ η θ ε ί τ ε  
τ ή ν  Β α σ ι λ ε ί α ν .

Καί ένώ ή Ελευθερία  ήταν άπόλυτα σαφής στις έπιδιώξεις της, ή *Ηπει
ρος, πού εμφανίστηκε καί πάλι νά υποστηρίζει τό κόμμα τών Έλευθεροφρό- 
νων τοϋ Μεταξά, προπαγάνδιζε μέν τήν ψήφιση τού ΟΧΙ τών βασιλικών, 
έδειχνε δμως κάποιους ένδοιασμούς γιά τήν πολιτική πού θά υποστήριζε 
μετά τό δημοψήφισμα. ΟΙ ένδοιασμοί προέρχονταν άπό άντιφατικές δηλώ
σεις τοϋ περιβάλλοντος τού Μεταξά. Έ τσι, ένώ ό ύπαρχηγός τού κόμματος 
Βαμβέτσος δήλωνε μέ άρθρο του στό Ελεύθερον βήμα τής 1ης Απριλίου δτι 
τό κόμμα τών Έλευθεροφρόνων δέ θ ’ άκολουθήσει τούς «άδιάλλακτους» 
στόν άγώνα γιά τή Βασιλεία καί δέ θά ψηφίσει τό βασιλιά, γιατί ή ψήφος 
τους θά σήμαινε έσωτερικό αιματοκύλισμα, εξωτερικούς κινδύνους καί 
οικονομική εξαθλίωση, ό Μεταξάς ό όποιος γύρισε στό μεταξύ στήν Έλλά-
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δα, μετά τή χορήγηση άμνηστείας, παρά τά φημολογούμενα, δτι άποδέχτηκε 
κατ’ άρχήν τή Δημοκρατία, πρότρεψε τούς οπαδούς του νά ψηφίσουν ΟΧΙ 
στό δημοψήφισμα. Ό  Χατζής, πάντως, άποσαφήνισε ώς εξής τή θέση του. Ή  
«Ήπειρος» συνιστά τήν ύπερψήφισιν τοϋ ΟΧΙ, πειθαρχούσα εις ύψηλοτέ- 
ρας ήθικάς παροτρύνσεις, άλλά δηλοΐ δτι θά θεώρηση ώς έπιβαλλόμενον πο
λιτικόν καθήκον νά καταβάλη (μετά τό δημοψήφισμα) συστηματικήν φροντί
δα, δπως άποκαθαρισθή όριστικώς τό εν Ή πείρφ πολιτικόν στρατόπεδον, 
δι' άμειλίκτου θανασίμου πολέμου καί άπό μερικούς αναξίους τυράννους 
τής ίδικής μας παρατάξεως, έκμεταλλευομένους συνεχώς, έπί έτη συναπτά 
τήν ώραίαν ιδεολογίαν καί τήν ήθικήν ευστάθειαν δλων μας καί τής «Η πεί
ρου» διά λογαριασμόν των. Ό  Χατζής δέν άντεξε στόν πειρασμό νά μήν 
ειρωνευτεί τήν έκκληση πού άπηύθυνε ό Εμπορικός σύλλογος Ίωαννίνων 
Γεώργιος Σταϋρος, ό όποιος συνιστοϋσε σ’ δλους τούς εμπορευόμενους ϊνα 
προσέλθουν άθρόοι εις τό δημοψήφισμα καί κηρύσσοντες τό Εύαγγέλιον τής 
συμφιλιώσεως, πρός έπίτευξιν τής ποθητής γαλήνης, άποδείξωσι, άπαξ έτι 
διά τής στάσεώς των, δτι: ϋπεράνω όλων ή Πατρίς! —Πώς; ρωτούσε ό 
Χατζής. Ρίχνοντες τό εύαγγέλιον τής συναδελφώσεως εις τήν κάλπην: Ή  
ψηφοδέλτιον: Καί τί θά γράφη τοϋτο; Τούς κατηγορούσε, στή συνέχεια, δτι 
επίτηδες έδωσαν τέτοιο περιεχόμενο στήν έκκλησή τους γιά νά ισχυριστούν 
κατόπι, μετά τό άποτέλεσμα τοΰ δημοψηφίσματος, δτι κι αύτοί συνέβαλαν 
στήν νίκη τής παράταξης πού θά τό κέρδιζε.

Ώ ς εκπρόσωπος τής Συνταγματικής παρατάξεως, δπως αύτοαποκαλοΰν- 
ταν τό στρατόπεδο τών βασιλικών, ήρθε στά Γιάννινα ό πολιτευτής Άθ. 
Μπότσαρης, μέλος τής ενιαίας Συνταγματικής έπιτροπής, γιά τήν οργάνωση 
τοϋ άγώνα πρός υπερψήφιση τοΰ ψηφοδελτίου τοϋ βασιλιά.

2  τ ίς 28 Μαρτίου δημοσιεύτηκε σ’ δλες τις εφημερίδες τών Γιαννίνων 
πρόσκληση προσωρινής έπιτροπής, άποτελούμενης άπό τούς Γεώργιο 

Ξυδιά, επιθεωρητή σχολείων, Γεώργιο Χατζή, δημοσιογράφο καί Μιχ. 
Άλεξανδρόπουλο καθηγητή, μέ τήν όποια καλούνταν οί ενδιαφερόμενοι 
Γιαννιώτες νά λάβουν μέρος στή συνεδρίαση τής Κυριακής, 30 Μαρτίου 
(στήν αίθουσα τής Ζωσιμαίας σχολής'), εκεί θά γινόταν άπό τούς δημοτικι
στές τής πόλης, ή ίδρυση παραρτήματος τοΰ Εκπαιδευτικού ομίλου πού 
λειτουργούσε στήν Αθήνα. Ή  πρωτοβουλία ήταν άξιόλογη. Ά πό χρόνια οί 
Γιαννιώτες λογοτέχνες καί λόγιοι προσπαθούσαν νά συγκροτήσουν ένα 
πνευματικό σωματείο -πολλές προσπάθειες πρός τήν κατεύθυνση αύτή είχαν 
καταβάλλει οί Γ. Χατζής καί Χρ. Χρηστοβασίλης- χωρίς νά τό κατορθώ
σουν. Τήν πρωτοβουλία τώρα άνέλαβαν οί καθηγητές τής Ζωσιμαίας Μ. 
Αλεξανδρόπουλος καί Χρ. Σούλης καί πρόθυμα άσπάστηκαν τήν ιδέα τής 
ίδρυσης ένός σωματείου γιά τήν καθιέρωση τής δημοτικής γλώσσας, ό 
Χατζής κι ό Χρηστοβασίλης, οί θεωρούμενοι ώς συντηρητικοί άπό τούς φι
λελεύθερους τής έποχής. Κάτι πού άποδεικνύει πώς ό συντηρητισμός καί ή
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προοδευτικότητα, μπορεί νά συνυπάρχουν στόν πνευματικό άνθρωπο, μό
νον όσοι φοροϋν παρωπίδες δέν τό βλέπουν.

Ή  συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στις 30 ’Απριλίου καί τό παράρτημα 
τοϋ Εκπαιδευτικόν όμιλον Ιδρύθηκε. Παραθέτω τήν είδηση δπως τή δημο
σίευσε στήν Ή πειρο  ό Χατζής, εκλέχτηκε κι ό ίδιος στό διοικητικό συμβού
λιο: Τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν εις τάς αίθούσας τής «Ζωσιμαίας σχολής», 
κατόπιν προσκλήσεως δημοσιευθείσης εις τόν εγχώριον τύπον, συνεκεντρώ- 
θησαν σχεδόν όλοι οί καθηγηταί, διδάσκαλοι, διδασκάλισσαι. επιστήμονες, 
άνθρωποι τών γραμμάτων, δημοσιογράφοι, κυρίαι καί δεσποινίδες. Ό  σκο
πός τής σνγκεντρώσεως ήτο ή σύμπηξις καί ενταύθα «Φιλολογικού καί 
Εκπαιδευτικού Όμίλου», τοϋ όποιου τό ψηφισθέν καί ύπογραφέν ύ φ ’ όλων 
τών παρενρεθέντων. ώς ιδρυτών, καταστατικόν θά δημοσιεύσωμεν μεθαύ- 
ριον. Είσήγησιν επεξηγηματικήν τοϋ σκοποϋ τής σνγκεντρώσεως έκαμεν ό 
καθηγητής Μ. Άλεξανδρόπονλος. Έπηκολονθησεν, εξ άφορμής τοϋ γλωσ
σικού ζητήματος, καί τής φόρμας τής γλώσσης. σνζήτησις διαλογική, μέ οπα
δούς άδιαλλάκτονς ορθοδόξους τής «δίκλητης δημοτικής» καί άλλους 
έκεΐθεν έλευθερόφρονας οπαδούς μιάς πλέον πλούσιας καί μουσικής γλώσ
σης, όπου ή γραφική παραστατικότης καί ή πλαστικότης τής δημοτικής θά 
δώση τήν ζωήν καί τήν εικόνα, παίρνουσα άπό τήν καθαρεύουσαν τόν καλο- 
δουλενμένον χιτώνα πού κάθε έργον τής σκέψεως πρέπει νά έχη διά νά 
ένδυθή σεμνά καί ώραία τό αίσθημα μέ τήν πλονσίαν χάριν τοϋ Λόγον. Κ α
τά τήν ψηφοφορίαν πρός εκλογήν πενταμελούς διοικητικού σνμβονλίου έξε- 
λέγησαν οί έξης: Μ. Άλεξανδρόπονλος (ψήφοι 46), Γ. Χατζής (42), Χρ. 
Σιονλης (37), Κυρία ’Ολυμπίάς Μ ίνου (21), Χρ. Χρηστοβασίλης (20). Μή δε- 
χθείσης τής κυρίας Μίνου, έρχεται εις τό συμβούλων ό έπιλαχών Κων. 
Σφάγγος.

Στό ίδιο φύλλο (2-4-24), ό Χατζής δημοσίευσε κι ένα ώραϊο χρονογρά
φημα μέ τίτλο: Καλή αρχή. Παραθέτω ένα άπόσπασμα: "Ας φιλολογήσωμεν 
λοιπόν καί λιγάκι... Μάς έδωκε τήν καλήν εύκαιρίαν καί τήν καλήν άφορμήν 
κάποια εύγενική καί ώραία πρωτοβουλία καθηγητών καί διδασκάλων μας 
τής «Ζωσιμαίας σχολής». Ή  πρωτοβουλία νά σνμπηχθή καί έδώ κάτι πού  
λείπει, κάτι πού είναι άπόλντος άνάγκη νά συντελεσθή πλέον: "Ενα κέντρον 
φιλολογικόν, εκπαιδευτικόν, λογοτεχνικόν, δπως θέλτε είπέτε το. Ά λλά  
πάντοτε νά είναι κάτι. πού θά άποτελέση μίαν «πνευματικήν οικογένειαν», 
ένα «πνευματικόν μάτι», έφορεϋον επί τής πνευματικής κινήσεως τον τόπον 
αντοϋ, π ’ άπόμεινε, δυστυχώς, νά έχη ώς μόνην φιλολογικήν έμφάνισιν - 
σημεϊον ντεκαντάνς (παρακμής) κι αυτό βαθυτάτης - έφημερίδας τόσας, δσαι 
είναι περίπου καί αί ρύμαι καί άγυιαί τής πόλεως ταύτης... Πολλάκις δέ 
γραμμένας καί αύτάς μέ τήν ψνχοσύνθεσιν. τήν λαλιάν, τόν πνενματικόν 
φακόν καί τόν άντίλαλον τής πάρα πολύ κατωτέρας σννοικιακής μορφώσε- 
ως... Έτσι, λοιπόν, ή πρωτοβονλία τών μορφωμένων καθηγητών καί διδα
σκάλων μας, είμπόρεσε νά ντύση μέ κάποιαν ζωήν πραγματικότητος προ
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χθές στήν «Ζωσιμαίαν». ένα πόθον καί μίαν έπιθυμίαν που πολλές φορές 
έφανερώθηκαν. άλλά πάντοτε κάποιον έμπόδιον τάς έσταματοϋσε νά τε- 
λειωθοϋν καί έκπληρωθοϋν. Έβάλθηκε, δηλαδή, τό καλόν θεμέλιον κι ή 
πνευματική αύτή φωλεά. ό σύνδεσμος, ό σύλλογος τών διανοουμένων, συνε- 
π ήχβη. Εννοείται ότι στάς πνευματικός αύτάς τάσεις, πού κάποτε είμπο- 
ροΰν ν' άποτελέσουν έναν ευεργετικόν καί αναμορφωτικόν «σταθμόν» διά 
]αίαν πόλιν. άμα οί έπικεφαλής των έχουσι συνείδησιν φωτισμένην τής άπο- 
στολής των. κ α τ’ άρχήν ή βάσις των καί ή πρόθεσις καί ή σκοπιμότης των 
άπασχολεί τόσον πολύ. ώστε νά παραβλέπη κανένας μερικάς λεπτομερείας, 
κι οϋτε νά έπιμένη σ ’ αύτάς. Διότι έτσι θά έκινδύνευε ν ’ άρχίση ή πληγή κάθε 
νεοελληνικής καλής τάσεως καί προθέσεως: ή άπεραντολόγος συζήτησις. ή 
διαλυτική διαλεκτικότης, ή πλουσία καί άνεξάντλητος εις έφευρέσεις καί πα- 
λίνστροφα έπιχειρήματα ρωμέϊκη κουβεντοφιλία - ή διάλυσις. δηλαδή. Γ ι’ 
αύτό, τό μοιραίον ζήτημα πού ήλθεν άμέσως στήν μέσην -τό γ λ ω σ σ ι κ ό  ν - 
άφέθη νά είναι ζήτημα πού τό λύει καί θά τό λύση πλέον άσφαλώς, όχι ή 
συζήτησις τών αιθουσών καί τών γραφείων, άλλ ’ ή ΠΕΝΑ τών λογογράφων 
καί λογοτεχνών...

Τό καταστατικό δημοσιεύτηκε στήν Ή πειρο  στις 7-5-24. Περιλάμβανε 8 
άρθρα, τά εξής: Ά ρθρον 1: 'Ιδρύεται στά Γιάννινα σωματεΐον μέ τόν τίτλον  
«Ηπειρωτικός Εκπαιδευτικός Όμιλος», μέ σκοπόν νά βοηθήση ν ' άναμορ- 
φωθή ή Ελληνική Παιδεία καί νά δημιουργηθή πνευματική κίνησις.- 
Ά ρθρον 2: Ό  «Ηπειρωτικός Εκπαιδευτικός όμιλος» έπιθυμεί νά γίνη τό 
κέντρον τών διανοουμένων Ήπειρωτών καί θά προσπαθήση νά έπιτύχη τόν  
σκοπόν του καί τήν έπιθυμίαν του μέ ομιλίας καί επιστημονικός άνακοινώ- 
σεις καί μέ περιοδικόν μέ τόν τίτλον «Ηπειρωτικά Χρονικά», στό όποιον 
μέ γλώσσαν συγχρονισμένην θά γράφωνται άπό λογίους καί έπιστήμονας 
Ήπειρώτας διάφορα θέματα.- Ά ρθρον 3: Τό πρόγραμμα τοϋ «Ηπειρωτικού  
'Εκπαιδευτικού Όμίλου», συνοψίζεται στις άκόλουθες ιδέες, πού άποτελοϋν 
τήν πίστιν καί τόν ένωτικόν δεσμόν τών μελών του: 1) Ή  π α ι δ ε ί α  
π ρ έ π ε ι  ν ά  γ ί ν η  κ τ ή μ α  ό λ ο υ  τ ο ϋ  Έ θ ν ο υ ς .  Πρέπει μέ τό φώς 
της καί τήν δύναμίν της νά οπλιστούν γιά τή ζωή ανάλογα καί ό άγρότης 
καί ό έργάτης καί ό μικρός καί ό μεγάλος άστός. Δ ι ’ αύτό πρέπει νά μή 
θυσιάζη τήν μόρφωσιν τοϋ μεγαλυτέρου μέρους τοϋ Έθνους γιά νά προε- 
τοιμάση τούς λίγους γιά τό Πανεπιστήμιον. 2) Ή  παιδεία πρέπει νά στήση 
τα θεμέλιά της ά π ά ν ω  σ τ ά  π ρ α γ μ α τ ι κ ά  σ τ ο ι χ ε ί α  τ ή ς  
Ε λ λ η ν ι κ ή ς  ζ ω ή ς ,  όπως τή διεμόρφωσεν ή ιστορική έξέλιξις τοϋ 
Εθνους. Ό  ιδανικός της σκοπός πρέπει νά είναι, ν ’ άναπτύξη. όσο μπορεί 

περισσότερον τ έ ς  σ ω μ α τ ι κ έ ς ,  π ν ε υ μ α τ ι κ έ ς  κ α ί  ψ υ χ ι κ έ ς  
δ υ ν ά μ ε ι ς  τ ο ύ  "Ε λ λ η ν ο ς ,  γιά νά άνθιση πλούσια καί πολύτροπη ή 
ζωή. 3) Ή  π α ι δ ε ί α  μ α ς  π ρ έ π ε ι  ν ά  θ ε μ ε λ ι ω θ . ή  σ τ ό ν  γ ν ή 
σ ι ο ν  ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ό ν  κ ό σ μ ο ν .  δ η λ α δ ή  σ τ ή  ζ ω ν τ α ν ή  
γ λ ώ σ σ α ,  λ α ϊ κ ή  π α ρ ά δ ο σ ι  (Δημοτικά τραγούδια, παραμύθια, θρύ-



λονς. παροιμίες, νεοελληνικά ήθη καί έθιμα, ποικίλους τρόπους ζωής, φανε
ρώματα τέχνης) κ α ΐ τ ή ν  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ή ν  ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ν  λ ο γ ο 
τ ε χ ν ί α ν .  4) Είναι ανάγκη ή παιδεία μας ν ’ άφήση κατά μέρος τόν ψευτο- 
κλασικισμόν καί τήν προγονοπληξίαν καί νά φροντίση νά φωτισθή μέ 
ειλικρίνειαν άπό κάθε άληθινήν πρόοδον τοϋ σημερινού πολιτισμού, ξένου 
καί δικού μας. 5) Είναι ανάγκη ν ά  δ ο θ , ή  σ τ ό  σ η μ ε ρ ι ν ό  ε λ λ η ν ό 
π ο υ λ ο  ζ ω ν τ α ν ή  σ χ ο λ ι κ ή  ζ ω ή ,  σύμφωνος μέ τήν ελληνική ψυχο- 
σύνθεσι γιά νά μπορεί ν ’ άποφεύγη τούς κινδύνους, οί όποιοι βρίσκονται 
μπροστά του, όταν δέν έχει μαθήματα.- Ά ρθρον 4: Μέλη τοϋ 'Ομίλου γίνο
νται όλοι, όσοι συμμερίζονται, στήν βάσιν τους, τές ιδέες αυτές καί όλοι, 
όσοι έπιθυμοϋν νά δημιουργηθή έδώ στήν Ή πειρο κάποια πνευματική κίνη- 
σις καί ζωή.- ’Αρθρον 5: Κάθε μέλος πληρώνει τρεις δραχμές τό μήνα γιά 
συνδρομήν καί δυό γιά δικαίωμα εγγραφής. 'Αρθρον 6: Τόν "Ομιλον τόν δι
ευθύνει ή «Διοικητική Επιτροπή τοϋ Ηπειρωτικού Εκπαιδευτικού 'Ομί
λου».- Ά ρθρον  7: Ή  επιτροπή είναι πενταμελής καί έκλέγεται σύμφωνα μέ 
τάς διατάξεις τού Ν. 281 «περί σωματείων». Διευθύνει δέ τόν "Ομιλον σύμ
φωνα μέ τάς διατάξεις τοϋ Ν. 281 «περί σωματείων».- Ά ρθρον 8: Επειδή ό 
«Ηπειρωτικός Εκπαιδευτικός "Ομιλος» συμφωνεί, στήν βάσιν του, μέ τόν 
«Εκπαιδευτικόν "Ομιλον» τών Αθηνών, πρέπει νά βρίσκεται μέ αύτόν σέ 
στενήν συνάφειαν γιά νά μπορεί έτσι νά έκπληρώνη τόν σκοπόν του καλύ
τερα. Νά είναι δηλαδή σάν παράρτημά του.- ’Ιωάννινα τήν 30 Μαρτίου 
1924.- Οί Ίδρυταί τοϋ «Ήπειρωτικοϋ ’Εκπαιδευτικού 'Ομίλου». (Έπονται 
αί ύπογραφαί). Δυστυχώς δέν έγινε δυνατό ν ’ άνευρεθεΐ κείμενο μέ τίς υπο
γραφές δλων τών ιδρυτικών μελών.

Οί πρώτες επιπτώσεις άπό τήν "Ιδρυση τοΰ Ηπειρωτικού Εκπαιδευτι
κού 'Ομίλου έγιναν εμφανείς στίς εργασίες τής παιδαγωγικής συγκέντρωσης 
τών λειτουργών Μέσης εκπαίδευσης πού άρχισε τίς εργασίες της στά Γιάν
νινα στίς 5 Μαΐου. Ό  Χατζής υπογράμμιζε τή σημασία της καί έξέφρασε τήν 
έλπίδα νά δημιουργηθει στήν Ελλάδα, μέ βάση τά πορίσματα τέτοιων συγκε
ντρώσεων, παιδαγωγική κίνηση στηριγμένη στήν ελληνική πραγματικότητα 
καί νά σταματήσει ή εισαγωγή άπό τό εξωτερικό έτοιμων εκπαιδευτικών καί 
παιδαγωγικών συστημάτων, γιατί ή ψυχή τών έλληνοπαίδων καί ή σύγχρονη 
ελληνική κοινωνία δέν ήταν απλά άντίγραφα τών κοινωνιών τής Γερμανίας 
καί τής ’Αμερικής.

Τά θέματα πού συζητήθηκαν στήν παιδαγωγική συγκέντρωση (πρόεδρος 
ό Γενικός επιθεωρητής Μ. Ε. Παπαϊωάννου) ήταν πολλά καί σημαντικά. Τά 
κυριότερα: 1) Ή  καθιέρωση τοϋ θεσμοϋ τών Μαθητικών κοινοτήτων. 2) Ό  
περίφημος Caudig, ή παιδαγωγική εβδομάδα τής Λειψίας καί τά περιφανή 
άποτελέσματα τής έλεύθερης πνευματικής εργασίας. 3) Ό  Kerschensteiner 
καί ή εφαρμογή τοΰ Σχολείου έργασίας. 4) Ό  τρόπος διδασκαλίας τών φυσι
κών έπιστημών καί τής γεωγραφίας. 5) Ό  οργανισμός τών σχολείων. 6) Ή  
γλώσσα ώς εκπαιδευτικό όργανο. Τό τελευταίο θέμα, άν καί ή συζήτηση γύ
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ρω άπ’ αυτό ήταν περιορισμένη, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις προφορικές 
καί δημοσιεύματα στις εφημερίδες. Τό είδος τών αντιδράσεων αποκαλύπτει 
ό Χατζής: Ή  συζήτησις έδωσεν άφορμάς εις μερικούς ίεροκαπήλους ή εντε
λώς άνιδέους τών ζητημάτων αύτών νά προκαλούν θορύβους καί διά τοϋ 
τύπου, ένθυμίζοντες όλίγην μακαρίαν εποχήν Μιστριώτου. (Αύτά τά έγραφε 
ό Χατζής, ό θεωρούμενος άπό τούς φιλελευθέρους καί τά δημοσιογραφικά 
όργανά τους ώς άντιδραστικός!). Ό  θόρυβος καί οί άντιδράσεις ύποχρέω- 
σαν τούς καθηγητές (τούς εκπροσωπούσαν οί γυμνασιάρχες τών δυό γυμνα
σίων τής πόλης Άλ. Κυρούσης καί Γ. Στεργίου)~νά δημοσιεύσουν στίς εφη
μερίδες άνακοίνωση, μέ τήν οποία χαρακτήριζαν άδικαιολόγητες τίς έπικρί- 
σεις, γύρω άπ’ όσα συζητήθηκαν κατά τήν παιδαγωγική συγκέντρωση, καί 
τίς βολές εναντίον τού γενικού επιθεωρητή πού τή διηύθυνε. Ή  συγκέντρω
ση δέν είχε σκοπό τήν άλλαγή τής νομοθεσίας, άλλά τή συζήτηση γύρω άπό 
πολλά φλέγοντα εκπαιδευτικά ζητήματα καί κυρίως εκείνα πού άφορούσαν 
στήν οργάνωση τών σχολείων καί στή χρήση τής δημοτικής γλώσσας ώς 
εκπαιδευτικού οργάνου. Έξαιτίας αύτοϋ  -συνέχιζε ή άνακοίνωση- προεκλή- 
θη συζήτησις καί επί τού γλωσσικού ζητήματος, βραχεία άτυχώς, λόγω τής 
έλλείχρεως τοΰ άπαιτουμένου χρόνου. Α ί τυχόν διατυπωθεισαι κατά τήν 
σνζήτησιν τολμηρότεραι γνώμαι, ούτε τόν κ. επιθεωρητήν άφορώσι, ούτε 
υίοθετήθησαν υπό τοϋ συνόλου τών παραστάντων, οιτινες κατέληξαν εις πο
ρίσματα πλέον ή μετριοπαθή, ήτοι τήν εισαγωγήν τής ομαλής δημοτικής 
γλώσσης εις τάς πρώτας τάξεις τοϋ δημοτικού σχολείου καί τήν έλευθέραν 
χρήσιν άμφοτέρων τών γλωσσών έν τοίς γυμνασίοις, καταργουμένης τής 
άνελευθέρας καί όπισθοδρομικής διατάξεως τοϋ Συντάγματος... Τά δέ περί 
ψνχοπαθείας τών προσπαθειών τού κ. έπιθεωρητοϋ, δπως πείση τόν κόσμον 
δτι τό καλλίτερον γλωσσικόν ιδίωμα είναι τό ψυχαρικόν... κρίνομεν έστερη- 
μένα σοβαρότητος. Ή  άνακοίνωση δέ χρειάζεται άνάλυση. Τό περιεχόμενό 
της άποκαλύπτει τό είδος τών έπικρίσεων πού διατυπώθησαν καί τίς άπό- 
ψεις τής πλειοψηφίας τών συνέδρων. 'Οπωσδήποτε ή ίδρυση τού Ηπειρω
τικού Εκπαιδευτικού Ό μίλου  είχε τήν έπίδρασή της στό περιεχόμενο τών 
συζητήσεων.

' p  ό δημοψήφισμα γιά τήν κατάργηση ή όχι τής Βασιλείας καί τήν άνακή
ρυξη τής Δημοκρατίας, έγινε στίς 13 ’Απριλίου κι δπως άναμενόταν, 

ακόμα κι άπό τούς ίδιους τούς βασιλικούς, ήταν καταδικαστικό γιά τή 
Βασιλεία. Ή  συντριπτική πλειοψηφία τών Ήπειρωτών έρριξε τό λευκό ψη
φοδέλτιο μέ τό ΝΑΙ τής Δημοκρατίας. Σ ’ δλα σχεδόν τά εκλογικά κέντρα οί 
δημοκρατικοί πλειοψήφισαν μέ τεράστια διαφορά άπό τούς βασιλικούς. 
Ενδεικτικά σημειώνω τά άποτελέσματα τών 4 εκλογικών τμημάτων τής πό
λης τών Γιαννίνων: Ιο τμήμα: 745 ναί, 132 δχι, 2ο τμήμα: 2298 ναι, 214 δχι, 
3° τμήμα: 1187 ναί, 579 δχι, 4ο τμήμα: 1149 ναί, 301 δχι. Οί βενιζελο-δημο- 
κρατικές εφημερίδες δέχτηκαν μέ ενθουσιασμό τό άποτέλεσμα. Ή  Ελευθερία
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μίλησε γιά διαβλητό δημοψήφισμα, τό χαρακτήρισε ώς προϊόν βίας. παρα
νομίας καί στρατοκρατίας. Κατά τήν ίδια εφημερίδα τά μόνα κέντρα στά 
όποια οί κάτοικοι όέν έπτοήθησαν άπό τάς στρατιωτικός πιέσεις καί τάζ δ ι
οικητικός πανουργίας καί έψήφισαν κατά τό φρόνημά των καί όχι κατ' έπι- 
ταγήν τών κρατούντων, ήταν οί Χουλιαράδες, ή Βήσσανη. ή Χρυσοβίτσα, τό 
Κεράσοβο, ή Κόνιτσα, ή Παραμυθιά καί μερικά άλλα, όπου οί βασιλικοί 
πλειοψήφισαν. Στΐς~ 13 :Απριλίου  -τόνιζε σέ άρθρο του ό Χρηστοβασίλης- 
έπάλαισε ή οργανωμένη καί ένοπλος στρατοκρατία, έναντίον τοϋ άνοργανώ- 
του καί άοπλου λαοϋ. καί ώς ήτο επόμενον ένίκησε κατά 70 τοϊς 100 ή Στρα
τοκρατία. Ό  άρχηγός τής μείζονος άντιπολιτεύσεως Ίωαν. Μετα'ξάς. χωρίς 
τήν παραμικρόν, ώς ώφειλε, διαμαρτυρίαν, δ ι ' οϋς λόγους αύτός γνωρίζει, 
άνεγνώρισε τήν οϋτω κατασκευασθείσαν Δημοκρατίαν καί έκήρυξε τόν κα
θεστωτικόν άγώνα λελυμένον. Δέν είναι άληθές -κατέληγε ό Χρηστοβασίλης- 
τό λεχθέν ύπό τοϋ πρωθυπουργού ότι ένίκησεν ό λαός καί όχι ή κυβέρνησις. 
ά λλ ’ ένίκησεν ή κυβέρνησις τόν λαόν διά τής Στρατοκρατίας. Ό  Χατζής, 
χωρίς ν ’ άποκλείει τήν καλπονοθεία, άπέδιδε τήν ήττα τής βασιλικής παρά
ταξης -ευθυγραμμιζόμενος έτσι καί μέ τόν I. Μεταξά. πού έσπευσε ν ’ άνα- 
γνωρίσει τό άποτέλεσμα- στούς ίδιους τούς βασιλικούς, οί οποίοι ή άπέσχον 
ή έδωκαν φοβηθέντες ναί. Κάκιζε ταυτόχρονα όλους εκείνους τής παράτα
ξής του: ένώσεις, κόμματα νέα. κομματίδια. γεροντίδια. διάφορα ραμολιμε- 
ντίδια. άνίκανα όχι δι ’ άγώνας σοβαρούς, άλλά καί διά τό έλάχιστον. πού 
άγωνίζονταν ν ’ άποκρύψουν τήν άλήθεια γιά τά αίτια τής ήττας, μέ τήν έλπί- 
δα νά έπιπλεύσουν καί πάλι.

Ό  Χρηστοβασίλης άνέφερε κι ένα περιστατικό, χαρακτηριστικό τών συν
θηκών καί τών επιπτώσεων πού είχε τό δημοψήφισμα στις στρατιωτικές μο
νάδες. Τό 15ο σύνταγμα πεζικού τιμωρήθηκε ολόκληρο, γιατί μαθεύτηκε πώς 
οί στρατιώτες έρριξαν στην κάλπη κίτρινα ψηφοδέλτια (τής Βασιλείας). 
Καταδικάστηκε εις φασουλοφαγίαν κι αποκλείστηκε άπό τις γιορτές γιά τή 
νίκη τής Δημοκρατίας. Οί άλλες στρατιωτικές μονάδες πού ψήφισαν λευκό 
είχαν συσσίτιο μέ κρέας καί γλέντια όλη τή μέρα. Ό  Χρηστοβασίλης στις 
κρίσεις’ του είχε δίκιο γιά πολλά. Μόνο πού τά ίδια -καί χειρότερα- θά έπα- 
ναλαμβάνονταν τό 1935 στό δημοψήφισμα γιά τήν επαναφορά τοΰ Γεωργίου. 
Άλλά καί οί πολίτεςΓκατοικοι χωριών πού ύπερψήφισαν τή Βασιλεία, είχαν 
δυσμενή μεταχείριση έκ μέρους τών άρχών. Ό  Άχιλ. Μπενέκος άπό τούς 
Χουλιαράδες, πρώην αιχμάλωτος τών Τούρκων, όταν πήγε στή Γενική διοί- 
κησΤΡ/εά κάποια' υπόθεσή του έφαγε βρισίδι τής χρονιάς του. Ό  λόγος τοϋ 
βρισιδιού ήτο ότι έτυχε νά γεννηθή εις Χουλιαράδες: όπου κατά τήν παρελ- 
θοϋσαν Κυριακήν τ ’ άποτελέσμάτα τοϋ δημοψηφίσματος άπέδειξαν τούς 
Χουλιαραδιώτες μή κατεργασμένους άκόμη εις καλόν δημοκρατικόν πετσί 
( 'Ηπειρος, 20-4-24).

Οί φιλελεύθεροι βουλευτές τοΰ νομοΰ, λίγο πριν άνακηρυχθεΐ άπό τή 
βουλή ή Δημοκρατία (25 Μαρτίου) διχάστηκαν. Οί μισοί δημοσίευσαν στά
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τοπικά βενιζελικά φύλλα τηλεγράφημα στό όποιο ελεγαν ότι γιά νά σώσουν 
τήν πατρίδα θά ψήφιζαν ύπέρ τής Δημοκρατίας. Αύτοΐ ήταν οί: Π, Μπέμπης, 
Σπ. ΣΙμος. Π. Γεωργίτσης, Π. Γιωτόπουλος καί Γ. Καγιάς. Οί άλλοι μισοί, 
χαρακτηριζόμενοι ώς Καφανταρικοί: Γ. Καλούδης, Δημ. Μπότσαρης, Άθ. 
Τραχήλης. Μ. Μίσιος καί Γ. Γκάλγκος τηλεγράφησαν: Ευλαβούμενοι τάς πα 
ραδόσεις τοϋ κόμματος, τάς έκλογικάς επαγγελίας καί τήν γνώμην τού κ. Βε
νιζέλου. άδυνατοϋμεν νά συμμερισθώμεν τάς εύθύνας τής κυβερνήσεως καί 
θά άπόσχωμεν τής ψηφοφορίας (στή βουλή). Εϊμεθα όμως άποφασισμένοι 
νά συμπράξωμεν διά τήν στερέωσιν τής Δημοκρατίας. Κατά τό δημοψήφι
σμα δλοι καί προπαγάνδισαν καί ψήφισαν ύπέρ τής Δημοκρατίας.

Σοβαρότατο κοινωνικό σκάνδαλο ξέσπασε στά Γιάννινα. Ό  εισαγγελέας Φιλ. 
Τρακάκης, μέ τόν όποιο ό Χατζής ήρθε σέ σύγκρουση στις άρχές τοϋ 1923, όταν 
-υπηρετούσε ώς εισαγγελέας στά Γιάννινα, κατηγορήθηκε. μαζί μέ κάποια μαμή άπό τήν 
πόλη. ότι είχαν συνεργήσει στήν άμβλωση τής Σ.Α.Β., στό σπίτι τής οποίας έμενε. 'Εξ 
αίτιας τής άμβλωσης, ή γυναίκα πέθανε. Ή  φανερή προέκταση τής είδησης ήταν πώς ή 
άμβλωση έγινε γιά νά μήν άποκαλυφτεΐ γεγονός πού εύκολα εικάζεται. Ό  Χατζής, σχο
λίασε καυστικά καί ειρωνικά τήν είδηση, χωρίς νά έπεκταθεΐ περισσότερο. Ικανοποιήθη
κε δμως γιατί δικαιώθηκε στίς κρίσεις γιά τό χαρακτήρα τοΰ εισαγγελέα.- Στή Γράσδιανη 
Κόνιτσας, σέ σύγκρουση μέ απόσπασμα, σκοτώθηκε ό αρχηγός συμμορίας Κόντος (31 
Μαρτίου). Σ' άλλη σύγκρουση, στό Λυκοπόδι Ηγουμενίτσας, έξοντώθηκείι υπό τόν ΆΟ. , 
Κώτσην συμμορία (μέσα ’Απριλίου). Ωστόσο οί συμμορίες πλήθαιναν...^ Ό λο  καί άνα- 
μιγνυόταν τό όνομα τοΰ Φιλ. Παπαρρούση στίς σχέσεις του μέ τούς ληστές. Πρό δύο 
μηνών -έγραφε ή ’Ελευθερία- κατά τήν εποχήν τής αιχμαλωσίας τοϋ Μαραμένου. ό Φ. 
Παπαρρούσης έπεχείρησε μερικά ταξίδια, κρυφά καί φανερά, άνά τά βλάχικα κονάκια 
τών ξεχειμαδιών Φιλιππιάδος, Άρτης, Πρεβέζης κ.λπ. Βεβαίως δέ θά έπρόκειτο περί 
έγγραφής συνδρομητών εις τήν «Φωνήν τής Ηπείρου» (τήν έφημερίδα του) τό χειμωνιά
τικο ταξίδι, πολύ  δέ περισσότερον περί είσπράξεως συνδρομών. Ό  «Κήρυξ» κάτι θε- 
τικόχ. επί τοϋ ποοκειμένην γνη)ηί£ει,. άλλά γιατί τά μασσά καί δέν τά λέει ξάστερα?-'Τό 
νέο διοικητικό συμβούλιο τοΰ Λυκείου Έλληνίδων Ίωαννίνων πού έκλέχτηκε στίς 6-4- 
1924 άποτελέστηκε άπό τίς κυρίες: Χαρίκλεια Λ. Μίσιου. πρόεδρο. ’Αλεξάνδρα X. Χρη- 
στοβασίλη. άντιπρόεδρο. Άθηνά Βασματζίδου, γραμματέα. Εύθαλία Λ. Φορτουνοπού- 
λου. ταμία, καί τίς συμβούλους: Χρυσοθέμιδα Εύαγ. Γκοβόσδη. Βασιλική Β. Μαρτίνη, 
Σαπφώ Α. Νικολαΐδου, Άνέττα Α. Λέβη. Εύγενία Κ. Εύστρατιάδου καί ’Αλεξάνδρα 
Σακελλαρίδου. Ή  θητεία τοΰ συμβουλίου ήταν τριετής. Στό προηγούμενο συμβούλιο 
πρόεδρος ήταν ή Εύφροσύνη Ίω. Λάππα.- Στήν ’Ελευθερία άρχισε άπό τίς 10-4-24 ή δη
μοσίευση τοϋ «Μυστικοϋ τοϋ Κάστρου» (άνεκδότου χειρογράφου, υποτιθεμένου, τοϋ με
γάλου Ήπειρώτου διδασκάλου Κοσμά ΜπαΧάνου). Γιά τό χειρόγραφο αύτό ό Γ. Χατζής 
θ' ανοίξει αργότερα συζήτηση στήν έφημερίδα του.- Ό  πρώην βουλευτής Κωστάκης 
Καζαντζής, μέ δηλώσεις του. πού δημοσιεύτηκαν στή Φωνή τής Ηπείρου τοϋ Φ. 
Παπαρρούση, έκανε γνωστό δτι μετέστη έκ τής βασιλευομένης Δημοκρατίας εις τήν άβε- 
νιζέλευτον Δημοκρατίαν τοϋ Βενιζέλου καί τών τσιρακίων του: Πλαστήρα, Όθωναίου, 
Παγκάλου, Κονδύλη. Χατζηκυριάκου, Παπαναστασίου. Στή δήλωσή του στρεφόταν ένα- 
ντιον τοΰ βασιλιά Γεωργίου γιατί, κατά τή γνώμη του. έπρεπε νά παραιτηθεί μετά τήν 
εκτέλεση τών έξ. (’Ας σημειωθεί ότι δέν είχε μόνο ό Καζαντζής μιά τέτοια άποψη, ήταν 
καί πολλοί άλλοι). Ό  Χρ. Χρηστοβασίλης πού σχολίαζε τήν είδηση σημείωνε: Δυστυχώς 
ουδείς δημοκρατικός Γιαννιώτης ενθουσιάστηκε άπό τή δημοκρατικοποίηση τοϋ κ. 
Κωστάκη Καζαντζή καί ούδείς έκ τών «Συνταγματικών» έπενθηφόρησε.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΛΗΣΤΟΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΚΡΑΤΕΙΑ

Ή  κατάσταση στήν ύπαιθρο καθημερινά χειροτέρευε, λόγω τοΰ πολλα
πλασιασμού καί της δράσης τών συμμοριών. Ό  τύπος διαμαρτυρόταν, ή 
Ελευθερία μάλιστα ύψωνε κραυγή άπόγνωσης: Ή  ληοτοκρατεία θριαμβεύει 
άνά τήν νΗπειρον, έγραφε. Ό λα ι αί ειδήσεις, αϊτινες μάς έρχονται άπό τήν 
ύπαιθρον χώραν είναι άπελπιστικαί, είναι άτιμωτικαί για ένα κράτος, πού  
διαθέτει στρατόν, ναυτικόν, άστυνομίαν, εισαγγελείς καί ύπουργεΐον «Έν- 
νόμου τάξεως». Έκ τών δηλώσεων τοϋ ύπουργοϋ Θ. Παγκάλου μανθάνομεν 
ότι καί άστυνόμοι καί εισαγγελείς άκόμη, ένέχονται εις τάς ληστοπραξίας 
καί δέν ήκούσθη μέχρι σήμερον, άπό τόσων ήμερών, ούτε ένας άστυνόμος, 
ούτε ένας είσαγγελεύς νά ζητήση ίκανοποίησιν... Καί μετά^τπν μετατροπήν  
τοϋ 'Ελληνικού Βασιλείου εις Ελληνικήν Δημοκρατίαν'( ό Τσίλη Μ άστορας. \  
βασιλεύς τών ’Ηπειρωτικών όρέων, ώς αυτοτιτλοφΰρεΐται καί τόν τίτλο- I 
φορούν οί υπήκοοί του, βασιλεύων άνά τάς έπαρχίας Φαναριού, Πάργας, 
Φιλιππιάδος, Μαργαριτίου, Παραμυθίας καί Σουλίου, μεταχειρίζεται σφρα
γίδα φέρουσαν έν τφ  μέσω τήν λέξιν «Σοϋλι» καί πέριξ κυκλοτερώς «Βα
σίλης Μάστορας βασιλεύς τών όρέων». Ό  Τσίλη Μάστορας είχε διχ^π^άξη—, 
ως τότε 7-8 φόνους καί πλήθος άπό ληστείες |Γίριν~απο το Πάσχα, γιά νά 
καλύψει τις επισιτιστικές άνάγκες τής συμμορίας του καί τών οικογενειών 
τών μελών της, ύπέβαλλεν εις καταναγκαστικήν φορολογίαν άραβοσίτου 16 
χωριά τής έπαρχίας Φαναριού. Σέ λίγο τά πράγματα θά γινόταν άκόμη χει
ρότερα γιά τούς άγροτικούς πληθυσμούς: Μαζί μέ τήν πληγή τής ληστοκρα- 
τείας θά έκανε τήν εμφάνισή της καί ή άποσπασματοκρατεία...

Μιά εβδομάδα πριν άπό τό Πάσχα (27-4-24) ή Ελλάδα, μαζί της καί ή 
Ή πειρος, τίμησε τόν μεγάλο φιλέλληνα Ά γγλο ποιητή λόρδο Βύρωνα, μέ 
γιορτές πού οργανώθηκαν μέ τή συμπλήρωση εκατό χρόνων άπό τό θάνατό 
του, στό Μεσολόγγι (29-4-1824). Στό νομό Ίωαννίνων οργανώθηκαν, δυό 
εκδηλώσεις: Μιά στήν πόλη καί δεύτερη στή Ζίτσα. 'Ύστερα άπό πρόσκληση 
τοϋ δήμαρχου Γ. Σταυρίδη, συγκεντρώθηκαν όλες οί άρχές, οί πρόξενοι, 
σωματεία καί πολύς κόσμος έξω άπό τό σπίτι (στή σημερινή όδό λόρδου 
Βύρωνος), όπου είχε καταλύσει ό λόρδος Βύρων δταν πέρασε άπό τά 
Γιάννινα τό 1809. Στό σπίτι αύτό έμενε τότε ό γιατρός Ίω. Βαδαλούκας, 
κατά τήν" έποχή τοΰ Άλή πασά άνήκε στό γιαννιώτη άρχοντα Νικόλαο 
Άργύρη Βρεττό. Κατά την τελετή άναρτήθηκε, πάνω άπό τή θύρα τοΰ σπι- 
τιόΰ7 ενεπίγραφη άναθηματική σανίδα: Έ ν τή οίκίςι ταύτη κατέλυσεν ό λόρ
δος Βύρων άπό 9-12 ’Οκτωβρίου 1809. Μετά τήν τελετή, οί έπίσημοι άνα-



— 153 —

χώρησαν γιά τή μονή τοΰ Προφήτη Ή λία Ζίτσας, όπου ή κοινότητα τελούσε 
μνημόσυνο στή μνήμη τοΰ ποιητή. "Ολη ή Ζίτσα καί τά γύρω χωριά ήταν 
εκεί. "Αλλη δεξίωση στή μονή, λόγοι άπό τό Γενικό διοικητή Μ. Πετυχάκη, 
άπό τόν άρχηγό των προσκόπων Ζίτσας δάσκαλο (άργότερα καθηγητή) Σωτ. 
Παππα. απαγγελίες ποιημάτων άπό τόν μουσόληπτον οικονόμο Παπακώστα 
Ευθυμίου, άπαγγελίες τοΰ ύπαρχηγοΰ προσκόπων Ίωαννίνων Σωτ. Ζού- 
μπου μεταφρασμένων αποσπασμάτων άπό τόν Γκιαούρ τοΰ Βύρωνα, άνάρ- 
τηση ένεπίγραφης μαρμάρινης πλάκας, άριστερά άπό τήν έξώθυρα τής 
μονής, στήν όποια άναγραφόταν ότι ό Βύρων έμεινε στό μοναστήρι δυό νύ
χτες (12 καί 13 ’Οκτωβρίου 1909), χοροί, γεύματα, προσφωνήσεις, λαμπρές 
τελετές, μέ αύθόρμητη συμμετοχή τοΰ κόσμου, είχαν άπήχηση άκόμα τότε οί 
ήρωϊκές πράξεις καί τά φωτεινά παραδείγματα γνήσιου φιλελληνισμού. Ή  
’Ελευθερία, μέ τήν ευκαιρία, δημοσίευσε σέ συνέχειες τό προσκύνημα τοϋ 
Τσάϊλδ Χάρολντ  στήν "Ηπειρο σέ μετάφραση τοΰ Δημ. Μ. Σάρρου. Ό  λόρ
δος δήμαρχος τοϋ Λονδίνου, σέ άπάντηση τηλεγραφήματος τοΰ δήμαρχου 
Ίωαννίνων, έστειλε τό παρακάτω μήνυμα μέ τό δικό του τηλεγράφημα: Ό  
φιλόφρων φόρος τής ύμετέρας πόλεως πρός τήν μνήμην τοϋ λόρδου Βύ
ρωνος, εύγνωμόνως έξετιμήθη υπό τών πολιτών τοϋ Λονδίνου, οί όποιοι 
άνταποδίδωσι τάς ειλικρινείς των ευχαριστήσεις.

Λίγο πριν άπό τό Πάσχα, πάλι, έφτασε στά Γιάννινα ή χαρμόσυνη είδηση 
γιά τούς φίλους τοΰ μητροπολίτη Σπυρίδωνα, ότι ή κυβέρνηση τοΰ Άλ. 
Παπαναστασίου έδωσε τή συγκατάθεσή της γιά τήν έπάνοδό του στήν παλιά 
του μητρόπολη. Ό π ω ς άναμενόταν ή είδηση ξεσήκωσε άναταραχή στούς 
άντιπάλους, οί όποιοι άρχισαν τις ενέργειες γιά νά ματαιώσουν τήν άπόφα
ση. Ή  Ή πειρος χ αί ή ’Ελευθερία χαιρέτησαν τήν άπόφαση τοΰ έπαναδιορι- 
σμοΰ, ή τελευταία μάλιστα έπλεξε καί τό έγκώμιο τού μητροπολίτη πού 
έφευγε, τοΰ Γερμανού Καραβαγγέλη, λαμπρό ιεράρχη τόν άποκαλοΰσε, όπως 
καί ήταν. Οί βενιζελικές έφημερίδες, συνεπείς πρός τό παρελθόν τους, μέ 
αιχμή τοΰ δόρατος τό βουλευτή Γ. Καγιά, άρχισαν τήν παρελθοντολογία καί 
ξανάφεραν στήν επιφάνεια τήν κατηγορία δτι ό Σπυρίδων είχε πρωτο- 
διοριστει στά Γιάννινα μέ τις ένέργειες τής γερμανικής πρεσβείας στήν Κων
σταντινούπολη. Ό  Χρηστοβασίλης άντέδρασε: Άποκρούομεν μετά βδε
λυγμίας -Έγραφε- τήν σκόπιμον αύτήν κατηγορίαν, διότι γνωρίζομεν αύ- 
θεντικώς δτι ό Σπυρίδων διωρίσθη ένεργείςι τής εύγενεστάτης Σοφίας Άθ. 
Βότσαρη, παρά τφ  τότε πρωθυπουργφ καί υπουργώ τών ’Εξωτερικών Άλ. 
Ζαΐμη, πρώτου έξαδέλφου της. δστις συνέστησε τηλεγραφικώς εις τόν Οι
κουμενικόν Πατριάρχην τόν διορισμόν του. Δέν είχε δίκιο ό Χρηστοβασίλης. 
Καί τό Παλάτι καί ή γερμανική πρεσβεία φρόντισαν γιά τό διορισμό τοΰ 
Σπυρίδωνα, σύμφωνα μέ άρχεία πού ήρθαν σέ φώς.* Ό  τρόπος διορισμού 
δέ μειώνει φυσικά τό έργο τού Σπυρίδωνα.

* Βλ. σχετικά στόν Β ' τόμο.
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Παράλληλα μέ τά δημοσιεύματα ό βουλευτής Γ. Καγιάς έστειλε τηλεγρά
φημα διαμαρτυρίας στήν κυβέρνηση, μέ τις υπογραφές καί τών συναδέλφων 
του Π. Γεωργίτση καί Π. Μπέμπη, χωρίς τήν άδεια τους. Ή  ενέργεια δέν είχε 
αποτέλεσμα, γιατί ήδη τό Πατριαρχείο, άπό τις 15 ’Απριλίου, άποφάσισε τήν 
τοποθέτηση τοΰ Σπυρίδωνα στά Γιάννινα: Γερμανοί) μετατεΟέντος εις τόν 
Θρόνον τής άγιωτάτης μητροπόλεως Ούγγαρίας, άπεκατέστη (στή μητρόπο
λη Ίωαννίνων) ό ίερώτατος μητροπολίτης Άμασείας κύριος Σπυρίδων, ώς 
καί άλλοτε εύόοκίμ'ως άρχιερατεύσας έν αύτή καί θεαρέστως ποιμάνας τό έν 
αύτή λογικόν ποίμνιον. Στό μεταξύ, ενώ ό Γερμανός είχε άναχωρήσει γιά 
τήν ’Αθήνα, ό Σπυρίδων εμποδιζόταν, έξαιτίας τών άντιδράσεων, άλλά καί 
τής επίσκεψής του στά πατριαρχεία Ιεροσολύμων καί ’Αλεξανδρείας, νάρθει 
στά Γιάννινα' έτσι ή πόλη τή Μεγάλη Εβδομάδα καί τό Πάσχα έμειναν 
χωρίς μητροπολίτη. Έγραφε ό Χρηστοβασίλης: Μέ τό νά έχωμεν δυό μητρο
πολίτες, άλλοι τόν Γερμανόν καί άλλοι τόν Σπυρίδωνα, δέν είχομεν κανένα 
κατά τήν εκφοράν τών έπιταφείων καί τό Πάσχα. Πάντως ό Σπυρίδων είχε 
άρχίσει νά άπαντάει στά συγχαρητήρια τηλεγραφήματα πού τοΰ έστελναν 
άπό τά Γιάννινα, άτομα καί σύλλογοι, όπως ό ιατρικός καί δικηγορικός, 
πού είχαν ταχθεί μέ τό μέρος του.

Ό  θόρυβος όμως έναντίον τής έπιστροφής τοΰ Σπυρίδωνα, δέν κόπαζε, 
θά έντεινόταν μάλιστα μέ τόν ερχομό του. Διαμαρτυρίες, τηλεγραφήματα, 
άναφορές πρός τήν κυβέρνηση, άρθρογραφία. παραστάσεις βουλευτών, προ
παντός τοΰ Γ. Καγιά, δημιουργούσαν μιά θολή άτμόσφαιρα κι άμφιβολίες 
γιά τό άν τελικά θά ξαναγύριζε ή όχι. Ό  Χρηστοβασίλης μέ άρθρο του στήν 
Ελευθερία (5-5-24) διέγραψε τις πραγματικές διαστάσεις τοΰ θέματος. Ή  
μωρά πολιτική τών Ίωαννίνων -έγραφε- άμα τή αναγγελία τοϋ έπαναδιο- 
ρισμοϋ τοϋ Σπυρίδωνος ένταϋθα. ήθέλησεν, έν τή έγνωσμένη άμαθεία της. νά 
μεταβάλη τό καθαρώς έκκλησιαστικόν ζήτημα εις πολιτικόν, εις ζήτημα ψη
φοθηρίας καί διαχειρίσεως τών μεγάλων φιλανθρωπικών εισοδημάτων τής 
πόλεως τών Ίωαννίνων. (Στήν πραγματικότητα στά εισοδήματα, τά λάσα, 
οφείλονταν οί διενέξεις τών παρατάξεων. Ή ταν τό μήλον τής έριδος καί γιά 
τις δυό...). Καί ιδού έκστρατεία κατά τοϋ Σπυρίδωνος εις τόν τύπον καί ιδού 
ύπογραφαί καί άναφοραί, τηλεγραφικαί καί ταχυδρομικοί πρός τήν έλλη- 
νικήν κυβέρνησιν. ώς έάν αύτή νά έπαναδιόρισε τόν μητροπολίτην. Ό σοι 
δέν ήθελαν τόν Σπυρίδωνα -πρόσθετε- έπρεπε ν’ άπευθυνθοΰν στό Πατριαρ
χείο κι όχι στόν πρωθυπουργό, πού δέν είχε δικαίωμα ν ’ άναμιχθεΐ στά θέ
ματα τής μητρόπολης Ίωαννίνων. Ή  σωστή τοποθέτηση τοΰ άρθρογράφου 
δέν έμπόδισε τούς έπικριτές τοΰ Σπυρίδωνα νά συνεχίσουν τις ένέργειές του, 
υποχρεώνοντας καί τήν κυβέρνηση νά παρεμβάλει εμπόδια, πού καθυστέρη
σαν τήν έλευση τοΰ Σπυρίδωνα στά Γιάννινα.

Τήν πρωτομαγιά οί δημόσιοι ύπάλληλοι, οί στρατιωτικοί κι όσοι, σύμ
φωνα μέ τό νόμο, είχαν υποχρέωση, έδωσαν τόν όρκο στό Δημοκρατικό πο
λίτευμα. Ή  ορκωμοσία έγινε στή μητρόπολη, είχε προηγηθεΐ ή τέλεση δοξο
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λογίας κι ομιλία τοΰ Γενικού διοικητή. Οί αξιωματικοί καί οί στρατιώτες 
ορκίστηκαν στήν πλατεία Στρατώνων, άφοΰ προηγήθηκε ομιλία τοΰ 
στρατηγού Βλ. Τσιρογιάννη. Τόν όρκο απάγγειλε ό νέος Γενικός γραμματέας 
τής Γενικής διοίκησης Ν. Γενάδης, καλλιτέχνης τής άπαγγελίας. κατά τίς 
εφημερίδες, γυιρς τοΰ επί τουρκοκρατίας ικανού Γενικοΰ πρόξενου τής 
Ελλάδας στά Γιάννινα Γενάδη. Τό άπόγευμα δόθηκε δεξίωση στή στρατιω
τική λέσχη.

Μπορεί μέ τίς εκδηλώσεις αυτές νά ολοκληρώθηκε καί νά έπισημοποιή- 
θηκε ή άνακήρυξη τής Δημοκρατίας, άπό τήν ίδια στιγμή όμως άρχιζε κι ό 
άνελέητος άγώνας τών άντιπάλων της γιά τήν άνατροπή της. Ή  κατάσταση, 
δημιουργούσε άνησυχίες, μετά τά αιματηρά γεγονότα τών ’Αθηνών τής 1ης 
Μάίου (ήμερα ορκωμοσίας άλλά καί εργατικής πρωτομαγιάς), κατά τά 
όποια, άπό τήν παρέμβαση τοΰ στρατοΰ γιά τή διάλυση κομμουνιστικής 
συγκέντρωσης, σκοπύθηκε ένας διαδηλωτής καί τραυματίστηκαν 12. Οί ύπο- 
νομευτικές εξάλλου δραστηριότητες τών Κονδΰλη καί Πάγκαλου, υπουργών 
τής κυβέρνησης Παπαναστασίου, σέ βάρος της, ευνοούσαν τήν επιθετική πο
λιτική τής άντιπολίτευσης κατά τοΰ νέου πολιτεύματος. Ή  Ελλάδα έδινε 
τήν αίσθηση πώς ή Δημοκρατία είχε γίνει κιόλας παιγνίδι στά χέρια τών 
αδιάλλακτων στρατιωτικών (ό Κονδύλης έγινε περισότερο άδιάλλακτος, 
όταν μεταπήδησε στό στρατόπεδο τών πολιτικών άντιπάλων του), τή χώρα 
δέν κυβερνούσε ό Παπαναστασίου, άλλά οί στρατοκράτες. Ό  Χρηστοβα- 
σίλης δέ δίστασε νά προβει σ' αυτή τή διαπίστωση: Ψεϋδος -έγραφε- δτι δι- 
οικούμεθα υπό κυβερνήσεως συνταγματικής καί δή δημοκρατικής. Οί στρα
τιωτικοί υπουργοί Κονδύλης (Στρατιωτικών) καί Πάγκαλος (Έννόμον 
τάξέως) απείθαρχοι καί άτίθασσοι. λέγουν καί ξελέγονν δ.τι τούς καπνίση. 
Τό αληθές είναι δτι διοικονμεθα υπό κυβερνήσεως ύποχειρίον τοϋ «Στρα
τιωτικού σννδέσμον» τής Θεσσαλονίκης, ειδονς έπαναστάσεως ύπό προσω
πίδα. Πρέπει καί οί δνό -κατέληγε- νά τραβηχτούν άπό τήν πολιτική καί νά 
περιοριστούν στά στρατιωτικά τονς καθήκοντα. "Οχι μόνο δέν τό έκαμαν, 
άλλά (,ιπήκαν πιό βαθύτερα στό πολιτικό παιγνίδι, μέ ενέργειες κνρίως τοϋ 
παρασκηνίον γιά προσεταιρισμό τών στελεχών τοϋ «Στρατιωτικού σννδέ
σμον». Σέ λίγο ό Πάγκαλος θά έκανε τή δικτατορία του, ό Κονδύλης θά 
εργαζόταν γιά τά δικά του σχέδια, έτσι έφτασε νά γίνει άντιβασιλέας...

^  έες συμμορίες ξεφύτρωναν σά μανιτάρια. Ό  Δημ. Τσιούρης ή Μπογάς, 
άπό τήν Κατσικά, άφοΰ σκότωσε ένα συγχωριανό του, κι άπείλησε ότι 

θά έκτελοΰσε κι άλλους 9 συγγενείς του, πήρε τά βουνά κι άρχισε ληστρική 
δράση. Έπικηρύχτηκε άπό τήν κυβέρνηση καί είχε, σ’ ένα μήνα, άδοξο τέλος. 
Η περίπτωσή του άπόδειχνε τήν ευκολία μέ τήν όποία σχηματίζονταν οί 

συμμορίες. Ή  παράδοση πού είχε δημιουργηθεΐ, ένισχυόμενη κι άπό τήν άνε- 
πάρκεια τοΰ κράτους, έπέτρεπαν στόν κάθε παραβάτη τοΰ νόμου, νά βρίσκει 
προσχήματα γιά νά «δικαιολογεί» τή ληστρική δραστηριότητα καί τά έγκλή-
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ματα πού διέπραττε. Στό μεταξύ ή αίσθηση τής άνασφάλειας άποτελοΰσε 
κυρίαρχο στοιχείο γιά τούς εύπορους κατοίκους τής πόλης, ύστερα μάλιστα 
άπό τό επεισόδιο πού δημιουργήθηκε έξω από τό τηλεγραφείο, ένα βράδυ 
τοΰ τελευταίου δεκαήμερου τοΰ ’Απριλίου. Τά μεσάνυχτα τρεΧς άγνωστοι μέ 
προσωπίδες συνέλαβαν τόν ύπάλληλο τοΰ τηλεγραφείου πού έβγαινε άπό τό 
κτίριο γιά νά πάει σπίτι του, τόν τράβηξαν κάτω άπό ένα φανάρι γιά νά 
δοΰν ποιός είναι, κι δταν διαπίστωσαν ότι δέν ήταν αύτός πού ζητοΰσαν, 
τόν άφησαν έλεύθερο. Δηλαδή: σημείωνε ό Χρηστοβασίλης, άν ήταν αύτός 
πού ζητούσαν θά τόν αιχμαλώτιζαν καί θά τοϋ ζητούσαν λύτρα. Φυλαχτήτε 
κύριοι πλούσιοι κατέληγε, μαζευόμενοι στά σπίτια σας μετά τήν δύσιν τοϋ 
ήλίου, άλλοιώς θά σάς κλάψωμεν τό χάλι.

Στίς 3 Μαΐου έφτασε στά Γιάννινα ή Επιτροπή γιά τήν άνταλλαγή τών 
πληθυσμών. Μετείχαν σ’ αύτή ό Σουηδός Έξτραμ, οί "Ελληνες Άργυρόπου- 
λος καί Μεταξάς κι ό Τούρκος Μουφίτ βέης. Ή  Επιτροπή  είχε έντολή νά 
έξακριβώσει τήν έθνική σύνθεση τοΰ μουσουλμανικού πληθυσμοΰ τής πόλης, 
πού ύπαγόταν στήν άνταλλαγή, άν δηλαδή ήταν ’Αλβανοί ή Τοΰρκοι. Σέ πολ
λούς Γιαννιώτες ή έλευση τής ’Ε π ιτρ ο π ή  δημιούργησε ερωτηματικά κι άνη- 
συχίες, γιατί έγινε εύρύτατα γνωστό πώς γινόταν προσπάθεια νά χαρακτη
ριστεί μεγάλος άριθμός μουσουλμάνων ώς άλβανικής εθνότητας, νά 
έξαιρεθεΐ άπό τήν άνταλλαγή καί νά μείνει στά Γιάννινα. Προσοχή! προειδο
ποιούσε ό Χατζής. Ή  κοινή γνώμη παρακολουθεί μέ ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
τις ενέργειες πού καταβάλλονται νά έξαιρεθοϋν άπό τήν άνταλλαγή πολλοί 
άπό τούς γιαννιώτες μουσουλμάνους, μέ τό δήθεν επιχείρημα δτι είναι 
’Αλβανοί. Α πό  τήν ιστορία γνωρίζουμε -πρόσθετε- δτι δέν υπήρξαν Αλβα
νοί στήν *Ηπειρο, άλλά έξωμότες χριστιανοί, πού άναγκάστηκαν ν ’ άλλά- 
ξουν τά όνόματά τους, νά γίνουν Α χμέτ η Μουσταφάς, γιά νά σωθούν άπό 
τή σφαγή καί νά σώσουν τά κτήματά τους. Στά Γιάννινα ιδιαίτερα, αιώνες 
τώρα, ποτέ δέν εγκαταστάθηκαν Αλβανοί. Πρόκειται γιά ζήτημα ιστορικό 
καί εθνολογικό πού ποτέ δέ δημιουργήθηκε στήν Ή πειρο καί στά Γιάννινα 
καί βέβαια ή Πολιτεία δέν έχει δικαίωμα τώρα επίσημα καί μέ επίσημη πρά
ξη νά δημιουργήσει. Αύτή είναι ή βάση τού ζητήματος. Ά ν  ύπάρχουν εδώ 
στά Γιάννινα 3-4 οικογένειες γνωστής άλβανικής καταγωγής, είναι άλλο ζή
τημα, αύτές μπορεί νά έξαιρεθοϋν.

Τό πρόβλημα τής άναχώρησης τών Τούρκων είχε κι άλλες διαστάσεις. Τις 
πρόβαλε ή Ή πειρος  καί έκανε τις άρχές προσεκτικές γιά νά πάρουν μέτρα 
άντιμετώπισής του. Πολλοί άπό τούς μουσουλμάνους πού θά φύγουν, έγρα
φε, έχουν χίλιες δυό ύποχρεώσεις, δοσοληψίες, λογαριασμούς, κάθε μορφής 
μέ πολλές εκατοντάδες χριστιανών Γιαννιωτών, οί όποιοι έχουν άμεσον 
συμφέρον νά κανονίσουν τούς λογαριασμούς τους μέ τούς φεύγοντες, «άνευ 
μελλοντικών κρισολογιών καί άμφισβητήσεων.

Ό  Χατζής, δμως, έπεσήμανε καί μιά άλλη πλευρά τοΰ προβλήματος, τήν 
άνθρώπινη' τή συζήτησε καί μέ τούς Τούρκους φίλους του, έτοιμοι ήταν νά
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έγκαταλείψουν τά Γιάννινα, τήν ιδιαίτερη πατρίδα, τό γεννέθλιο χώρο' άπό 
τήν πλευρά του τούς συμπονούσε, γιατί άφηναν πίσω τους γιά πάντα, σπί
τια, κτήματα, φίλους, άγαπημένες γωνιές, μνήμες μιάς ολόκληρης ζωής, 
έμοιαζαν μέ τά δέντρα πού ξερριζώνονται γιά νά μεταφυτευθοΰν άλλοϋ, ν ’ 
άποχτήσουν νέες ρίζες, νέα ήθη καί έθιμα, έπρεπε νά είναι συντριμένοι. Μέ 
κατάπληξη διαπίστωνε ότι τά συναισθήματα αύτά, όσο έντονα κι άν ήταν, 
υποχωρούσαν μπροστά σ’ άλλα συνασθήματα πού είχαν σχέση μέ τήν πραγ
ματική πατρίδα καί τό έθνος τους. Ένοιωθαν άβολα εδώ στά Γιάννινα οί 
Τούρκοι μετά τήν άπελευθέρωση καί ήθελαν νά φύγουν. Τήν κατάπληξή του 
αύτή τή μετέφερε σ' ένα ωραίο χρονογράφημα (11-5-24), Νοσταλγία  τό τ ι
τλοφορούσε, τό μεταφέρω ολόκληρο:

Ύπάρχουσι λοιπόν άκόμη σήμερον βαθεΐαι καί έγκάρδιαι νοσταλγίαι αισθηματικοί, 
όραματισμοί καί όπτασιασμοί, ύπεράνω παντός άλλου συμφέροντος καί έξω παντός 
άλλου ύπολογισμοϋ ταπεινοτέρου; Κ αί αί νοσταλγίαι καί οί όπτασιασμοί αύτοί, οί άνώ- 
τεροι. οί αίσθαντικώτεροι. έσώθησαν καί ζοϋν καί υπάρχουν εις τάς ψνχάς καί τάς δια- 
νοίας πολλώ ν τ α π ε ι ν ώ ν  τοϋ Μαίτερλιγκ καί πολλώ ν π ρ α έ ω ν  τοϋ Εύαγγελίου; 
Φαίνεται δτι ναι! Εις πείσμα τής άνελεήμονος σημερινής ζωής, ή όποία έρχεται μέ τόν 
δγκον τών ύλοφρόνων αντιλήψεων καί αισθημάτων νά σκεπάση τούς πολυποίκιλους 
δρόμους της μέ ογκώδη άγκωνάρια καί πέτρας ύλιστικοϋ πραγματισμού - μέσα είς τάς 
καρδίας τών ανθρώπων καίει καί διατηρείται ή ώραία λυχνία τών αισθηματικών νο
σταλγιών καί εύγενών όραματισμών. Ποιός θά τό έφαντάζετο τάχα; Αύτή ή ρακωμένη. 
μισογηραλέα ϋπαρξις, αύτό τό δυστυχισμένον ράκος, πού ό μεταπολεμικός άνεμος τό 
συνεπαίρνει ώς χλω μόν 'Οκτωβριανόν ψύλλον, Ινα, μέ τό βαπόρι τής ανταλλαγής τό πε- 
τάξη άπό τήν «άγαπημένην Αωδωναίαν γην». τις οϊδε είς ποιά βάθη άσιατικοϋ χοιριδίου, 
ποιος θά τό έστοχάζετο δτι καίεται κι εύγενικά άπό τήν φωτιάν τοιούτων αισθηματικών 
όπτασιασμών; Κ ι δταν ξερριζώνεται άπό έναν τόπον, δπον έζησε. διά μέσου τών γενε
αλογικών του ριζών, ένα. δυό, τρεις αιώνας καί άφήνει τό βιός του, δλα τ' άγαπημένα 
τον πραμματάκια - δ,τι τέλος πάντων αποτελεί τις μικρές άνθρώπινες χαροϋλες καί 
συνήθειες, ποιός θά έστοχάζετο δτι αύτή ή ϋπαρξις θά άντέλαμπεν έτσι όλόκληρος άπό 
ένα έσωτερικόν φως όραματισμοϋ καί νοσταλγίας αισθηματισμού έθνικον:

—Μου λές άλήθεια, έφένδη μου;
—Βαλαΐ-μπιλαΐ! (μά τόν θεόν).
—Δέν λυπάσαι λοιπόν πού θά φύγης, θ' άφήσης τό βιό σου, τά πράγματά σου, τόν 

τόπον αυτόν, πού έζήσαμεν τόσα χρόνια;
—Λυπάμαι, μά είναι ένα τίποτε αύτό. έμπρός σέ τούτο πού χαίρομαι μέσα μου. Τί 

τό θέλεις παιδί μου. Χρόνια, ζαμάνια, αιώνες έχουμε έδώ. άλλά τοντο είναι ένα χώμα 
δικό σας, κι έμεϊς πάνω του είμαστε σάν τή ρίγανη καί σάν τό μαϊντανό. Ρίζες δέν πιά
νουμε, ούτε έπιάσαμαν έδώ καί πεντακόσια χρόνια. Κ ι δσο μέν ήτανε, ώς τά 1912, λη
σμονούσαμε τή μυρωδιά τοϋ χώματος, τό έλληνικό χνώτο τοϋ άέρα-δλα. Ά λλά  ύστερα 
ένα σύννεφο πίκρας έπεσε στήν ψυχή μας...

—Δηλαδή ή 'Ελλάδα δέν σάς φέρθηκε καλά. ή έμεϊς έφέντη μου:
—Ταράξου άπό τόν τόπο σου παιδί μου! Κ αί μήν είπής τέτοιο λόγο κακό. Δέν είναι 

αύτό τό σύννεφο πώπεσε στήν ψνχή μας. Άλλά είναι άλλο, ή έλευθερία. ό έθνισμός, τό 
τί άγαπάει ή καρδιά κι ό νούς τ' άνθρώπον, τί θέλει νά βλέπη καί μαραίνεται κρνφά- 
κρυφά καί λνώνει άμα δέν τό βλέπη - αύτό είναι κάτιντις άλλο. Έ λόγον σου γραμματι
σμένος είσαι καί μέ νοιώθεις. Τώρα άλήθεια φεύγω, άφήνω τό βιό μου. δμως, θά πάω  
νά ίδώ λίγο  χότζα, λίγο τζαμί, λίγο τζουμά, λίγη γιορτή Παρασκευής, θά νοιώσω πάλιν
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άραμαζάνι. μπαϊράμι, θά πάρω άνάσα βαθειά καί θ' άνασάνω καί θά νοιώσω 
Τ ο υ ρ κ ι ά  . Σου κακοφαίνεται πού λέγω τήν αλήθεια πού νοιώθω;

—Καθόλου έφένδη μ'. Ζηλεύω μονάχα δτι νοσταλγείς καί τήν νοιώθεις έτσι τήν 
Τ ο υ ρ κ ι ά  σ ο υ .  Μακάρι κι όλοι οί Έλληνες έτσι νάνοιωΟαν τό αίσθημα καί τήν 
«νοσταλγίαν» τής 'Ελλάδος των...
Σίγουρα θάνοιωθε μεγάλη άπογοήτευση γιά τήν Τουρκιά το ι^ό  Τούρκος 

τών Γιαννίνων. άν βρισκόταν στήν Πρέβεζα στίς 6 ’Ιουνίου, δταν μπήκε στό 
λιμάνΓτΖΓτουοκικό βαπόρι Σουράτ (ταχύτητα) γιά νά πάρει τούς Τούρκους 
τής Πρέβεζας πού ύπάγονταν στήν άνταλλαγή. Μόλις είδαν νά κυματίζει στό 
λιμανΓτΓσημαία τής πατρίδας τους. οί Τούρκοι τής Πρέβεζας πέταξαν άπό 
τή χαρά τους. Μέ τίς άνακοινώσεις δμως τοϋ καπετάνιου, τόν ένθουσιασμό 
διαδέχτηκε ή άπογοήτευση. 'Όσοι ήθελαν νά πάνε στίς θέσεις α ' καί β ' , τούς 
είπε, έπρεπε νά πληρώσουν, μόνο η γ ' θέση ήταν δωρεάν. Θά πλήρωναν 
άκόμα καί τή διατροφή τους. Οί Τούρκοι άρχισαν νά φωνάζουν: Αύτό τό βα
πόρι έλεγαν ήρθε γιά νά κάνει έμπόριο κι δχι γιά νά πάρει πρόσφυγες. Ή  
άγανάχτησή τους γινόταν μεγαλύτερη άπό τό γεγονός δτι οί "Ελληνες πρό
σφυγες έρχονταν στήν Ελλάδα εντελώς δωρεάν.

(Μιά πιό άνθρώπινη διάσταση αύτοΰ τοΰ ξερριζωμοΰ -διαφορετική άπό 
εκείνη τοΰ Χατζή- καί τοΰ άντίκτυπου πού είχε σέ "Ελληνες καί Τούρκους, 
άντρες, γυναίκες, παιδιά, γνωστούς καί φίλους, δίνει ό Φρίξος Τζιόβας στό 
ώραϊο του διήγημα Τά περιστέρια, άπό τή συλλογή του Έ ξοδος γιά πάντα. 
Γιάννινα 1991).

λ  yf ιά είδηση πού δημοσιεύτηκε στόν τύπο άρχές Μάίου. θά σχολιαζόταν 
πολύ τούς επόμενους μήνες, έξαιτίας τών προβλημάτων πού δημιούρ

γησε στήν ύπαιθρο. Είχε σχέση μέ τήν καταδίωξη τής ληστείας. Ή  κυβέρ
νηση, βλέποντας τήν άναποτελεσματικότητα τών άστυνομικών δυνάμεων 
καί τών άποσπασμάτων, σκέφτηκε πώς οί ληστές θά μπορούσαν νά έξου- 
δετερωθοΰν μέ ειδικά σώματα, άποτελούμενα άπό πρώην άντάρτες ή εθε
λοντές καί διοικούμενα άπό οπλαρχηγούς, πού ήξεραν καλά τό ’Ηπει
ρωτικό έδαφος, τό είχαν περπατήσει σπιθαμή τή σπιθαμή, τόσο κατά τήν 
περίοδο τής τουρκοκρατίας, δσο καί κατά τούς βαλκανικούς πολέμους. 
Αύτοί μόνο θά μπορούσαν ν ’ άνακαλύψυυν τά κρησφύγετα καί τά γιατάκια  
τών συμμοριών καί νά τίς εξοντώσουν. Έ τσ ι ονόμασε άνθυπολοχαγούς 
πολλούς άπό τούς παλιούς οπλαρχηγούς καί τούς έστειλε στήν ’Ή πειρο νά 
συγκροτήσουν τά σώματά τους. Στίς 5 Μάίου έφτασαν στά Γιάννινα άπό 
τήν Πρέβεζα, οί πρώτοι εθελοντές πού θά μετείχαν στά σώματα καταδίω
ξης. κι άπό τήν ’Αθήνα οί περιβληθέντες τήν στρατιωτικήν στολήν μέ βαθ
μόν άνθυπολοχαγοϋ Ή πειρώται οπλαρχηγοί, προορισμένοι νά χρησιμο- 
ποιηθώσι διά τήν δημοσίαν άσφάλειαν τής Ηπείρου. Ό  τρόπος επιλογής 
τών οπλαρχηγών -λειτούργησε καί στήν περίπτωση αύτή ό κομματισμός-, 
καθώς καί ή βάναυση συμπεριφορά τους άπέναντι στούς άγροτικούς πλη
θυσμούς, έγινε άντικείμενο όξύτατης διαμάχης άνάμεσα στίς εφημερίδες
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τών δυό παρατάξεων. Ό  Χρηστοβασίλης, ιδίως, ήταν αμείλικτος στις κρί
σεις του.

Νέα τροπή πήραν, στό μεταξύ, οί σχέσεις κράτους καί ληστών. Ό  αύτο- 
αποκαλούμενος βασιλεύς τών όρέων Τσίλη Μάστορας, άφοϋ άπελευθέρωσε. 
μέ τήν καταβολή λύτρων, τόν αίχμαλωτισθέντα γιαννιώτη Κων. Στύλο -στά 
Γιάννινα είχε φτάσει ή φήμη δτι τόν είχε έκτελέσει- έπαυσε νά καταδιώκεται 
άπό τό κράτος γιά τις ...ύπηρεσίες πού πρόσφερε σ' αύτό. Ή  άπόφαση τής 
έπιτροπής Δημοσίας ’Ασφαλείας τοΰ νομοϋ Ίωαννίνων τής 19ης ’Απριλίου 
1924 (πρόεδρος ό Γενικός διοικητής Μ. Πετυχάκης. μέλη ό άντεισαγγελεύς 
Κ. Παππάς καί ό διοικητής τής Χωροφυλακής Ίωαννίνων X. Άντωνιάδης), 
δίνει τήν έξήγηση. Μέ τήν άπόφαση της: άνέστειλε προσωρινώς τήν ίσχύν 
τοϋ διατάγματος τής έπικηρύξεως τοϋ ληστοϋ Βασιλείου ή Τσίλη Μάστορα, 
κατοίκου Κορύτιανης Παραμυθ ιάς, λαβοϋσα ν π ' όψει δτι οϋτος εξόντωσε ν 
όλοσχερώς τήν συμμορίαν Ά ζίζ  Λ ο ύλη Χασάν, διά τοϋ φόνου πέντε μελών 
τής συμμορίας καί τής συλλήψεως τών υπολοίπων δύο, έφόνευσε δέ έπίσης 
τούς έπικινδύνους ληστοφυγοδίκους Κουλά Χόντζα καί Νουσρήτ Σούλιου. 
Στήν περίπτωση τοΰ Τσίλη Μάστορα άρχισε νά έφαρμόζεται, σέ πρώτη φά
ση, κατά κάποιο τρόπο, ό σκληρός νόμος τής κυβέρνησης Βενιζέλου (1928), 
τό ληστής φονεύων ληστήν άμνηστεύεται. Πρός τό παρόν ό Τσίλη Μάστορας 
έπαυσε νά είναι καταδιωκόμενος, ή άμνηστεία του, δπως καί τών Ρετζαίων 
κι άλλων θαρχόταν άργότερα. Μέ τήν ιδια άπόφαση τής έπιτροπής έπαυσαν 
νά καταδιώκονται καί οί: Σπΰρος Γιώτης, φυγόποινος, άπό τό Πόποβο 
Παραμυθιάς καί Γρηγ. Τζιοϋμας, φυγόδικος άπό τήν Πογδοριανη Δολιανών, 
λό'/ω παρασχεθεισών υπηρεσιών ν π ’ αύτών εις τήν Δημοσίαν ’Ασφάλειαν. 
Τέλος ή έπιτροπή διέταξε τή συγκέντρωση περισσότερων στοιχείων γιά 
όσους ήταν νά έκτοπιστοΰν καί έδινε έντολή στούς προέδρους τών κοινοτή
των νά ειδοποιήσουν τούς δυναμένους καί ικανούς καί έπιθυμοϋντας άπό 
τούς κατοίκους τών χωριών νά προσληφθοΰν στήν ύπηρεσία τής Δημοσίας 
’Ασφάλειας, ώς χωροφύλακες, τουλάχιστο γιά ένα έξάμηνο (μισθός 1.000 
δρχ. τό μήνα κι άλλες γνωστές αποζημιώσεις)^ νά υποβάλουν αιτήσεις.

Ή  προαγωγή οπλαρχηγών σέ άξιωματικούς καί ή άναστολή καταδίωξης 
ληστών πού εξόντωναν άλλες συμμορίες, δημιούργησαν σχόλια κι άντιθέ- 
σεις, έκφραστής τών όποιων, κατά κύριο λόγο, έγινε ό Χρηστοβασίλης. Ή  
γνώμη του πρώτα γιά τούς οπλαρχηγούς. Ό λοι τους -έλεγε- είναι άπαί- 
δευτοι, τό παραγνώριζε δμως, χάριν τής καταδιώξεως τής ληστείας, παρα
δεχόταν έτσι πώς ό σκοπός αγιάζει τά μέσα. Μερικοί άπό τούς οπλαρχηγούς 
αύτούς, οί δυό Κολοβοί, ό Α. Σουλιώτης κι άλλοι δυό-τρείς, θά μπορούσαν 
νά προσφέρουν θετικές ύπηρεσίες στή Δημόσια άσφάλεια, ά π ’ όσους όμως 
έγιναν άξιωματικοί έλειπαν οί γνησιότεροι, οί κληρονομικοί οπλαρχηγοί, 
όπως οί καπετάνιοι Θύμιος καί Γιώργης Ζήκος, είχαν γεράσει στήν κατα
δίωξη τής ληστείας έπί τουρκοκρατίας. Καί ένώ έγινε άνθυπολοχαγός ό 
Γιάννης Τζίτζας, πού ποτέ δέν ήταν οπλαρχηγός, δπως καί κάποιοι άλλοι.

ί
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δέν έγινε ό Κυριάκος άπό τό Λιόκου, ύπαρχηγός τοϋ έπαναστατικοϋ σώμα
τος τοϋ ΐϊουτέτση, οΰτε ό Κώστας Τζουβάρας άπό τό Στραγανέτσι τής 
Παραμυθιάς, οΰτε ό Μεμος κι άλλοι. Καί ρωτούσε; καταλήγοντας. ό Χρη- 
στσβασίλης: Atari αυτή ή άδικία επί τής δημοκρατικής κυβερνήσεως: Ή  άδι- 
κία είχε τήν ερμηνεία της. Ό π ω ς συμβαίνει στό ρωμέϊκο, γιά μιά άποστολή 
δέν έπιλέγονται οί ικανοί, άλλά οί ήμέτεροι. Τό Ιδιο έγινε καί στήν έπιλογή 
τών οπλαρχηγών. ’Ονόμασαν άξιωματικούς όσους άνήκαν στή φιλελεύθερη 
παράταξη κι άγνόησαν τούς άλλους. Αύτή ή, όχι άξιοκρατική. έπιλογή καί 
ή άπαιδευσία τών έπιλεγέντων θά δημιουργήσει στήν ύπαιθρο μιά κατάστα
ση άφόρητη γιά τούς άγρότες καί θά προκαλέσει τίς έντονες διαμαρτυρίες 
τους.

’Αντίθετος ήταν ό Χρηστοβασίλης καί μέ τήν άναστολή καταδίωξης τοΰ 
Τσίλη Μάστορα κι άλλώνΤ Τρήγορα  -σημείωνε- θά άκολουθήσει καί ή άρση 
τής επικήρυξης τών ληστάρχων Ρετζαίων καί σέ λίγο όλοι αυτοί θ ’ άμνη- 
στευθοϋν. Αυτό άποτελοϋσε άπόδειξη τής άδυναμίας τής κυβέρνησης νά έξο- 
λοθρεύσει τά κακοποιά στοιχεία τής Ηπείρου, τήν υποχρέωνε έτσι νά συν
θηκολογεί μέ τούς ληστές. Μπορεί, νά ήσύχαζε ό τόπος προσωρινά, θά δη- 
μιουργόταν όμως κακό προηγούμενο, πού θά ήλέκτριζε κάθε άνοιξη πολ
λούς άλλους Ρετζαίους καί Τσίλη Μαστόρους, οί όποιοι ζηλεύοντας τή λη
στρική δόξα καί προπαντός τά ληστρικά πλούτη τών Ρετζαίων (δύο έκατομ- 
μύρια, άπό δυό αιχμαλωσίες), θά έβγαιναν στό κλαρί μέ τήν παρήγορη 
ελπίδα δτι. άφοϋ δράσουν καί πλουτίσουν, θ' άμνηστεύονται καί θά ζούν έν 
τφ  μέλλοντι ήσυχοι -πολλοί ύπαινιγμοί ύπάρχουν εδώ-, άπολαμβάνοντες τά 
έκ τής ληστείας αγαθά των καί μεταβαλλόμενοι εις έπιχειρηματίας, ποιμνιο- 
τρόφους. ή ίδιοκτήτας μεγάρων έν Ίωαννίνοις ή άλλαχού ή καί εις πολιτι
κούς. έκτιθέμενοι υποψήφιοι βουλευταί, χωρίς νά είναι καθόλου παράξενον 
να ΐδη ή έλληνική βουλή κανέναν Ρέτζον ή κανένα Τσίλη Μάστοραν, μεταξύ 
τών βουληφόρων της, "διότι οί τοιούτου είδους άνθρωποι, όταν έχουν χρή
ματα. έχουν καί πολλά άλλα μέσα νά έπιβληθούν έν τή ύπαίθρω χώρο. καί 
νά υποστηρίξουν όρισμένον κόμμα, δπως έγινε τελευταίως! Ή  γνώμη τοΰ 
άρθρογράφου ήταν πώς μέ τέτοιες συνθηκολογήσεις δέν έξοντωνόταν ή λη
στεία, μόνον διά τοϋ γρόνθου δύναται τό κράτος νά έξασφαλίση διά παντός 
τήν δημοσίαν άσφάλειαν τής Ηπείρου καί ούχί δ ι ' υποχωρήσεων άναξίων 
κράτους (Ελευθερία. 19-5-24).

Στό επόμενο φύλλο τής εφημερίδας του (22-5-24), ό Χρηστοβασίλης ήταν 
περισσότερο έπικριτικός, ύστερα μάλιστα άπό τήν εύμενή άπήχηση πού είχε 
στή γιαννιώτικη κοινωνία ή άρθρογραφία του. Κατηγορούσε άνοιχτά τήν 
’Επιτροπή ’Ασφαλείας γιά τή συγκατάβαση πού έδειξε άπέναντι στόν Τσίλη 
Μάστορα, άποκαλύπτοντας ότι ή έξόντωση τής συμμορίας τοΰ Χασάν 
Λιούλη κι ό φόνος δυό-τριών άσημων ληστοφυγόδικων ’Αλβανών, δέν έγι
ναν άπό τόν ίδιο, άλλά άπό τόν αδερφό του, γιά λόγους προσωπικής έκδί- 
κησης κι όχι γιά παροχή υπηρεσιών στή δημόσια άσφάλεια.
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Ή  έξέλιξη τής κατάστασης ήρθε νά επιβεβαιώσει τούς φόβους του. Ά πό 
τήν ύπαιθρο έρχονταν άνησυχητικά μηνύματα γιά τή δράση τών καταδιω
κτικών άποσπασμάτων. μέ έπικεφαλής τώρα τούς οπλαρχηγούς άνθυπολο- 
χαγούς. Οί νέοι άποσπασματάρχαι οπλαρχηγοί {Ελευθερία. 26-5-24) καί ύ π ’ 
αύτούς άνδρες πρέπει νά διαταχθοϋν δτι οφείλουν νά καταδιώξουν τήν λη
στείαν καί δχι τόν φτωχόν λαόν... ’Αμείβονται. άδρά. (τρεις χιλιάδες δραχ
μές τό μήνα) γ ι ’ αύτό έχουν ύποχρέωση νά πληρώνουν τά τρόφιμα πού  
πάίδνόυν καί όχι νά τρέφονται δωρεάν σέ βάρος τών άγροτών. Πρέπει νά 
σέβονται τούς χωρικούς, νά μή τούς υβρίζουν, νά μήν τούς φοβερίζουν καί 
νά μήν τούς δέρνουν, όπως συνήθως γίνεται, μόνο έτσι θ' άποσπάσουν τήν 
έμπιστοσύνη τους γιά τήν καταδίωξη τής ληστείας. Ώ ς τώρα οί χωρικοί 
τυραννούνται μιά άπό τούς ληστές καί δέκα άπό τ ’ άποσπάσματα. Δέν φταίει 
ό Ηπειρωτικός λαός γιά τήν άνάπτυξη τής ληστείας, άλλοι φταίνε, κι δταν  
έρθει ή ώρα θ ’ άποκαλύψουμε υπουργούς πού συνοδεύονταν άπό ληστές 
στίς εκλογικές περιοδείες τους καί κάτι άλλο άκόμα, εξευτελιστικό γιά τήν 
κρατική υπόληψη: Οί Ρετζαίοι. ό Τσίλη Μάστορας κι άλλοι τή θρασύτητά 
τους τήν άντλησαν άπό τήν άνοχή τών κρατικών οργάνων καί άπό τή φιλία  
τους μέ πολιτικά ισχυρά πρόσωπα...

Ά πό τις 12 Μαΐου. ό υπουργός Έννόμου τάξεως Θ. Πάγκαλος, μέ προ
κήρυξη’ανακοίνωνε ότι άποφάσισε νά συμπεριλάβει στά μέτρα τής άμνηστεί- 
ας καί επιείκειας, τούς παρασυρθέντες σέ εγκληματικές πράξεις, έξαιτίας 
τής άνώμαλης κατάστασης τοΰ παρελθόντος καί τούς καλοΰσε νά παρου
σιαστούν, ώς τά τέλη Μαΐου, στήν άστυνομία, θάπαιρναν χάρη ή άμνηστεία.
Τά ίδια ευεργετήματα θά είχαν κι όσοι έπικηρυγμένοι ληστές, σκότωναν ή
παρέδιδαν στίς άρχές άλλους ληστές------ — -------  ----- —

Μιά καινοτομία δυσάρεστη παρατηρεΐται στίς εκκλησίες της πόλης μας καί πρέπει 
I  νά έκλείψει, χωρίς νά έπέμβει οϋτε ό δεσπότης, οϋτε ή άστυνομία, σημείωνε ό

Χρηστοβασίλης. Ή  καινοτομία ήταν η εισβολή τών γυναικών στό άντρίκειο. Νά 
τοιχόκολληθεί στήν είσοδο κάθε εκκλησίας, πρόσθετε, μιά άνακοίνωση που νά λέει ότι ν
δέν επιτρέπεται «ό συμφυρμός» άνδρών καί γυναικών στον ίδιο χώρο. Ξεχνούν οί I  

Κ·~- __γυγαϊκες δτι κατά τή βυζαντινή έποχή ο^&ύτοκρατόρισσες στό γυναικείο πήγαινανΧ~'0 
κήπος τής κεντρικής πλατείας, έξ αιτίας τής εγκατάλειψής του από τό Δήμο. είχε γίνει 
άγριολείβαδο, γεμάτο χόρτα καί αγριάδες.- Στίς 2 Μαΐου πέθανε καί κηδεύτηκε ή καλή 
καί ευσεβής χριστιανή καί μήτηρ. εκ τών παλαιοτέρων Ήπειρωτισσών άρχοντισσών τοϋ 
Ζαγορίου. Ευγενία Πλακίδα. σύζυγος τοϋ εύεργέτη Ευγενίου Πλακίδα άπό τό Κουκούλι. 
Καταγόταν άπό τή Βίτσα. άπό τήν οικογένεια Ράμμου. δέ σώζεται σήμερα. Άφησε τρεις 
θυγατέρες παντρεμένες: τήν Ίππολύτη Παλαιοπούλου. τήν Ελένη Κούρεντα καί τήν 
Ευνομία Σαγιάνου (μετά τή χηρεία της παντρεύτηκε τό Βιτσινό χειροϋργο. πρώτο νυστέ
ρι τών Γιαννίνων. Δημοσθένη Δάνο).- Ύπέρμαχος τής επανόδου τοϋ Σπυρίδωνα τάχθηκε 
κι ό φιλελεύθερος δικηγόρος Α. Τσακμάκης, μέ άρθρογραφία του. Ό  Γ. Καγιάς δέν είχε 
δικαίωμα, έλεγε, νά καταφέρετάι μέ τόση σφοδρότητα έναντίον τοΰ Σπυρίδωνα, γιατί 
δέν ήταν Ήπειρώτης.- Τά πρώτα -πρωτόλογα- κολοκυθάκια κλπ.. έκαναν τήν έμφάνισή 
τους στά μανάβικα. Τιμές; "Οπως αί τιμαί τοϋ βάμβακος τοϋ ερχομένου έξ Αίγυπτου 
πού κανονίζεται μέ λίρας στερλίνας. Οί έφημερίδες έκαναν σύσταση στούς καταναλωτές 
να Μ άγοράζουν. γιά νά πέσουν οί τιμές. Έ τσι γίνεται, έγραφαν, σ' άλλες χώρες καί
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έφεραν στά λογικά τους τούς πλεονέκτες.- Κυκλοφόρησε τό 8ο τεύχος τοϋ περιοδικού 
'Αναγέννησις. Βιάστηκε ό Χρηστοβασίλης νά τή μοιρολογήσει, μαζί μέ τόν Κεραυνό,

πραγματικά είχε

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Πρός τούς Κυρίου; Κυρίους Ιατρού; τοϋ Νομοϋ Ίωαννίνων.

Κατόπιν ιής δημοσιεύσεω; το5 Νόμου περί σοοτάσιως Ιατρικών .Συλλόγων, 
•/-χντες οί ιατροί τοϋ Νομοϋ Ίωαννίνων sisiv δ.τοχρεωτ'.κώ; μ ίλη τοϋ Ελλόγου μέ έ- 
τηίίαν συνδρομήν δραχμάς έ;ήκοντα.

Γενομένων άρχαιρεοιών τών Συμβουλίων τοϋ ^λλόγ;υ Ιςελέγησαν οί κ. κ. Συνά- 
*;λφοΐ.

Πρόεδρος Δημήτριος Βλαχλείδης 
’Αντιπρόεδρος 'Ιωάννης Βαδαλούκας 
Γραμματβύς Ιωάννη; Τζόγιας 
Ταμία; Ν:σήμ Λεβή

Διοικητικοί ι̂μβουλοι
1) Μιχαήλ Σπανός
2) Μωϋσ̂ ς Κοφίνας
3) Άδαμ. Τσατσάνη;
4 )  . Γεώρ.'Δ̂ υτβραϊος
.')) Κωνστ. -Γχούρτης

Παρακαλώ δπως «όαρεστηθήτε ν’ άπίοχείλητϋ τήν έτηβίαν αυνδρομήν αας πρός 
τ ί ̂ Κύρςον Νιοήμ Λιβή Ταμίαν τ>ϋ Ελλόγου, δτκς θά σ2; ά.τοστίί\η τήν άπίδειξιν. 

Έν Ίωαν\ίνοις rfl 21η ’Απριλίου 1924

Τοΰ Ίατρικοδ Συλλόγου τοδ Νομοδ Ίωαννίνων 
Δ Η Μ . Β Λ Α Χ Λ Ε ΙΔ Η Σ

- -{ΤΤλ ο Γ̂·\···,
Λ  - "  -' Ο , Υ ,

τήν έκδοσή 
Εις Σοποτσέ-

Πβ'.θϊρχιχοί Σόρ ?λΆ ο ι  

' 1) Γ. Φάντη;
*  2) Β. Κβόριντας 
3) Άναοτ. Χ^ισϊίίης

Ή άνακοίνωση τών αποτελεσμάτων τών αρχαιρε
σιών τοϋ Ιατρικού Συλλόγου Ίωαννίνων καί τής 
σύνθεσης τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου.

αυτός 
σταματήσει 
του.- Γάμοι: 
λιον  έτελέσθησαν οί γάμοι 
τοϋ συμβολαιογράφου Γε
ωργίου Γκαστή. μετά τής 
έκ Τσερβαρίου καλλίστης 
νέας Λευκοθέας Τότσκα.- 
Καθήκον είχε ή άστυνομία 
-κατά τις εφημερίδες- ν' 
απαλλάξει τήν πόλη άπό 
δυό κακά: "Από τήν ταχύ
τητα τών αύτοκινήτων πού 
σήκωναν σύννεφα άκέρια 
καί βουνό τή σκόνη, στις 
δημόσιες πλατείες καί 
τούς κεντρικούς δρόμους, 
κι άπό τά στίφη τών αδέ
σποτων σκυλιών, είχαν 
καταντήσει ζωντανή άσχη- 
μοσύνη καί μάστιξ.- Τό 
διοικητικό συμβούλιο τής 
Πανηπειρωτικής ένώσεως 
έφέδρων αξιωματικών (ε
κλογές τής 11-5-24) άποτε- 
λέστηκε άπό τούς: Γεώργ. 
Άντωνιάδη. Γ. Κραψίτη. 
Κων. Σπέγγο. Δ. Φίλιο. Γ. 
Μπάρδα. Χαρ. Κοτζιά. 
Χρ. Βακαλόπουλο. Γ. Κο- 
λιάτσο. Κανένας τους δέ 
ζεΐ σήμερα...- Κάτι πού 
επαναλαμβάνεται καί στις
μέρες μας: Οί γιατροί τών 

Γιαννίνων διαμαρτύρονταν, γιατί ό οικονομικός έφορος τούς φορολόγησε μέ βάση τις 
συνταγές πού έγραφαν. Οί περισσότερες συνταγές, έλεγαν οί γιατροί, γράφονταν, χωρίς 
νά καταβληθεί αμοιβή. Ή Ή πειρος έβρισκε δίκαια τά αίτήματά τους.- Στήν 'Ελευθερία 
δημοσιευόταν, σέ συνέχειες, ενδιαφέρουσα μελέτη τοϋ Κ.Δ. Μέρτζιου (έκανε διακοπές 
στά Γιάννινα), σχετική μέ τούς συνεταιρισμούς. Μετέφερε στήν Ελλάδα τις εμπειρίες 
πού είχε άπό τήν ’Ιταλία. Κατέληγε μέ τή διαπίστωση δτι άπό τούς συνεταιρισμούς έξαρ- 
τιόταν τό γεωργικό μέλλον τής Ηπείρου.- Ό  πολιτευτής Σπ. Γκάνιος διορίστηκε δι
ευθυντής τοΰ υποκαταστήματος τής Τραπέζης Αθηνών στά Γιάννινα. Ό  Ά λ. Παρανίκας 
παρέμεινε συνδιευθυντής.-J'C) άστυνόμος Ζίτσας έστειλε στά Γιάννινα, μέ συνοδεία χω-~
ροφύλακα. ενα Ζιτσιώτη. γιά χρέος του στό δημόσιο 1.90 δρχ!! Σχολιάζοντας τήν είδηση 
ό Χρηστοβασίλης κατηγορούσε τούς Ήπειρώτες δτι εξακολουθούσαν νά έχουν νηπιώδη 
άντίληψιν γώ. τήν ελευθερία τους καί δέν άντιδροΰσαν. Έ χουν 12 χρόνια έλεύθεροι καί 
δέν τό κατάλαβαν ακόμα. Τούς τυραννεί ό χωροφύλακας, τούς τυραννεΐ τό απόσπασμα.
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τούς τυραννεΐ 6 τργών κι αυτοί τά ΰποοοέοουν δλα υ,έ προβατώδη σιγήν. Ξυπνεϊστε 
 ̂ Ήπειρώτες! κατέληγεΓΕΙχε δίκιο.- ’Αναπληρωτής Γενικός διοικητής διορίστηκε 6 Ε. 

ΠαπαντωνΓου.- νομάρχης Πατρών.- Άποφασίστηκε ή έκτόπιση 25 κατοίκων τής 
Κ οπ σ ϊ^ ^ ^ Ϋ ένώ Τ τδ ^ ί^ κ ή ρυγμ ένου  ληστή Μπογά. μέ τήν κατηγορία τής υπόθαλ
ψ η ς  ; Άνεχώρνσεν εις 'Αθήνας, όπου έγκατεστάθη όριστικώς, έν τή όδφ Σταδίου, ό δαι- 

·/ μόνιος συμπολίτης μας κ. Άθαν. Τσεκούρας. Τί εννοούσε μέ τό δαιμόνιος ό Χρηστο
βασίλης. άζωστο·- ’Από τίς 29 Μάίου άρχισε τίς παραστάσεις του στό θέατρο 
Παράδεισος, ό θίασος τών «δεσποινίδων Νέζερ» μέ πρωταγωνίστρια τή γνωστή στήν πό
λη Μαρίκα Βάζα. 'Εναρκτήριο έργο ή επιθεώρηση Παναθήναια.

Τ ό πρωΐ τής 29ης Μαΐου ό Πέτρος πήγε στή Μητρόπολη. Θεώρησε χρέος 
του. ν' ανάψει ένα κερί στή μνήμη τοϋ τελευταίου μαρτυρικού αύτοκρά- 

τορα τοΰ Βυζαντίου, κάθε χρόνο γινόταν μνημόσυνο, φέτος μέ τήν άνακή
ρυξη τής Δημοκρατίας τό κατάργησαν, θύμιζε τόν Κωνσταντίνο, μνημόσυνα 
τέτοια δέ βοηθούσαν στήν εμπέδωση τής Δημοκρατίας, κι άς ήταν ό μαρμα- 
ρωμένος βασιλιάς μαζί μέ τήν Ά γιά  Σόφιά ή μόνη σύνδεσή μας μέ τό πα
ρελθόν, μνήμες εθνικές καί σημεία άναφοράς στήν παλιότερη ιστορία μας. 
—Δέν έκαναν καλά μουρμούριζε ό Πέτρος, καθώς βάδιζε γιά τή Μητρόπολη, 
ή Μεγάλη Ιδέα, μπορεί νά έσβησε μέ τήν Μικρασιατική καταστροφή καί τίς 
στάχτες τής Σμύρνης, μ ’ αυτή δμως μεγάλωσε ή Ελλάδα, αύτή ένέπνεε τό 
Βενιζέλο. ό Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος δέν έπρεπε νά λησμονηθεί. ’"Ανα
ψε τό κερί, προσκύνησε καί τόν τάφο τοΰ άη Γιώργη καί γύρισε στό μαγαζί.

Ό  Γιάγκος έλειπε, άπό τόν αρχιεργάτη έμαθε πώς είχε πάει στό μαγαζί 
τής Καλούτσιανης, ό Θεολόγος χρειαζόταν τή βοήθειά του, έστειλε ένα παιδί 
καί τόν φώναξε. Άρχισε νά ξεφυλλίζει τίς εφημερίδες πού ήταν στό γραφείο 
του ή Ελευθερία κυκλοφορούσε τή μέρα έκείνη, έρριξε μιά ματιά στούς τί
τλους: Ή  άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Τούρκων, διάβασε τό 
άρθρο, έπιανε όλη τή σελίδα σχεδόν, νά καί τό ποίημα δίπλα: Τό σκλάβωμα 
τής Πόλης. — Μπράβο κύρ Χρηστό, μονολόγησε, δέν ξέχασες τήν ιστορία, 
αναψες τό κερί σου. Ό  Κήρυξ πού πήρε ύστερα στά χέρια του -όλες μονό
φυλλα ήταν, δυό σελίδες- άρθρογραφοΰσε καί πάλι εναντίον τοϋ Σπυρίδωνα. 
Μανία τούς έπιασε αύτούς τούς άνθρώπους, δέν θ ’ άφήσουν τέλος πάντων 
νάρθει ό δεσπότης στά Γιάννινα; Ό  Γερμανός έφυγε, δέν ξαναγυρίζει. αύτόν 
που θέλει νά φέρει ό «Κήρυξ», τόν Παραμυθίας, δέ συμφωνεί τό Πατριαρ
χείο, ο Σπυρίδων είναι ό νόμιμος διάδοχος τοΰ Γερμανοϋ. άγωνιστής κι 
άξιος δεσπότης, τώρα πού σταμάτησαν οί πόλεμοι, θά φανερώσει τί ίκανό- 
τητες ε%εί· Ά ρχισε νά στήνει σχολεία, δέν τόν άφησαν, τόν έδιωξαν, θά συνε
χίσει τό έργο του μέ μεγαλύτερη έπιμονή. Ή  "Ηπειρος ήταν χθεσινή, στίς 28. 
«κομά δέν είχε καταφέρει νά έκδίδεται κάθε μέρα. Μιά ματιά πού έρριξε στό 

9 ρο τόν γέμισε άπορίες. Δέν είχε παρακολουθήσει τίς εφημερίδες τίς 
ευταΐες μέρες, ξαφνιάστηκε. Κάποιος είχε επαναφέρει στήν έπικαιρότητα, 

Μ-ε ημοσίευμα στόν Κήρυκα, τό θέμα τής δολοφονίας τοΰ στρατηγού Tellini, 
οσα κακά είχε προξενήσει στήν Ελλάδα. —Γιατί έγινε αυτό τό δημοσίευμα.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΟΜΟΥ IQANNINQN

"ΑρΟρον Ιον

ρωτούσε σ’ έπιτιμητικό τόνο ό Χατζής. Τί έχρειάζετο ή άνόητος καί ή θο
ρυβώδης αύτή καί παράκαιρος δημοσιογραφική μπουμπουλήθρα: Καί συνέ
χιζε: Ά φ οϋ τέλος πάντων έγινεν. διατί ό δημοσιογραφήσας άγνοεΐ τό περί- 
φημον δημοσιογραφικόν άξίωμα δτι δταν επί τοιούτων ζητημάτων δι ’ ένα 
οίονδήποτε λόγον άρχίση τό πϋρ. ό δημοσιογραφών βάζει τήν μπαγιονέταν

είς τό όπλον καί όρμά 
κατά τοϋ εχθρικού χαρα
κώματος ή νά τό κρημνί
ση ή νά κρημνισθή αύτός. 
άν άνοήτως. άκρίτως ή 
άδίκως έθιξε ζήτημα σο
βαρόν... — Μά τί γρά
φουν: Τόσο άνόητοι εί
ναι: μονολογούσε συνέ
χεια ό Πέτρος, έλειπε κι 
ό Γιάγκος καί δέν είχε μέ 
ποιόν νά συζητήσει. Ό ,- 
τι τόν άνησύχησε περισ
σότερο ήταν ή διεθνής 
προέκταση πού είχε δο
θεί στό δημοσίευμα. Ή  
Ρώμη τό εκμεταλλεύτηκε 
άγρια κι ό Μουσολίνι 
βρήκε άφορμή γιά νά 
έπιτεθεΐ άκόμα μιά φορά 
έναντίον τής Ελλάδας 
κατηγορώντας τούς "Ελ
ληνες ώς δολοφόνους 
τοϋ Tellini. ενώ διοργα
νωτής τοΰ έγκλήματος 
ήταν ό ίδιος. Καί ή Ε λ 
λάδα, έκτός άπό μερικές 
άνοησίες πού άκούστη- 
καν στή βουλή, άναγκά- 
στηκε νά σωπάσει...

Ωστόσο ό Κήρυξ, άν 
καί βρέθηκε σέ άδιέξοδο, 
έπέμεινε στήν άποψη ότι 
ορθά έπραξε πού άσχο- 

λήθηκε μέ τό έγκλημα τής Κακαβιάς. Δέν πτοούμεθα. τιτλοφόρησε σχετικό 
άρθρο. Στή συζήτηση πήρε μέρος καί ή Ελευθερία  γιά νά υπογραμμίσει τό 
λάθος τής άρθρογραφίας τοΰ Κήρυκα: Ό  νεαρός συνάδελφος «Κήρυξ». σχο

Σκ ο π ό ; τοΰ Σολλόγου εσεται ή διαφώτισις τών Δημοσίων ’ Αρχώ ν καί τής κοινω 
νιας έπΐ ζητημάτων τής δημοσίας ύγιεινής διά λέξεων χαί διά. τής πρός τούτο συνεργα
σία: τών Μελών αύτοϋ.

*  */%pOpov iiov
Πρ ο ς ιό* σκοπόν τούτον τά Μέλη τού Συλλόγου συνέρχοντΛ etc ταχτικός συν»■ 

δοιάσεις χ λ ι  άναχοινοϋαι τάς π β ρ ί  σπουδαίων άσθενειών παρατηρήσεις αυτών, συζη- 
τοϋσιν έπιστοημνιχ ί Ιατρ ικά  ζηχήu a ja , δημοσιερουσιν έχθέσεις περί άντιχειμένων 
αφορώντων είς τήν υγιεινή* τής πόλεως καί έπαρχίας κατάστασιν, άπαντώσιν βίς τά 
αιτήματα τών ’ Αρχών έπΐ όμοιων ζητημάτων ήάναφέρονται Ιδί$ προαιρέσει πρύςαύτάς.

ΆρΒρον 3ον
Κατά δρ.χαπετ^ήιιερον έν συνεδριάσει οί βουλόμενοι μεταξύ τών μελών άφηγοϋν 

ται έν περιλήψει id περίεργα τά όποια άπαντώοι χατ’ Μίαν ή  άναγινώσχωσι βίς αέριο- 
δικά είτε 1 Ηλληηκ ί είτε Ευρωπαϊκά.

ΆΟρον -4ον
10 Σύλλογο,- όφείλει *ά χαταρτίση Ιδίαν ’ Ιατρικήν βιβλιοθήκην, δταν οί πόροι 

αύτοϋ τυ έπιιρέψ »σι, να λαμβάνη τακτικώζ έχλεχτά Ιατρικά περιοδικά, Ε λ λ η ν ικ ά , 
Ι ’ αλλιχά Ιερ μ α νιχά , Ινα δι' αύτών εόρίσχεται είς επιστημονικήν έπίΛοινωνίαν μετά 

. itov φωτεινών ίπιστημονιχών κέντρων τοΰ κόσμου. ‘ Η  έπιμέλεια καί έποπτεία τής βι
βλιοθήκης άνατίθεται άμιοθεΐ είς Ιν  έχ ιών μελών τοϋ Συμβουλίου fj τοϋ Συλλόγου 
όριζομένου ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου.

"ΛρΟρον Sqv

‘Ο ούτω έκλεγεϊς βιβλιοφύλαξ έπιμελ&ϊται τής βιβλιοθήκης συντάσσει καί φυλάσ
σει τόγ κατάλογον τών βιβλίω* χαί περ,οδικών, γνωμοδ»τεϊ δέ χαί περί τής έκλογής 
τών βιβλίων τά όποια χροτίθεται ό Σύλλογος ν '  άποχτήση. Έ ν  περιπτώσ+παραιτήσε  

Μ>ς αύτοϋ άντιχαόίσταται ύπό τού Διοικητικού Συμβουλίου λ ' άλλοι» μέλους.

ΆρΟρον βον
Μ όνον έντός τής αίθούσης χής βιβλιοθήκης έπιτρέπβται ή χρήσις βιβλίων ή πε- 

ριοδιχφν πρός μελέτην είς ήμέρας χαί ώρας όριζομ&νας ύπό τοϋ Λιοιχητιχον Σν μ β ο υ λ ί*  
ου, ά^αγορεύεται δ' άπολύτως ή μεταφορά αύτώνείς ίτερον μέρος.

Εσωτερικός κανονισμός τοϋ Ιατρικού Συλλόγου Νομού 
Ίωαννίνων, άποτελούμενος άπό 15 άρθρα. Τό 14ο άρθρο 
διελάμβανε: «'Οσάκις ιατρός τις έχει ύπό θεραπείαν πά- 
σχοντα, άπαγορεύεται ή μετάβασις έτέρου συναδέλφου 
ιδιαιτέρως, άνευ γνώσεως τοϋ θεράποντος ιατρού, έκτός 
έάν ό πάσχων πληρώση τόν πρώτον θεράποντα ιατρόν, 
όπότε δύναται νά τόν άντικαταστήση δι' έτέρου πρός 
έξακολούθησιν τής θεραπείας του».
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λίαζε εις άπάντησιν τής γηραιός συναδέλφου «Ηπείρου», έγραψεν άρθρον 
υπό τόν τίτλον: «Δέν πτοούμεθα». θάτανε καλύτερα νά τό υπέγραφε: «Δέν 
τό ματακάνω». Πιστεύω νά έπείσθη ό νεαρός συνάδελφος, δτι ήτο μέγα άδί- 
κημα κατά τοϋ έθνους τό άτυχο έκεϊνο δημοσίευμά του. ένεκα τοϋ οποίου ό 
μέν ιταλικός τύπος νά έκστρατεύση έναντίον μας. ό δέ Μουσολίνης νά κη- 
ούξη ολόκληρον τήν Ελλάδα άλληλέγγυον διά τήν δολοφονίαν τής Κ α
καβιάς. Δέν είναι δύσκολον νά γράψη κανείς. Τό δύσκολον είναι νά ξέρη τί 
γράφει. Ή  θέση τοϋ Χατζή σχετικά μέ τό δημοσίευμα, έδινε καί μιά άλλη διά
σταση. Ό  Κήρυξ. γιά τήν άνακίνηση τοΰ θέματος, είχε πάρει έμπιστευτικές 
πληροφορίες άπό κάποια στρατιωτική πηγή. κάτι πού ό Χατζής θεωρούσε 
απαράδεκτο: Ή  προνομιακή παροχή —έγραφε— πρός μίαν έφημερίδα έμπι- 
στευτικής φύσεως πληροφοριών μιάς ιδιαιτέρας υπηρεσίας κρατικής, αποτε
λεί βενιζελισμόν. Βενιζελισμός. δ ’ ώς γνωστόν, έν τή οίαδήποτε έννοια, κα
τέστη ισοδύναμος έκφρασις άποδίδουσα ή άσχημοσύνην πολιτικήν ή 
πολιτικήν άνηθικότητα. Ό  Κήρυξ. ύστερα άπό τή γενική κατακραυγή καί τις 
διεθνείς προεκτάσεις πού είχε τό δημοσίευμά του, προσπάθησε νά συσκοτί
σει τά πράγματα, κατηγορώντας τόν εισαγγελέα γιά διώξεις, ενώ ή επέμβαση 
τής είσαγγελικής άρχής είχε γίνει γιά τό υβριστικό του άρθρο έναντίον τής 
κυβέρνησης Παπαναστασίου καί τοΰ ύπουργοΰ Θ. Παγκάλου. Ά πό τόν Κή
ρυκα. στό μεταξύ, είχε άποχωρήσει ό Ν. Λάππας κι ό Δ. Πανίδης. πού έμεινε 
μόνος, όταν ξεκαθάρισε ή σύγχυση γιά ποιό θέμα διωκόταν άπό τήν εισαγ
γελία. άρχισε νά διατυμπανίζει σέ κάθε φύλλο του ότι διώκεται γιά έξύβριση 
τής ελληνικής κυβέρνησης. Ό  νεαρός «Κήρυξ» -παρατηρούσε ό Χρηστοβα- 
σίλης- μετά τήν άποχώρησιν τού πρεσβυτέρου διευθυντοϋ του, νομίζει ότι 
ένηλικιώθη καί έκών άκων πίπτει εις σπουδαία λάθη. τινά τών όποιων τι
μωρούνται αύστηρώς.

Ό  Πέτρος, άηδιασμένος πέταξε τις έφημερίδες καί ήταν έτοιμος νά πάει 
κι αύτός στήν Καλούτσιανη, ανησυχούσε γιατί άργοΰσε νά γυρίσει ό Γιάγ
κος. Εκείνη τή στιγμή μπήκε στό μαγαζί ό Ήλίας, ύπάλληλος τοΰ Αβραάμ 
στό τραπεζικό γραφείο του, έφερε μήνυμα θλιβερό: ό Αβραάμ ήταν βαρειά 
άρρωστος καί ζητοΰσε νά δει τόν Πέτρο, έπρεπε νά βιαστεί, ή κατάστασή του 
ηταν κρίσιμη. —Τί έπαθε; ρώτησε σαστισμένος ό Πέτρος, αύτός ήταν μιά χα
ρά... — Τόν χτύπησε διπλή περιπνευμονία, έτσι είπαν οί γιατροί.., άποκρίθη- 
κε ο Ήλίας. Δέν είναι στά καλά του. πρόσθεσε, πολλές φορές παραμιλάει, 
κατα διαστήματα συνέρχεται καί ζητάει νά δει τούς φίλους του, σήμερα τό 
πρωί άνέφερε τ ' όνομά σου, γιαυτό ήρθα... —Πάμε, είπε ό Πέτρος, μή χά 
νουμε καιρό...

Οταν μπήκε στήν κρεβατοκάμαρα τοΰ Αβραάμ, ό Πέτρος στήν άρχή νό
μισε πώς ό φίλος του είχε περάσει στήν άλλη όχθη. Τό πρόσωπο ώχρό κι 
ανέκφραστο, τά μάτια κλειστά, δέ διακρίνονταν ίχνη ζωής. Ύστερα πρόσεξε 
την αναπνοή, προκαλοΰσε θόρυβο, δύσκολα έμπαινε άέρας στά σαπισμένα 
πλεμόνια καί δύσκολα έβγαινε... — Αβραάμ, ψιθύρισε ό Πέτρος, πηγαίνον
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τας κοντά του, έσκυψε πάνω άπό τό κεφάλι του, εδώ είμαι, αγαπημένε φίλε, 
ό Πέτρος σοΰ μιλάει... Ήρθα νά ζητήσω καί πάλι τή γνώμη σου, έσν μπορείς 
νά μέ φωτίσεις, γιά τό μέλλον τοϋ καινούριου μας πολιτεύματος. Έ χει ζωή 
μπροστά της ή Δημοκρατία ή δχι ’Αβραάμ: Στό πρόσωπο τοΰ άρρωστου ση
μειώθηκε μιά σύσπαση, όμως τό στόμα δέν άνοιξε. Μόνο τό χέρι άπλώθηκε, 
βρήκε τό χέρι τοΰ Πέτρου καί τό έσφιξε, τίποτε άλλο. Ό  Πέτρος τό κράτησε 
καί ήταν σά ν ’ άγκάλιαζε μέ άγάπη καί σεβασμό, δπως τόν παλιό καιρό, τό 
φίλο του. ’Ένοιωθε τώρα πώς βιαζόταν νά φύγει, θά πήγαινε νά συναντήσει 
τούς προγόνους, τούς τελευταίους καί τούς μακρυνούς, χάνονταν στά βάθη 
τής ιστορίας, γενάρχες, βασιλιάδες, κριτές, προφήτες, οδηγοί, τί δέν είχε 
προσφέρει στήν άνθρωπότητα αύτός ό βασανισμένος λαός, ένα έλάχιστο μό
ριό του κι ό ’Αβραάμ, ό Πέτρος άναλογιζόταν τί άπώλεια θά ήταν ό θάνατός 
του. Προσπάθησε νά ξαναστήσει τήν κουβέντα, δέν έπαιρνε άποκρίσεις. Ό  
’Αβραάμ είχε τώρα άλλες έγνοιες, ή Ελλάδα καί ή γιαννιώτικη ζωή αποτε
λούσαν γιαυτόν πράγματα άσήμαντα αυτή τήν ύστατη στιγμή' ό Πέτρος τό 
κατάλαβε πώς δέ θάπαιρνε ποτέ άποκρίσεις στίς ερωτήσεις πού τόν βασάνι
ζαν. Φίλησε στό μέτωπο τόν άρρωστο, άντίο ’Αβραάμ ψιθύρισε, νά μέ περι
μένεις. μάζεψαν καί τά δικά μου χρόνια... Δάκρυσε βγαίνοντας άπό τό δω
μάτιο, έτοιμος ήταν νά μπει ό γιατρός, υπάρχουν ελπίδες:.., τόν ρώτησε ό 
Πέτρος, καμιά, άπάντησε ό άλλος, ό ’Αβραάμ φεύγει...

Τήν άλλη μέρα ό ’Αβραάμ πέθανε. Ό  έξαντλημένος άπό τήν άρρώστεια 
οργανισμός του δέν άντεξε στίς έπιπλοκές, ύπέκυψε. Ό  Πέτρος κι δλη ή 
οικογένεια μαζί έκλαψε τόν άγαθό καί σοφό γέροντα μέ τήν καθάρια σκέψη 
καί τίς ικανότητες ν ’ άνιχνεύει τούς δρόμους τοΰ μέλλοντος. ’Από τή φυλή 
του κληρονόμησε δλα τά προτερήματά της καί κανένα σχεδόν έλάττωμα" 
έτσι, έπειδή είχε τό θάρρος νά λέει τήν άλήθεια πρός κάθε πλευρά, βρισκόταν 
στό περιθώριο τής ζωής τής εβραϊκής κοινότητας τών Γιαννίνων. Βέβαια ή 
κηδεία του έγινε μ’ δλες τίς τελετουργικές διαδικασίες τής θρησκείας του, 
ποτέ δέ θάδιναν οί ομόφυλοί του νά δημιουργηθεΐ ή έντύπωση, δτι τήν οργα
νωμένη σέ κοινότητα ομάδα χώριζαν διαφορές άγεφύρωτες. ”Ισως ή ζωή κι 
ό λόγος τοϋ ’Αβραάμ νά έπηρέασε, στή σκέψη καί τή συμπεριφορά, καί τό 
άλλο έπίλεκτο τέκνο τής έβραϊκής κοινότητας: τόν ’Ιωσήφ Ήλία Καπούλια, 
έτσι είναι γραμμένος στά δημοτικά μητρώα, ό γνωστός ποιητής Γιοσέφ Έλι- 
γιά. Ή  Συναγωγή στό Κάστρο ήταν κατάμεστη άπό κόσμο, δλη ή όβριακή 
τών Γιαννίνων ήταν εκεί, μαζί καί πολλοί ρωμιοί, στήν πρώτη σειρά ό Πέ
τρος μέ τό Δημήτρη" ξεχώριζαν καί κάποιοι επίσημοι, άκόμα καί τής τουρ
κικής κοινότητας ήταν έκπρόσωποι. είχε εύρύτατο κύκλο γνωριμιών καί 
συναλλαγών ό ’Αβραάμ. Τόν έπικήδειο εκφώνησε ό Σαμπεθάϊ Καμπιλής, ό 
μοιραίος άνθρωπος τής τύχης τής εβραϊκής κοινότητας τών Γιαννίνων. Ή  
λύπη τών περισσότερων άπ’ όσους παρευρέθηκαν στή νεκρώσιμη τελετή 
ήταν ειλικρινής, σ’ αυτή τή διαπίστωση κατέληξαν κι ό Πέτρος μέ τό Χατζή, 
δταν συναντήθηκαν μετά τό τέλος τής τελετής. —Θά μάς λείψει ό Αβραάμ,
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είπε ό Πέτρος, χάσαμε ένα καλό φίλο κι ένα σωστό άνθρωπο... — Έ χεις δί
κιο. συμπλήρωσε ό Χατζής δύσκολα βρίσκεις στίς μέρες μας άκέραιους 
άνθοώπους. Είναι κοινοτυπία πού τό λέω. άλλά τά Γιάννινα έγιναν φτωχό
τερα.

Τήν άλλη μέρα ξάφνιασε δλους ή έντονη κριτική τοϋ Κήρυκα ενάντιον 
της κυβέρνησης Παπαναστασίου καί προσωπικά κατά τοϋ ίδιου τοϋ πρω
θυπουργού καί τοΰ Θ. Πάγκαλου, ύπουργοΰ τής Έννόμου τάξεως. Οί βολές 
εναντίον τοϋ τελευταίου ήταν περισσότερο αιχμηρές έξαιτίας τοϋ διατάγμα
τος περί αίσχροκερδείας. πού έθεσε σ’ έφαρμογή. Οί επικρίσεις τής έφημερί- 
δας είχαν άρχίσει άπό μέρες, έφτασαν όμως στήν άποκορύφωσή τους, τήν 
επόμενη τής κηδείας τοΰ ’Αβραάμ, τό τελευταίο δεκαήμερο τοΰ Μαΐου. Τά 
ελατήρια τής έπίθεσης φαινόταν πώς είναι πολιτικά, στήν πραγματικότητα 
ξεκινούσαν άπό άλλες αιτίες. Οί έμποροι τής πόλης θίγονταν άπό όρισμένα 
άρθρα τοϋ διατάγματος καί διαμαρτύρονταν. Αύτών τά αισθήματα έξέφραζε 
ό Κήρυξ, κι άφηνε τήν έντύπωση ότι πολεμούσε τήν κυβέρνηση ώς εκφρα
στής τών άπόψεων τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων. ’Από τήν άλλη πλευρά 
ή Ήπειρος, πού γιά χρόνια είχε άγωνιστεΐ γιά τήν πάταξη τής αισχροκέρ
δειας. έβλεπε τό διάταγμα άπό τήν καλή του πλευρά καί δέ δίστασε νά κατα- 
φερθεΐ άκόμα μιά φορά εναντίον τών εμπόρων γιά τήν στάση τους. Συνε- 
πίκουροί του ήρθαν κι ορισμένοι επιστήμονες, βενιζελικής τοποθέτησης, 
δπως ό δικηγόρος Γ. Βλαχλείδης, πού δημοσίευσε στήν Ή πειρο  έμπεριστα- 
τωμένα άρθρα γιά τό θέμα μέ τίτλους: Έμπόριον καί αισχροκέρδεια. Έπί 
τής αίσχροκερδείας κ.ά. Πάντως ό Χατζής έκμεταλλεύθηκε τήν εύκαιρία τής, 
μέ πολύ μένος, κριτικής τοΰ Κήρυκα έναντίον τής κυβέρνησης Παπαναστα
σίου γιά νά γράψει: Τή άληθεία ήρχισε νά μή γίνηται αντιληπτός εις κανένα 
ό παλαιοκομματικός βενιζελισμός... Θά άπομένη δέ διαπρεπές μνημεΐον 
άκατανοήτου πολιτικής άρλούμπας καί διανοητικότητας έξαιρετικής ένας 
μόνον, καθυστερημένος πάντοτε, ό γιαννιώτικος παλαι,οκομματικός βενιζε- 
λισμός...

J -J  άφιξη τοΰ άρχηγοΰ τής Χωροφυλακής ύποστράτηγου Παναγιωτόπου- 
λου στά Γιάννινα, κατά τό τελευταίο δεκαήμερο τοϋ Μάίου. έδωσε νέα 

τροπή στό θέμα τής καταδίωξης τής ληστείας καί τής εμπέδωσης τής άσφά- 
λειας στό νομό Ίωαννίνων καί τήν Ή πειρο γενικότερα. Οί πρωτοβουλίες 
πού άνέλαβε ό Παναγιωτόπουλος καί ή ένταση τής δράσης τών καταδιω
κτικών αποσπασμάτων είχαν ώς άποτέλεσμα τήν εξόντωση πολλών έπικη- 
ρυγμένων άρχηγών ληστρικών συμμοριών, τή σύλληψη άλλων καί τήν παρά
δοση πολλών. Έ τσι, μέ αισθήματα γενικής άνακουφίσεως έγνώσθη ψές (29 
Μαΐου) καθ' δλην τήν πόλιν  (τών Ίωαννίνων)... δτι κομίζονται ενταύθα αί 
Χεφαλαί τεσσάρων άρχισνμμοριτών. φονευθέντων εις «Πέντε Πηγάδια», 
ντοι τών: Δημ. Σιντόρη. Εύθ. Κοντογώργου, Ήλία Σαρρή καί Χρ. Κατέρη. 
Τά κομμένα κεφάλια έκτέθηκαν. δπως γινόταν τότε. σέ κοινή θέα. ένα θέαμα



αποτρόπαιο, αν μάλιστα ληφθει υπόψη, ότι περνούσαν καί τά έβλεπαν καί 
οί μικροί μαθητές τών σχολείων. Ή  Ή πειρος  τή φορά αύτή έδειχνε αισιό
δοξη γιά τήν άποτελεσματικότητα τών μέτρων πρός έξόντωση τής ληστείας 
κι άπένειμε συγχαρητήρια πρός τόν άρχηγό τής Χωροφυλακής καί τούς έπί 
κεφαλής καταδιωκτικών άποσπασμάτων Β. Κολοβό καί Π. Περιστέρη (30-5- 
1924).

Συγκρατημένη αισιοδοξία έδειχνε καί ή Ελευθερία στό άρθρο της (2-6- 
24) γράφοντας: Υ π α ίτιο ς  τής άναπτυξεως τής ληστείας έν Ήπείρω. δπως 
έγράψαμεν ήδη, δέν είναι ό Ηπειρωτικός λαός (τοϋ όποιου ήδη υπέρ τάς 
έκατόν οίκογένειαι έπεσημάνθησαν πρός έκτόπισιν)... ά λλ ’ αύτό τό κράτος. 
Τό μέχρι τής 23 Αεκεμβρίον 1923 κράτος δέν ήθελε νά καταδιώξη τήν λη
στείαν έν Ή  πείρο) καί η ληστεία άνεπτύχθη έν τή χώρα ταύτη εις άνωτέραν 
τοϋ κράτους δύναμιν. Οί Ρετζαϊοι, οί Τσίλ-Μαστοραΐοι καί οί Κοντογεωρ- 
γαίοι, καί άλλοι μικροτέρας φήμης λησταί. έβασίλενον ά π ’ άκρου εις άκρον 
τής Ηπείρου, έστιν δτε δέ είσήρχοντο. ένδεδυμένοι στρατιωτικά, καί έντός 
τών Ίωαννίνων καί έπιναν τόν καφέν των ή έτρωγαν τήν πάσταν των εις τό 
ζαχαροπλαστεΐον τοϋ Μαλάμου, διότι τό κράτος δέν ήθελε τότε νά κατα
διώξη τήν ληστείαν, διά λόγους τούς όποιους όλοι γνωρίζομεν. καί τούς 
όποιους δέν θά δυσκολευθώμεν νά έκθέσωμεν ένώπιον οίασδήποτε άρχής. 
Ή δη τό ίδιον αύτό κράτος, άπαρνούμενον τό παρελθόν, ύψωσε βαρείαν τήν 
χεΐρα του καί πατάσσει τήν ληστείαν. Κεφαλαί ληστών κομίζονται εις τήν 
πόλιν τών Ίωαννίνων. ώς έπί τής μαύρης έποχής τού Ά λή  πασά καί τοϋ 
Ίσούφ Άράπη. συμμορίαι διαλύονται καί λησταί προσέρχονται εις τάς 
άρχάς καί ή Ή πειρος άρχίζει νά ήσυχάζη... Ώ ς εδώ καλά. Ά π ό  τό έπόμενο 
όμως φύλλο τής έφημερίδας του ό Χρηστοβασίλης, μέ σειρά πολλών άρθρων 
του, έδινε καί τήν άλλη διάσταση τού θέματος, κατακρίνοντας τήν απαράδε
κτη συμπεριφορά τών καταδιωκτικών άποσπασμάτων. δεύτεροι τύραννοι, 
μετά τούς ληστές, είχαν γίνει γιά τήν ύπαιθρο. Οί τίτλοι καί μόνο τών 
άρθρων είναι ένδεικτικοί: Οί κατακτηταί (5-6-24), Δέρα), δέρεις... (9-6-24), 
Τό δημοσιογραφικόν καθήκον (12-6-24). Τί πταίει ό Ηπειρωτικός λαός; (16- 
6-24), Ή  ελευθερία τοϋ πολίτου  (19-6-24), κι άλλα πολλά, μέ κορύφωση τό 
άρθρο τής 14-6-24 πού είχε τόν τίτλο: Άποσπασματοκρατεία. "Ολα αποτε
λούσαν άμείλικτο έλεγχο τών κρατικών άρχών πού, παρά τις έπιτυχίες τού 
τελευταίου καιρού, άντιμετώπιζε λανθασμένα τό θέμα τής ληστείας, κι άνη- 
λεές μαστίγωμα τής συμπεριφοράς τών καταδιωκτικών άποσπασμάτων, κυ
ρίως τών άρχηγών τους: είχαν έπιλεγεϊ, υποστήριζε, μέ κομματικά κριτήρια 
κι όχι σύμφωνα μέ τήν άξία, τήν παιδεία καί τήν άγωγή τους. Κάθε άφορι- 
σμός του ήταν τεκμηριωμένος, γιατί στηριζόταν σέ επώνυμες καταγγελίες 
παθόντων καί μαρτύρων, είχαν έμπιστοσύνη στ;ό Χρηστοβασίλη οί άνυπερά- 
σπιστοι χωρικοί καί κατήγγειλαν τά έκτροπα. Κι έγραφέ 'ό Χρηστοβασίλης. 
καί τί δέν έγραφε: Τινές τών υπό τό πρόσχημα τοϋ οπλαρχηγού, καί μή 
οπλαρχηγού, προαχθέντων εις άνθυπολοχαγούς πρός καταδίωξιν τής λη
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στείας καί έξελθόντες επί κεφαλής στρατιωτικών άποσπασμάτων άνά τήν 
ύπαιθρον χώραν, παρεξήγησαν τήν άποστολήν των. νομίσαντες δτι ή Πολι
τεία τούς προεβίβασεν εις κατακτητάς τών περιφερειών, εις ας άπεστάλησαν. 
Οϋτω ή ελευθερία τοϋ φορολογουμένου πολίτου καί ή σωματική τον ασφά
λεια καί αξιοπρέπεια εύρίσκεται έν κίνδυνο) δχι πλέον άπό τούς ληστάς. οϋς 
τό κοάτος άπεφάσισε νά έξολοθρεύση.... άλλά άπό τά καταδιωκτικά άποσπά- 
σματα. επί κεφαλής τών οποίων έτέθησαν τοιούτοι οπλαρχηγοί άξιωματι- 
κοί! Τά παραδείγματα τών έκτρεπόμενων άποσπασματαρχών άφθονοϋσαν. 
Εκείνο πού προπαντός έκανε τήν κοινή γνώμη ν ’ άγανακτεϊ ήταν ό άγριος 
ξυλοδαρμός τών χωρικών: Είναι αίσχος διά τήν ιστορίαν τής Ηπείρου νά 
δέρωνται οί Ήπειρώται ώς κτήνη. Άλλου... δέν έπιτρέπεται νά δέρουν ούτε 
τά κτήνη! Πρέπει νά λείψουν άπό τήν ύπηρεσίαν τής καταδιώξεως τής λη
στείας άνθρωποι μέ βελιγκεκικάς καί ίσουφαραπικές αντιλήψεις! Ά λλω ς θά 
έλθωμεν εις τήν άνάγκην νά θεωρώμεν πλέον υποφερτούς τούς Ρετζαίους. 
τόν Τσίλη Μάστοραν καί λοιπήν ληστρικήν χορείαν άπό μερικά όργανα τής 
«Έννόμου Τάξεως!» Εκτός άπό τίς καταγγελίες ό Χρηστοβασίλης παρενέ
βαλε στά άρθρα του ειδήσεις καί πληροφορίες πού προξενούσαν κατάπληξη 
στό εύρύτερο κοινό. Οί λησταί είχαν τόσον έκτραχυνθή.... ώστε ούχί άπαξ, 
είσήρχοντο ανενόχλητοι έντός τής πόλεως τών Ίωαννίνων. Έλέχθη μάλιστα, 
δτι πέρυσι, τέτοιον καιρό, ολόκληρος ή ληστοσυμμορία τών Ρετζαίων παρη- 
κολούθησε παράστασίν τινα εις τό θέατρον «Παράδεισος» τοϋ Μπρούφα, 
άποπειραθείσα νά αίχμαλωτίση τόν άργότερον παρ' αύτής τής ιδίας αίχμα- 
λωτισθέντα υιόν τοϋ Παπαγιαννοπούλον. ά λλ ' άπέτνχεν ένεκα τών πολλών 
φίλων, οϊτινες τόν σννώδενσαν εις τό σπίτι τον καί τής περίπολον, ήτις 
κατά τύχην ενρέθη εκεί πλησίον. Μέ τήν άναστολή τής καταδίωξης τών πολ
λών ληστών καί τήν προετοιμαζόμενη χορήγηση άμνηστείας. ή κατάσταση 
είχε γίνει άφόρητα προκλητική γιά τούς Ήπειρώτες: ...Καί ένώ έν μέση 
Παραμυθία ό τέως βασιλεύς τών όρέων Τσίλη Μάστορας. Κιάμος κλπ.. καί 
έν μέση Κονίτση οί έχοντες «εξωτερικόν τζέντελμαν» Ρετζαίοι περιπατούν  
ύπερηφάνως. συντρώγουν, συμπίνουν καί συνδιασκεδάζουν μετά τών άστυ- 
νομικών αρχών καί τών άποσπασματαρχών. ή κατάστασις τών Ήπειρωτών 
είναι εις δεινοτέραν θέσιν. ά π ’ δ.τι αϋτη. δταν οί σήμερον ένδυθέντες τό ρά- 
σον τού καλογήρου λήσταρχοι έξήσκουν τό «έντιμον έπάγγελμά των»! Με
γαλύτερος έξευτελισμός κράτους άπό αύτή τήν προκλητική συμπεριφορά λή
σταρχων κι άποσπασματαρχών, αδελφωμένων τώοα. σέ κοινές συνεστιάσεις. 
εμφ^ίσεις_&οΰ γλέντια. δέ μπορούσε νά γίνει.^Εγραφε άπό τήνΤΤΟραμυθΐα 
κάποιος δυστυχής πϋλΐτης^ έκπ?ΰϊκτος_ γΙα τά συμβαίνοντα: Ά ί ένταϋθα 
αστυνομικοί άρχαί άναστρέφονται αναφανδόν μέ τούς έπικηρυγμένους λή
σταρχο νς Τσίλην Μάστοραν καί Κιάμον, γυναικάδελφόν του. καί τούς 
ουμμορίτας καί λησταποδόχους αυτών καί τούζ συνν^νεΙ^^ώΥ-Λ^τών!^ 
Εφαγαν ήπιαν καί γλέντησαν μαζί τρεις μέρεςΤ~λπσταρχσί κι άποσπασμα- 

ταρχες, σέ μαγαζιά τής κεντρικής άγοράς τής Παραμυθίας, μέ βιολιά, τρα



γούδια καί πυροβολισμούς, κράτησαν άγρυπνους κι άνήσυχους τούς κατοί
κους. Τήν τρίτη μέρα τών κοινών συμποσίων καί έν ημέρα άγοράς, τό νά 
έπιδεικνύωνται οί λησταί μετά τών άποσπασματαρχών καί νά δέρουν τόν 
κόσμον καί νά τόν τρομοκρατούν καί πάλιν , δέν περιγράφεται! Ή  συναδέλ
φωση ληστών κι άποσπασματαρχών δέν παρατηρήθηκε μόνο στήν Παραμυ- 
θιά, ήταν γενικό φαινόμενο σ’ όλη τήν Ηπειρωτική ύπαιθρο. Ή  έννοια τοΰ 
κράτους είχε ύποστεί παντοΰ καθίζηση.

Τό πόσο είχαν άποθρασυνθεί οί άποσπασματάρχες. σέ σημείο πού οί χω-ι 
ρικοί νά τούς θεωρούν σ' ορισμένες περιφέρειες χειρότερους άπό τούς λη
στές. άποδεικνύεται άπό τήν προκήρυξη πού κυκλοφόρησε ό άνθυπολο- 
χαγός-άποσπασματάρχης Ιωάννης Μανούσης ή Τζίτζος άπό τήν Κρετσού- 
νιστα στά χωριά τής δικαιοδοσίας του. Ά πό τά έξη άρθρα της δημοσιεύω τά 
πέντε: ’Άρθρον Ιον: Πάν αδίκημα, καί τό έλαφρότερον. θά τιμωρήται μέ θά
νατον καί μέ υπερορίαν. Ά ρθρον 2ον. Διορίζω εις έκάστην κοινότητα το
πικόν δικαστήριον, συγκείμενον άπό τόν πρόεδρον τοϋ κοινοτικού 
συμβουλίου καί δύο εύϋπόληπτα μέλη καί έπόπτας τοϋ δικαστηρίου τούτου 
πέντε άλλους ευυπολήπτους έκ τών μελών τής κοινότητος.- Άρθρον 3ον: 
'Εάν κριθή κανείς ύποπτος, ή περιουσία του θά κατάσχεται καί θά δημεύε
ται. τό δέ τίμημα αυτής θά χρησιμεύση διά τά ναϋλα καί τήν μεταφοράν τής 
έκτοπιζομένης οίκογενείας του.- Ά ρθρον 4ον: Τό τοπικόν δικαστήριον έχει 
τό δικαίωμα νά δικάζη όλα τά έγκλήματα. πλήν τοϋ φόνου.- Ά ρθρον 5ον: 
’Εάν κανείς κλέψη μίαν αίγα. τό δικαστήριον θά τοϋ άφαιρέση άμέσως τέσ- 
σαρες αίγας, εξ ών τάς μέν δύο θά δώση εις τόν παθόντα. μίαν εις τήν έκκλη- 
σίαν τής κοινότητος καί μίαν θά κράτηση τό δικαστήριον ώς άμοιβήν του ή 
ώς δικαστικά έξοδα. Σέ περίπτωση ύποτροπής τής ζωοκλοπής άφαιρούνταν 
άπό τό δράστη, δέκα, είκοσι ή τριάντα αιγοπρόβατα, άπό τά όποια 8 θά δί
νονταν στό θύμα καί τ ’ άλλα θά τά μοίραζε τό δικαστήριο όπως ήθελε. Άξιώ  
-κατέληγε ό άποσπασματάρχης- πιστήν καί άκριβή έφαρμογήν καί πλήρη 
συμόρφωσιν πρός τά άνωτέρω. Τά έγραψε καί τά εφάρμοσε. Μιά σειρά γε
γονότων πού παραθέτει ό Χρηστοβασίλης τό άποδεικνύουν. Μέ τό δίκιο του, 
λοιπόν, νά σχολιάζει, ότι στήν περιφέρεια τοΰ άποσπασματάρχη είχε ιδρυθεί 
νέον κράτος, μέ τούς δικούς του νόμους καί σκληρό κυβερνήτη τόν ίδιο. 
Πάντως όσοι έμπνεύθησαν καί εφάρμοσαν τά λαϊκά δικαστήρια, κατά τήν 
εποχή τής Αντίστασης, δέν πρωτοτύπησαν. Ό  Μανούσης ή Τζέτζος τά είχε 
έφεύρει άπό τό 1924...

Αύτή ή τελεία διάλυση τοΰ κράτους, δέ μπορούσε νά μείνει χωρίς συνέ
πειες. ’Έγιναν άνακρίσεις. γιά νά διαπιστωθεί ή άλήθεια τών καταγγελιών 
τής Ελευθερίας, κι άποδείχτηκε ότι πράγματι ό Μανούσης ή Τζέτζος είχε 
άνακηρύξει δικό του «βιλαέτι» στήν περιφέρεια εύθύνης του, γιαυτό καί 
προφυλακίστηκε. Διαδιδόταν ότι θά προφυλακίζονταν καί δυό άκόμα 
όπλαρχηγοί-άποσπασματάρχες γιά τις καλές ύπηρεσίες τους.

Γιά τή σκληρή άρθρογραφία του έναντίον τών ληστών καί τών συνερ
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γατών τους. άλλά καί κατά τής άποσπασματοκρατείας. ό Χρηστοβασίλης δε
χόταν συνεχώς άπειλές. Δέ φοβόταν. Τό έγραψε σ' ένα άρθρο, άναπτύσσο- 
ντας τήν έννοια τοΰ δημοσιογραφικού καθήκοντος: Ενδεχόμενον οί καυτη- 
ριαζόμενοι διά τών άρθρων μου έν τή «Ελευθερία», μή δυνάμενοι άλλως νά 
μ  ■ έκδικηθοϋν. νά προβοϋν καί εις έπίθεσιν. νά φθάσουν καί εις δολοφονίαν 
μου. 'Εγώ θά έξακολουθώ νά κάμνω τό δημοσιογραφικόν μου καθήκον. Δέν 
πτοούμαι. Δέν έμαθα ποτέ νά φοβούμαι. Είμαι στρατιώτης τοϋ υπέρ τής τά
ξεως καί τής έλευθερίας τοϋ πολίτου άγώνος. Τιμή μου άν ό αγών οϋτος 
βαφή διά τοϋ αίματός μου! Σωστά πρόβλεψε. Δέχτηκε τήν επίθεση άπό τούς 
Ρετζαίους, τόν ’Οκτώβριο.τοϋ 1924.

Οί άρχές. τοΰ κέντρου καί τών Γιαννίνων, εργάζονταν γιά τή χορήγηση 
τής άμνηστείας στούς Ρετζαίους, αύτοί όμως καί οί συνεργάτες τους ήταν 
άνυπόμονοι. Παρέμειναν σ’ επιφυλακή, σέ μικρή άπόσταση έξω άπό τήν πό
λη, καί περίμεναν τό άγγελμα γιά νά μποΰν θριαμβευτικά στά Γιάννινα. 
Σημειώθηκαν, τότε. μερικές σκηνές, πού έπισημοποίησαν τήν καθίζηση πού 
είχε πάθει τό γόητρο τοΰ κράτους. Οί συνεργάτες τών Ρετζαίων ήταν έτοιμοι 
νά πάνε μέ αύτοκίνητα νά τούς πάρουν άπό τό σημείο πού είχαν στρατοπε- 
δεύσει (10 χιλιόμετρα έξω άπό τήν πόλη, κοντά στό Μπιζάνι). Ή  παρέμβαση 
τοΰ άρχηγοΰ τής Χωροφυλακής πού βρισκόταν στά Γιάννινα, έσωσε τό κρά
τος άπό τόν έξευτελισμό. Διέταξε τήν κράτηση τών οδηγών τών αύτοκινή- 
των, γιατί μέ τήν πομπή πού θά σχηματιζόταν θά δημιουργόταν ή έντύπωση 
ότι είχε προετοιμαστεί έπίσημη ύποδοχή. Αύτό δέν θά ή το καθόλου τιμη
τικόν διά τήν πόλιν. τόνισε ό άρχηγός σέ συντάκτη τής ’Ηπείρου. — Καί τί 
σχέση έχει ή πόλη μ ' όλα αύτά πού γίνονται; ρώτησε ό τελευταίος, αύτά 
ένδιαφέρουν τις γνωριμίες καί τις φιλικές συμπάθειες, όσων θά πήγαιναν. 
—Βεβαίως, απάντησε ό άρχηγός. Ά λλά  θά ήτο άσχημία τοιαύτη πομπώδης 
έλευθεροκοινωνία πρός άνθρώπους έξω τοΰ νόμου, ώς τήν στιγμήν αυτήν. 
Σωστά τά λόγια τοΰ άρχηγοΰ. άλλά οί άποσπασματάρχες του καί τά κατα
διωκτικά άποσπάσματα έτρωγαν καί έπιναν καί γλεντοΰσαν μαζί μέ τούς 
ληστές σ' όλη τήν ύπαιθρο: ή ύποδοχή, λοιπόν, πού προετοιμαζόταν γιά 
τούς Ρετζαίους στά Γιάννινα δέ θά προξενούσε καί τόση έντύπωση. ύστερα 
άπ' όσα είχαν προηγηθει. Εξάλλου είχε προετοιμαστεί καί δημοσιογραφικά 
τό κλίμα γιά μιά τέτοια ύποδοχή. Ό  Κήρυξ είχε στείλει ήδη άντιπρόσωπό 
του στόν καταυλισμό τών Ρετζαίων καί δημοσίευε τά εξής καθόλου κολα
κευτικά γιά τό καλό όνομα τής πόλης - στις 31 Μαΐου: Εις τό άκουσμα ότι 
άφικνεΐται αντιπρόσωπος τοϋ «Κήρυκος». οί άδελφοί Ρετζαίοι ήγέρθησαν 
καί εύγενέστατα διά χειραψίας έχαιρέτησαν αύτόν. Ό  συντάκτης έμεινεν 
έκπληκτος έκ τής περιβολής τών άδελφών Ρετζαίων, τών όποιων ή στάσις 
και τό ύφος παρουσίαζαν άνθρώπους. ούχί τών όρέων. άλλά τοϋ σαλονιού. 
Προξένησε δέ μεγίστην έντύπωσιν ό μειλίχιος χαρακτήρ τοϋ κ. Ίωάννου 
Ρέτζου. Ύστερα άπ' όλα αύτά, οί Γιαννιώτες δέ θά έβλεπαν τίποτε τό πα- 
ράςενο σέ μιά θεαματική είσοδο τών ληστάρχων στήν πόλη. Τά έκατομμύρια
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άπό τις ληστείες καί τίς αιχμαλωσίες τούς ήταν άρκετά καί νά ντύνονται καί 
νά ζοΰν σάν άνθρωποι τοΰ σαλονιοΰ...

Ή _«Ιερατική σχολή» της Νήσου, αναγνωρισμένη άπό τό κράτος (ΒΛ. τής 6-1-23) 
έκλεισε γιατί, μετά τήν αναγνώρισή, τό κράτος τήν ξέχασε. Τά δικά της έσοδα, πού προ
έρχονταν άπό τά κτήματα τής Μονής Έλεούσης, τά έχασε, είχαν άπαλλοτριωθει. Χωρίς 
έσοδα καί χωρίς διδακτικό προσωπικό Αταν^αδύνατο νά_λειτουργήσει. "Ετσι, χάθηκε 
ολόκληρο τό σχολικό έτος 1923-24.ί^ϊΓ^Ήπειρος καί ή 'Ελευθερία έβγαιναν καί οΓδυο" 

/στάτυπόγραψείχίτής πρώτηςΓ'Αρχΐεργάτης τών τυπογραφείων ήταν ό τόσο γνωστός στά 
/  Γιάννινα ΘωμΛς Πανα]αωτίόης. Ό  Θωμάς σέ μιά έκδρομή του στό νησί. τόρριξε έξω. κι 

I / οί εφημερίδες δυσκολεύονταν νά τυπωθοϋν. Ό  Χρηστοβασίλ,ης. πειραχτήριο, δπως ήταν.
[ έγραψε στή στήλη Γιαννιώτικα: « Ό  Θωμάς άρρώστησε γιατί πήγε μιά βραόυά στό Νησί 
\  καί έφαγε μόνος mtLxgrXc όκάδεο νέ.λι τοϋ φούρνου καί σαράντα καραβίδες μεγάλες μέ 
J jm ogS qh ctf''Αρραβώνες: Ό  έγκριτος ιατρός τής πόλεώς μας κ. 77. Άποστολίδης καί ή 

καλλίστη δεσποινής Άθηνά Καππά. έτέλεσαν τήν Παρασκευήν (6 ’Ιουνίου) τούς άρρα- 
βώνας των ( ’Ελευθερία).- Δειλά-δειλά έξεδόθη ό Ιος αριθμός τής μηνιαίας εφημερίδας 
«Κρυστάλλης» (1 ’Ιουνίου). ’Εκδότης ό ομώνυμος σύλλογος τών Συρρακιωτών.- Στό κέ
ντρο έκπαιδεύσεως αξιωματικών τοϋ Ε'Σ.Στρατοϋ, ό καθηγητής Β. ’Ισραήλ έδωσε διά
λεξη μέ θέμα Εισαγωγή εις τήν Ιστορίαν.- Έχουμε κρύο φοβερό, πρό πάντων τή νύχτα, 
έγραφε ό Χρηστοβασίλης στίς 19 ’Ιουνίου. Σκεπαζόμαστε μέ διπλές κουβέρτες καί τά 
παράθυρα~κλειστά.- Εύτυχεΐς άρραβώνες: Ό  καθηγητής κ. 'Αλέξανδρος Σακελλίων καί 
ή σεμνή καί όμορφη συμπολίτισσα δεσποινίς Σ_(χρία Κ ιούρη. ήρραβωνίσθησαν.
( Ή πειρος. 6-6-24). Ό  διακεκριμένος δικηγόρος κ. Νικ. Καζαντζής, έκ Κατσανοχωρίων 
καί ή καλλίμορφος καί σεμνοτάτη καί καλοανατεθραμμένη δεσποινίς Κίτσα Μακαριάδη. 
θυγάτηρ τοϋ ταμίου τον υποκαταστήματος τής ’Εθνικής τραπέζης κ. Μ. Μακαριάδη. 
ήρραβωνίσθησαν {'Ελευθερία. 23-6-24).- Θάνατος στίς γκάΐλες! Ή Δημαρχία (γιά πολ
λοστή φορά) έπικήρυξε στίς γκάΐλες μέ 0.50 δρχ. τό κεφάλι. Κι ό Χρηστοβασίλης έγρα
φε: Καί τά παιδιά τρέχουν νά σκοτώσουν τά καϋμένα τά πτηνά... Πολύ κακό μάθημα 
ήθικής δίδεται στά παιδιά καί μάλιστα σ ’ έποχή πού άμνηστεύονται οί Ρετζαϊοι καί οί 
Τσίλ-Μαστοραϊοι. τών όποιων τά κεφάλια ησαν έπικηρυγμένα εκατοντάδες χιλιάδες 
δραχμές...- ’Επόπτης ’Εποικισμού τοποθετήθηκε ό πεπειραμένος γεωπόνος Π. Λαγίδης.- 
Ή Φωνή τής Ηπείρου τοϋ Φιλ. Παπαρρούση. έπνεε τά λοίσθια. 'Ασθενείβαρέως. έγραφε 
ή ’Ελευθερία, καί ούδέν φάρμακον στέλλεται έξ 'Αθηνών διά τήν θεραπείαν...- Οί πλη
ροφορίες έλεγαν πώς οί, Τούρκοι τών Γιαννίνων θ' άρχιζαν νά φεύγουν στίς 2 ή 3 
’Ιουλίου, μέσω Πρέβεζας πάντοτε. Θά τούς έγκαθιστοϋσαν προσωρινά στή Νικομήδεια 
κι άπό κεΐ θά τούς έστελναν στή μόνιμη έγκατάστασή τους, στό Άτ-Παζάρ. Αίσθανόμεθα 
τήν βαθυτάτην θλίψιν των -σημείωνε ό Χρηστοβασίλης- έπΓτη~ΐγκάταλείψει τής πατρί- 
δος το>ν. διότι πάντες είναι ελληνικής καταγωγής. Ό  έκπατρισμός των όφείλεται εις τάς 
έν Μ. Άσία σφαγάς τών Ελλήνων καί τόν βίαιον έκπατρισμόν ένός καί ήμίσεως εκα
τομμυρίων Ελλήνων άπό τάς εστίας των.- Ό  θιάσος τών άδελφών Νέζερ έμεινε περισ
σότερο άπό μήνα στά Γιάννινα καί δούλεψε καλλίτε£α άπό κάθε άλλον. Αύτό όφειλόταν 
στά καλά στελέχη πού διέθετε.- Στίς 3 ’Ιουλίου πέθανε στά Γιάννινα ό Δημ. Λαζαρίδης 
διερμηνέας τοϋ παλιοϋ αΰτοκρατορικοϋ ρωσικοϋ προξενείου τών Γιαννίνων. Δέν ήταν ^ 
Ήπειρώτης άλλά είχε ζυμωθεί μέ τήν Ίωαννιτικήν κοινωνίαν τής όποιας εϊχε γίνει προ- 
σφιλέστατον μέλος, αυτός καί ή οίκογένειά του. Είχε μεταβάλλει τή ρωσική διπλωματική 
υπηρεσία, πού σέ άλλες περιοχές, δπως στή Μακεδονία δροϋσε άνθελληνικά. σέ καθαρά 
ελληνική υπηρεσία. Ή ταν ό τελευταίος προξενικός υπάλληλος τής ρωσικής αύτοκρατο- 
ρίας~ Π έταξαν στίς άρχές ’Ιουλίου, τά πρώτα λελεκόπουλα τοϋ καλοκαιριού. ’Αμφι
βάλλω άν σήμερα υπάρχουν λελέκια στά Γιάννινα.- Ό  Μ. Στο^πης. γυιός τού καθηγητή



της Ζωσιμαίας I. Στούπη. άνηγορεύθη διδάκτωρ τής Νομικής.- Τό βράδυ, στίς 8 Ιουλίου, 
άνεβάστηκε άπό τό θίασο Νέζερ. στό θερινό θέατρο Παράδεισος, γιά πρώτη φορά. τό 
έργο τοϋ Γ. Χατζή-Πελλερέν «Κίρκη» (δράμα σέ 3 πράξεις), ομηρικής ύποθέσεως. Τό θέ
ατρο είχε γεμίσει άσφυκτικά. τό έργο άρεσε στό κοινό καί καταχειροκροτήθηκε. Ό  συγ- 
γοαφέας εμφανίστηκε πολλές φορές στή σκηνή καί στεφανώθηκε μέ δάφνινο στεφάνι. Ό  
ίδιος ό Χατζής, έκτός άπό τήν είδηση, δέ δημοσίευσε άλλες κριτικές στήν εφημερίδα του. 
τό θεωρούσε θέμα λεπτότατης καί καλώς έννοο νμένης άξιοπρεπείας. ’Αναδημοσίευσε 
δμως τις κριτικές τής Ελευθερίας καί τοϋ Κήρυκα. ή τελευταία, κατά τή γνώμη του. 
άποτελοϋσε τήν πλέον καλλιτέραν άνάλυσιν καί τοϋ έργου καί τών τάσεων τού συγγρα- 
φέως του. άπεδείκννε δέ δτι ό γράψας τήν κριτικήν έπρόσεξε καί ένέβάθυνεν καί είς τό 
σύνολον τής έμπνεύσεως καί έκτελέσεώς του. άλλά καί εις τάς τελευταίας άκόμη λεπτο- 
μερείας του. Τήν άξια τοϋ έργου -υστέρα άπό ανάλυσή του- υπογραμμίζει ό δικηγόρος 
καί κριτικός τών Γιαννίνων Πάγος Φάντης στήν άξιόλογη μελέτη του Γεώργιος Χατζής- 
Πελλερέν ('Ηπειρωτική Έστία. 1953). Ή  υπόθεση τής «Κίρκης» -γράφει- είναι παρμένη 
άπό τό γνωστό επεισόδιο, πού διηγείται ό "Ομηρος στή Ραψωδία Κ τής «’Οδύσσειας». 
Στό ομώνυμο έργο τοΰ Πελλερέν. ή Κίρκη είναι ή ένσάρκωση τοϋ αισθησιακού 
όργασμοϋ. Προορισμός της άπό τή Μοίρα είναι νά τιμωρεί τόν κάθε άνδρα. πού τήν 
προσεγγίζει, έκδηλώνοντας έτσι τή μανία της κατά τοϋ άνδρικοϋ φύλου κι έκδικούμενη. 
γιατί βρέθηκαν ανδρες πού όνειρεύτηκαν θεές.

ηπ ό Βορειοηπειρωτικό ζήτημα ξανάλθε στήν έπικαιρότητα. έξαιτίας τών 
συνεχιζόμενων αναταραχών στήν ’Αλβανία' στά γεγονότα πρωταγωνι

στούσε ό Άχμέτ Ζώγκου, άργότερα άνακηρΰχτηκε βασιλιάς της. Μέ τό θέμα 
άσχολήθηκε έκτενώς καί μ’ όλες τις πτυχές του ό πολιτευτής καί πρώην 
βουλευτής Κων. Καζαντζής σέ πέντε άρθρα του στήν Ήπειρο. Στό τελευταίο 
κατέληγε: Είς στιγμάς καθ' άς θά δεήση καί πάλιν νά δράσωμεν έ π ' αύτοϋ  
(τοϋ Βορειοηπειρωτικοϋ), άνάγκη είναι νά καταστή παγκοίνως γνωστή ή 
δλως εξαιρετική σπουδαίο της. δι' αυτήν τήν ύπόστασιν τοϋ κράτους μας. 
τής ελληνικής αύτής γωνίας τής γης. Τήν κατεκτήσαμεν (τήν άπελευθερώσα- 
μεν. έπρεπε νά γράψει), καί τήν έχάσαμεν όχι άνευ ύπαιτιότητός μας. Κ ατ' 
ευτυχή συρροήν περιστάσεων, τήν άνεκτήσαμεν καί διά δευτέραν φοράν, τήν 
έχάσαμεν πάλιν έξ ύπαιτιότητός μας. Άδιαφορήσαμεν έπί πολύ καί άπει- 
λούμεθα τώρα νά τήν χάσωμεν. ίσως όριστικώς. άν μή άνανήψωμεν έγκαί-
ρως καί αν ή παρούσα κυβέρνησις συνέχιση τά σφάλματα τών προκατόχων 
της.

Ο Χατζής, ικανοποιημένος άπό τά θεαματικά άποτελέσματα πού είχε πε- 
τυχει τό Μάιο ό Πάγκαλος, ώς υπουργός Έννόμου τά'ξεως. στήν καταδίωξη 
τής ληστείας, άν καί άκολουθοϋσε τήν πολιτική γραμμή τοΰ Ί. Μεταξά, υ
μνούσε καί τόν Πάγκαλο γιά τά μέτρα πού έλαβε πρός πάταξη τής ληστείας 
και τΑζ α’ισχροκέρδειας- δέ δίστασε νά κατηγορήσει άνωτέρους υπαλλήλους, 
Αξιωματικούς τής άστυνομίας καί τοΰ στρατού, γιατί μέ τή στάση καί τή 
συμπεριφορά τους υποβοηθούσαν τούς ληστές καί κατεξευτέλιζαν τό κρά
τος. Τά πυρά του στράφηκαν ιδιαίτερα κατά τοΰ Μ. Πετυχάκη. Γενικού 
διοικητή, ’Αθ. Μάρκου. στρατηγοΰ, διοικητή τοΰ ΕΣ .Στρατοΰ, καί Πλατή, 
ανωτερου διοικητή Χωροφυλακής ’Ηπείρου. Στηριζόμενος στόν Πάγκαλο δέ
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δίστασε νά χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα, χωρίς νά φοβάται τις συνέπειες. 
Έ γραφε στις 8-6-1924: Ό τα ν άλλοτε έβασ.. (παρ’ ολίγον νά λανθασθώμεν 
εις τήν λέξιν), δταν άλλοτε, λοιπόν, έδημοκράτευεν εδώ ό κ. Πετυχάκης, ή 
έστρατοκράτευεν ό κ. Μάρκον, κι ’ έχωροφνλάκευεν ό κ. Πλατής. έπιτελάρ- 
χαι δέ καί επιτελείς συνέτρωγον μέ ληστάς έπικηρυγμένονς. λησταί δέ έφι- 
λοδώρουν κλωτσοπατινάδες εις τά οπίσθια έπιτελών. φυγόδικοι δέ έποίουν 
τάς διατριβάς των έν τή πόλει. έπισήμως ή άνεπισήμως, μέλη δέ τής κοινω
νίας συνηντώντο μετά ληστών, όλη δέ ή πόλις έβούϊζεν άπό κοινάς γνωστο- 
τάτας φήμας -τότε έψάλαμεν ύμνους, παιάνας, θονρεια. έλεγεία. έπωδούς- 
μούντζες τέλος πάντων ας έχη πάρη ό κάθε ύμνος!- πρός τούς Πετυχάκηδες, 
Μάρκηδες καί Σια». Στή συνέχεια έπέκρινε έμμέσως τόν Κήρυκα. γιατί θεω
ρούσε τήν τρέχουσα κατάσταση, κατά τήν οποία πολλά είχαν γίνει γιά τήν 
εξάλειψη τής ληστείας μέ τή συμβολή τών όπλαρχηγών-άξιωματικών, ώς 
έποχή χειρότερη τής προηγούμενης. Ά ς  τούς εύχαριστήσωμεν, λοιπόν, τούς 
οπλαρχηγούς -κατέληγε- καί δικαίως άς τούς ύμνήσωμεν - άφοϋ ύμνήσαμεν 
τόν κ. Μάρκου, τόν κ. Πετυχάκην. όταν οί λησταί έλήστευον στά μέσα τής 
κεντρικής πλατείας! (Στό θέμα τών οπλαρχηγών ό Χατζής δέ συνέπλεε μέ τό 
Χρηστοβασίλη. ό όποιος τούς κατηγορούσε γιά τή βάναυση συμπεριφορά 
τους άπέναντι στούς άγρότες). Ό  Κήρυξ. όπως ήταν φυσικό, άντέδρασε κα
τηγορώντας τήν Ή πειρο  ότι κι αύτή στό παρελθόν είχε ύμνήσει τόν Πετυ- 
χάκη καί τούς άλλους. Ό  Χατζής τό άρνήθηκε μέ έμφαση: Ά πό  τών στηλών 
αύτών (τής Ηπείρου) ήγνοήθησαν άπολύτως Πετυχάκηδες καί Μάρκηδες. έκ 
βαθείας πεποιθήσεως ότι ησαν μηδενικά έπιζήμια εις τόν τόπον.

Τήν ίδια έποχή (6 ’Ιουνίου) έκδικάστηκε στό Κακουογιοδικεΐο Ίωαννί
νων ή υπόθεση τοϋ φύλακα τών φυλακών ’Άρτας, ό όποιος, ένα χρόνο πριν, 
είχε άπελευθερώσει άπό τις φυλακές Ά ρτας τόν τότε κρατούμενο κι άργό
τερα άμνηστευθέντα λήσταρχο Ν. Κιάμο. Κατά τόν Χατζή, ή έξέλιξις τής δί
κης -μία άληθής κρατική καί κομματική όζαινα καί είκών πάσης έξαρθρώσε- 
ως- έδωσε καί αΰτη μέτρον κρίσεως πώς καί διατί ή ληστεία έμαίνετο. ώς 
έμάνη. εις τήν Ή πειρον καί τήν Ελλάδα, άφοϋ κατάδικοι έφρούρουν κατα
δίκους, κατάδικοι έφεραν έγγραφα εις εισαγγελείς καί εισαγγελείς διέτασσαν 
έλευθερώσεις τών καταδίκων, καί πολιτικός^ άρχηγός έγραφε γράμματα 
συστατικά δ ι ' αύτούς.

Κι ένώ ετοιμαζόταν ή χορήγηση άμνηστείας, οί Ρετζαιοι άρχισαν θριαμ
βευτικές περιοδείες σέ χωριά καί κωμοπόλεις τής Ηπείρου, μέ τιμητική συ
νοδεία άπό τούς πρώην διώκτες τους οπλαρχηγούς. Μιά άνταπόκριση άπό 
τήν Κόνιτσα, έπιβεβαιώνει γιά πολλοστή φορά τό κατάντημα τού κράτους, 
τήν έκπληξη τού κόσμου, άλλά καί τήν πλύση εγκεφάλου πού τοΰ γινόταν, 
καθώς άντίκρυζε στό πρόσωπο τών Ρετζαίων δυό κυρίους, λεβέντες, καθόλα 
άξιοσέβαστους, άνατρέπονταν έτσι ή εικόνα πού είχε ό κόσμος γιαυτούς. 
Κατά τήν δύσιν τοϋ ήλίου -έγραφε ό άνταποκριτής- είδον οί συνεγερθέντες 
κάτοικοι (οί Κονιτσιώτες είχαν μαζευτεί γιατί περίμεναν τήν εμφάνιση καί
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παράδοση στις άρχές τοϋ έπικηρυγμένου ληστή Γκόγκου άπό τή Βρυάζα) νά 
κατέοχωνταί έκ τοϋ καταφθάσαντος αυτοκινήτου, συνοδευόμενοι ύπό τών 
άνθυπολοχαγών τής «Έννόμου τάξεως» κ. Β. Κολοβού καί Π. Περιστέρη. 
δύο κομψοί νεαροί κύριοι, όμοιάζοντες μέ νεαρούς αξιωματικούς. Οί μάλ
λον περίεργοι, οί όποιοι εϊχον συνωστισθή περί τό αύτοκίνητον, δταν ήρώ- 
τησαν τόν σωφέρ καί έμαθον δτι οί δύο αυτοί νεαροί καί κομψοί άνδρες 
ήταν οί περίφημοι Ρετζαιοι. έτριβον τά μάτια των. Τό πλήθος άνέμενε νά ΐδη 
φυσιογνωμίας τρομεράς καί άγριας καί πωγωνοφόρους. άλλ' εύρέθη προ  
μιάς έκπλήξεως: Δύο έντελώς νεαρών καί καλοενδυμένων -μέ περιποιημένην 
αάλιστα κομψότητα- δανδήδων. ’'Ετσι δικαιώνονταν και οί λαϊκές φυλλάδες 
πού κυκλοφορούσαν γιά τούς Ρετζαίους καί έτσι γινόταν ή πλαστογραφία 
τής πραγματικότητας...

Τό υπουργείο Έννόμου τάξεως, γιά νά καταδείξει τήν άποτελεσματικό- 
τητα τών μέτρων πού είχε πάρει ό υπουργός Θ. Πάγκαλος καί τή συμβολή 
στήν εξάλειψη τής ληστείας τών όπλαρχηγών-άξιωματικών, έδωσε γιά δημο
σίευση ενα κατάλογο γιά τά όσα είχαν επιτευχθεί στήν ‘Ήπειρο τό Μάιο, κι 
ένα δεύτερο κατάλογο γιά τά άποτελέσματα τής καταδίωξης τών ληστών, 
τόν ίδιο μήνα, σ’ όλη τήν Ελλάδα. Σύμφωνα μέ τόν πρώτο: Σκοτώθηκαν 5. 
έπικηρυγμένοι ληστές καί συνελήφθηκαν καί παρουσιάσθηκαν 76. Κατά τό 
δεύτερο κατάλογο: 1) Έκτελέσθηκαν (μέ τυφεκισμό) ύστερα άπό άποφάσεις 
στρατιωτικών δικαστηρίων 21.- 2) Σκοτώθηκαν σέ συμπλοκές μέ καταδιω
κτικά άποσπάσματα 8 (οί περισσότεροι Ήπειρώτες).- 3) Αιχμαλωτίστηκαν 
άπό τά καταδιωκτικά άποσπάσματα 239 έπικηρυγμένοι καί μή ληστές.- 4) 
Παρουσιάστηκαν στά καταδιωκτικά άποσπάσματα 10 έπικηρυγμένοι ληστές. 
177 ληστοφυγόδικοι καί 136 φυγόποινοι, δραπέτες φυλακών, λιποτάκτες κι 
ανυπότακτοι. Σέ σύγκριση μέ τόν ’Απρίλιο είχαν εξουδετερωθεί, μέ τούς 
τρόπους πού άναφέρθηκαν. 525 παραπάνω.

Γρ ι ό μεγάλο θέμα πού απασχόλησε τή γιαννιώτικη κοινωνία καί εύρύτερες 
μάζες λαοϋ τής ύπαίθρου, άπό τις άρχές ’Ιουλίου τοϋ 1924. ήταν ή κα

ταδίκη δέκα έμπορων, κατηγορούμενων γιά αισχροκέρδεια, σέ βαρειές πο ι
νές. προστίμων καί φυλάκισης. Οί καταδικασθέντες έμποροι ανήκαν στίς 
δυό ύπάρχουσες τότε εταιρείες αποικιακών: 1) τήν εταιρεία Γκωλέτση-Λέβη 
και Σία καί 2) τήν «"Ενωση τών παντοπωλών». Ά πό τήν πρώτη εταιρεία κα
ταδικάστηκαν οί: Άβραμάκης Λέβης, ’Επαμεινώνδας Βέλλης καί Δημ. Που- 
λής σέ πρόστιμο 10.000 δρχ. ό καθένας καί μηνιαία φυλάκιση, οί Φίλιππος 
Περάτης καί Χαϊμ Μάτσας σέ πρόστιμο 7.000 δρχ. καί δεκαπενθήμερη φυλά
κιση κι ό Απόστολος Γκωλέτσης σέ 12.000 πρόστιμο. Ά πό τή δεύτερη εται
ρεία καταδικάστηκαν οί: Νεσήμ Μπατσής. Σταύρος Τσαρτσής κι Απόστολος 
Τριαντάφυλλου σέ 4.000 πρόστιμο καί δεκαπενθήμερη φυλάκιση ό καθένας 
κι ο Απ. Βλαχόπουλος σέ 2.000 πρόστιμο κι οκταήμερη φυλάκιση. Ή  άπό- 
ψαση τοΰ δικαστηρίου, κατά τό Χρηστοβασίλη. πολυτρόπως έσχολιάσθη ύπό

_
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τής κοινωνίας τής ήμετέρας πόλεως καί όσοι μέν παρεσύρθησαν υπό τής ιδέ
ας ότι αίσχροκερδοϋσαν οί ανωτέρω έμποροι, καίτοι αποτελούντες τό άνθος 
τής εμπορικής τάξεως τής πρωτευούσης τής Ηπείρου, έθεώρησαν όικαίαν 
τήν καταδίκην των. ενώ τουναντίον οί γνωρίζοντες τά έμπορικά πράγματα  
κατά βάθος καί δυνάμενοι νά έκφέρουν γνώμην, έθλίβησαν πολύ έκ τής κα
ταδίκης αυτών.

Είναι σίγουρο δτι ό περισσότερος κόσμος, προκαταλειμένος έναντίον 
τών έμπορων, πού τούς θεωρούσε, δίκαια ή άδικα, ώς ύπεύθυνους γιά τήν 
άκρίβεια. τήν άπόκρυψη τροφίμων καί τήν αισχροκέρδεια, έπικρότησε τήν 
άπόφαση τού δικαστηρίου, όντας βέβαιος ότι οί έμποροι είχαν αισχροκερδή 
σει. Δέν έμπαινε ό κόσμος σέ λεπτομέρειες καί οικονομικές άναλύσεις. όπως 
έκαναν οί έφημερίδες πού ύποστήριζαν τούς έμπορους, ό Κήρυξ καί ή 
Ελευθερία κυρίως, έβγαζε τά συμπεράσματά του άπό τήν καθημερινή ζωή, 
πού κάθε μέρα γινόταν κι άκριβότερη. Οί έμποροι πωλούσαν τά τρόφιμα, 
αύτοί ήταν ύπεύθυνοι γιά τήν άκρίβεια, δίκαιη λοιπόν ή καταδίκη τους. Στήν 
περίπτωση πού άναφέραμε μπορεί νά μήν έφταιγαν οί έμποροι, όμως ή κα
τακραυγή πού άπό χρόνια ύπήρχε έναντίον τους, δυσκόλευε τήν άνίχνευση 
τής άλήθειας.

Οί καταδικασθέντες σέ φυλάκιση κλείστηκαν στις φυλακές 'Ακραίου, 
όπου άρχισαν νά τούς έπισκέπτονται πλεΐστοι έγκριτοι πολίται σέ ένδειξη 
συμπαράστασης. Σέ έκτεταμένο άρθρο της ή Ελευθερία (7 ’Ιουλίου) παρέθετε 
τά στοιχεία τής κατηγορίας καί τά άναιρούσε μέ άλλα στοιχεία, πού προ
σκόμισε ή υπεράσπιση τών κατηγορούμενων. Ή  κατηγορία ήταν ότι οί κα- 
ταδικασθέντες πωλούσαν άλευρα πολυτελείας Νέλσων. σέ τιμή 6,55 δρχ. τήν 
οκά κι άλευρα Καναδικά Καραβάν πρός δρχ. 6,25 δρχ. τήν οκά. Τή μήνυση 
είχε ύποβάλει ό πρόεδρος τής έπιτροπής διατιμήσεων ύποστήριζε τήν άπο
ψη ότι τά άλευρα έπρεπε νά πωληθούν φθηνότερα, γιατί είχαν είσαχθεϊ άπό 
τό έξωτερικό. Οί κατηγορούμενοι προσκόμισαν τιμολόγια, μέ τά όποια άπο- 
δεικνύονταν ότι τά άλευρα δέν είχαν άγοραστεΐ άπό τό έξωτερικό. Τό δικα
στήριο. παρά τήν άθωωτική πρόταση τού εισαγγελέα, δέν πείστηκε καί τούς 
καταδίκασε.

Ό λες τις μέρες πού έμειναν φυλακισμένοι οί έμποροι, άληθές προσκύ
νημα έγιναν αί πολιτικοί φυλακαί τών Ίωαννίνων... Τ ’ αμάξια πηγαίνουν 
κι έρχονται άπό πρωίας μέχρις εσπέρας μεταφέροντα προσκυνητάς-έπισκέ- 
πτας καί οί ύπάλληλοι τής Εισαγγελίας άπέκαμαν νά έκδίδουν άδειας. Με- 
γαλυτέρα συμπάθεια πρός τιμωρηθέντας δικαστικώς ούδέποτε έχει έκδη- 
λωθή μέχρι τοϋδε εις άλλους ένταϋθα τής άρίστης κοινωνίας μας. Έ τσι 
έβλεπε τά πράγματα ή 'Ελευθερία, έντελώς όμως άντίθετη γνώμη είχε ό Χα
τζής καί ή ’Ήπειρός του. Ά πό τά λίγα σωζόμενα φύλλα τής περιόδου αύτής, 
γίνεται φανερό ότι όχι μόνο έπικρότησε τήν άπόφαση τοΰ δικαστηρίου, άλλά 
χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα έναντίον τών «αισχροκερδών» έμπορων: πά
ντοτε τά είχε μαζί τους, άπό τήν άπελευθέρωση καί δώθε. τούς θεωρούσε



υπεύθυνους γιά δλες τίς κακές παρενέργειες τοϋ εμπορίου. Στό πρώτο σχό
λιό του. μετά τήν έκδοση τής απόφασης, τόνιζε: Διερμηνεύομεν μιαν γενικήν 
ανεξαιρέτως έντύπωσιν τής κοινωνίας μας. ή όποια μέ προσεκτικώτατον 
ε ν δ ια φ έ ρ ο ν  παρακολούθησε τάς επί αίσχροκευόεία δίκας. Καί ή γενική αύτή

έντύπωσις είναι δτι εκτός τοϋ 
προέδρου τοΰ δικαστηρίου κ. 
Παπαρηγοπούλου καί ό δικα
στής. δστις έχειρίσθη τήν ύπό- 
θεσιν εξ αρχής ό κ. Κυρία- 
κόπουλος. έστάθη. άπό πάσης 
άπόχρεως. εις τό άξιοπρεπές 
ϋ-ψος τής άποστολής καί τών 
δικαιωμάτων καί καθηκόντων 
του... Στό σχόλιο τοϋ επόμενου 
φύλλου ήταν δριμύτερος: Τ ’ ά- 
θώα τ ’ άγγελούδια τής άγο- 
ράς!! Οΰτε είκοσι τέσσερες ώ
ρες δέν έπέρασαν άφότου τό 
αισχροκερδείον κατεδίκασεν 
μερικούς έξ αύτών επί αισχρο
κερδείς καί έξεδικήθησαν τήν 
κοινωνίαν! Ά πό  τής εσπέρας 
τής 2ας 'Ιουλίου ή ζάχαρις έξη- 
φανίσθη όλοτελώς άπό παντός 
παντοπωλείου καί καταστήμα
τος τής άγοράς καί ούτε πενήν
τα δράμια δέν ευρίσκει κανείς.

’Ανάμεσα σ’ εκείνους πού 
έπισκέφτηκαν τούς εμπόρους 

στίς φυλακές, γιά νά έκφράσουν τή συμπάθειά τους, ήταν κι ό δήμαρχος Γ. 
Σταυρίδης καί μερικοί δημοτικοί σύμβουλοι. Γιά πολλούς ή στάση αύτή τού 
δημάρχου άποτέλεσε πρόκληση. Κάποιος μέ επιστολή του ρωτούσε: Ποιες 
οι μικρές ή μεγάλες ευεργεσίες τών εμπόρων προς τήν πόλη καί τό λαό της. 
ωστε νά δικαιολογεί τή στάση τοϋ δημάρχου; Ά ς  τό ανακοινώσει καί τότε 
οι Γιαννιώτες θά συμφωνήσουν δχι μόνο συμπάθειες νά έκφράσει δ δήμαρ
χος. άλλά καί δρόμους νά τούς άφιερώσει καί ανδριάντες νά τούς στήσει... 
Δυό ολόκληρα χρόνια δήμαρχος ό Γ. Σταυρίδης δέν καταδέχτηκε νά έπι- 
σκεφτεΐ μιά φορά τίς συνοικίες τής πόλης, βρήκε δμως καιρό νά πάει στίς 
φυλακές... Ά λλά  όψόμεθα. εις τάς έκλογάς. Οί προβλέψεις βγήκαν άληθινές. 
Στίς εκλογές πού έγιναν τό 1925 δήμαρχος εκλέχτηκε ό Β. Πυρσινέλλας.

Ο θόρυβος γιά τήν καταδίκη τών εμπόρων, συνεχίστηκε σχεδόν ολόκλη
ρο τόν ’Ιούλιο, μέ άρθρογραφία τών εφημερίδων πού τούς ύποστήριζαν ( Κ ή -
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Τό σπίτι τοϋ Β. Πυρσινέλλα, στή συμβολή 
τών όδών Άραβαντινοϋ καί Παπάζογλου.
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ρυξ και Ελευθερία) καί τών άλλων πού επικροτούσαν τήν άπόφαση τού δι
καστηρίου, μέ τήν οποία συντάχτηκε καί τό Εργατικό κέντρο τής πόλης κι 
άλλοι παράγοντες πού δημοσίευσαν στήν Ή πειρο  (στις 10 ’Ιουλίου), είδος 
μανιφέστου έναντίον τής αίσχροκερδείας. ’Ανταπόκριση άπό τήν ’Αθήνα 
άνέφερε ότι ή κυβέρνησις ήρε τήν έπιβληθεισαν δικαστικήν ποινήν εις τούς 
έμπορους τών Ίωαννίνων. ήταν μιά είδηση κατασκευασμένη. Στις 20 ’Ιου
λίου ή Ήπειρος, σέ μιά άνασκόπησή της μέ τίτλο: Οί έ/,ιποροι τής πόλεώς 
μας καί ό έγχώριος τύπος, διατύπωνε τή θέση τής έφημερίδας λιγότερο αύ- 
στηρή αύτή τή φορά κατά τών έμπορων. Ό  θόρυβος τοϋ τύπου, μέ τις υπέρ 
ή τις κατά άπόψεις, έλεγε, δέ δίνει λύση στό πρόβλημα. "Υπάρχει μιά κατα- 
δικαστική άπόφαση καί γιά τήν άναίρεσή της δυό μόνο δρόμοι ύπάρχουν: Ό  
ένας είναι ν ’ αποδείξουν οί έμποροι ότι τά στοιχεία, στά όποια στηρίχτηκε 
τό δικαστήριο, γιά νά έκδόσει τήν άπόφασή του, ήταν ψευδή ή λανθασμένα. 
Ό  δεύτερος είναι ν ’ άποδειχτεΐ ότι οί περιπτώσεις πού προκάλεσαν τήν κα
ταδίκη. ήταν θλιβερές τυχαίες συμπτώσεις, συνέπειες άβλεψίας, κι ότι στό 
σύνολό της οί έργασίες τών δυό έταιρειών ήταν άνώτεραι μομφής. Αύτό 
όμως απαιτούσε δημοσίευση στοιχείων κι όχι υστερικές κραυγές. Τή σχετική 
άρθρογραφία τοϋ Κήρυκος ή Ή πειρος  τήν άντιμετώπισε. ώς συνήθως, μέ 
ειρωνικό τρόπο, άφηνε μάλιστα ύπαινιγμούς ότι ό Κήρυξ μέ τήν ύπερασπι- 
στική άρθρογραφία του περίμενε άνταλλάγματα. Μέ τήν Ελευθερία  καί τά 
έπιχειρήματά της άσχολήθηκε περισσότερο δέν τά έβρισκε όμως πειστικά. Οί 
έμποροι πάντως είχαν θιγεΐ άπό τό μανιφέστο  πού δημοσιεύτηκε στήν Ή πει
ρο. τό σκληρό περιεχόμενο τοΰ όποιου άποδυναμωνόταν άπό τήν έλλειψη 
ύπογραφών. Ό  Χρηστοβασίλης τό χαρακτήριζε μωρόν καί ανούσιον, άμφι- 
σβητώντας άν τό έπονται εκατόν ύπογραφαί είχε ούσιαστικό άντίκρυσμα. 
Ά λλά  καί διπλάσιοι καί τριπλάσιοι αν ήταν -πρόσθετε- αί περί ών ό λόγος 
ύπογραφαί, δέν θά ήδύναντο ν ’ άναιρέσουν τήν συγκίνησιν τής πόλεως τών 
Ίωαννίνων διά τήν δίκην τών καθόλα άξιοτίμων (άναφέρει τά ονόματα τών 
καταδικασθέντων) καί τούς εις χιλιάδας ανελθόντας έπισκέπτας των έν ταΐς 
φυλακαϊς. μεταξύ τών οποίων συγκαταλέγονται τό πλείστον τών έπιστημό- 
νων τής πόλεώς μας. οί διευθυνταί τραπεζών καί ό δήμαρχος μετά τοϋ 
δημοτικού συμβουλίου. Καί ή άπάντηση τοΰ Χατζή: Φωνάζει ό έγχώριος τύ
πος, ότι οί υπογραφές τοϋ «μανιφέστου» είναι ψεύτικες. Τό χειρόγραφο βρί
σκεται στά χέρια μου κι είναι στή διάθεση τοϋ καθενός. Οί ύπογραφέξ δέν 
δημοσιεύτηκαν γιατί δέν ύπήρχε χώρος. Λέγουν άκόμα -πρόσθετε ό Χατζής- 
ό π  οί υπογραφές είναι λίγες. Ά λλά  καί μιά μόνο υπογραφή νά ύπήρχε. μή
πως θά έπαυε νά είναι άλήθεια ότι υπάρχει κοινή γνώμη πού δυσφορεϊ γιά 
τή μάστιγα τής αισχροκέρδειας: Σ ’ ό.τι άφορά τούς χιλιάδες έπισκέπτες πού  
άναφέρει ή « Ελευθερία», αύτό δέν άποδεικνύει τίποτ ’ άλλο παρά τή γνωστή 
άλήθεια. ότι οί καταδικασθέντες λόγω τοϋ πλούτου καί τής κοινωνικής θέ
σης τους, έχουν πολλούς φίλους πού θεώρησαν στοιχειώδες καθήκον τους 
νά τούς έπισκεφτοϋν στις φυλακές καί νά έκφράσουν τή συμπάθειά τους.
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Καί συνέχιζε μέ τά εξής δηκτικά, πού έχουν διαχρονική άξια: Ή  μήπως, είς 
εποχήν κατά τήν όποιαν δέν αισθάνεται κανείς τήν άνάγκην νά πλυθή μέ 
σουπλιμέ καί όταν άκόμα έτυχε νά σφίξη τήν χείρα έπικηρυγμένου ληστοϋ 
μ ή  άμνηστευθέντος. μιά άπλή φιλική έπίσκειρις θά έσήμαινε καί άλληλεγ- 
γύην: Ά λλά  καί άν άκόμη μυριάδες έπισκεπτών έκηρύσσοντο άπολύτως 
άλληλέγγυοι. ποιαν σημασίαν θά είχε τοϋτο μέ τήν παράβασιν ρητών διατά
ξεων τοϋ νόμου: Ποϋ τοϋ κόσμου οί λαοφιλείς κηρύσσονται ύπεράνω τοϋ 
νόμου: Έκτός άν ένεργήσωμεν διά τών φίλων πληρεξουσίων (αιχμή γιά τις 
ένέργειες πού γίνονταν στήν 'Αθήνα άπό τούς φιλελεύθερους βουλευτές, ν’ 
άρθεΐ ή ποινή) καί ψηφισθή ειδικός νόμος, έχων περίπου ώς εξής: Ά ρθρον  
μόνον: Πάσα καταδικαστική άπόφασις θεωρείται άκυρος, ευθύς ώς ό άριθ- 
μός τών έπισκεπτών τών έγγραφομένων είς τό σχετικόν βιβλίον παρουσιά
σεων ύπερβή τάς τόσας χιλιάδας. Ό χ ι πλήθος έπισκεπτών, άλλά στοιχεία 
άθωότητος άναμένομεν άπό τούς φίλους έμπορους χάριν αυτής τής άξιοπρε- 
πείας των.

Στό μεταξύ ή μιά άπό τις δυό εταιρείες, ή Έ νωσις τών παντοπωλών -μέ
λη της είχαν καταδικαστεί- διαλύθηκε μέ παθητικό. Ά ν  πραγματικά αίσχρο- 
κερδοϋσαν. συμπέρανε ό Χρηστοβασίλης. θά ήταν δυνατό νά διαλυθούν μέ 
μείωση κεφαλαίων: Καί τώρα πού θά λείψη ό άνταγωνισμός δέν θ ’ άκριβή- 
νουν τά τρόφιμα: Έ χουν κι όλας άνεβή κατά δυό δραχμές οί τιμές τους, 
μετά τήν καταδίκη τών έμπορων. —Δηλαδή; ρωτούσε ό Χατζής, πρέπει νά 
συμπεράνουμε ότι αύτό έγινε γιά νά έκδικηθοϋν οί έμποροι τήν κοινωνία 
τής πόλης:

V  τις άρχές τοϋ ’Ιουλίου, τό σπίτι τοϋ Πέτρου Κωστίδη άνοιξε διάπλατα 
^  τις πόρτες του γιά νά δεχτεί τούς συγγενείς καί φίλους πού ήρθαν νά 

συγχαρούν τό Νίκο, επιστήμονα πιά, πτυχιοϋχο, έκεϊνες τις μέρες είχε γυρί
σει άπό τήν Αθήνα. Ό λες οί έφημερίδες, μέ τό ζεστό έκφραστικό τρόπο τής 
έποχής, συγχάρηκαν μέ κολακευτικά λόγια, τό Νίκο καί τήν οίκογένειά του, 
η χαρά ήταν άποτυπωμένη στά πρόσωπα όλων. Τήν πρώτη Κυριακή είχαν 
μαζευτεί στό σπίτι όλα τά μέλη τής μεγάλης οικογένειας -έτσι τή θεωρούσε 
ο Πέτρος- ό Γιάγκος μέ τή Φωτεινή καί τή Φιλίτσα, ό Σπϋρος μέ τούς γονείς 
του. ή Χριστίνα δέν πήγε, ήταν στίς μέρες της, ό θεολόγος καί ή Αλεξάνδρα 
απο τήν Καλούτσιανη, μιά χαρά πήγαιναν οί δουλειές τοΰ μαγαζιοΰ, γιά 
όλους ένοιωθε ζεστή τήν καρδιά του ό Νίκος, δμως τά μάτια του άναζη- 
τοϋσαν κάθε στιγμή τή Φιλίτσα. Στά μάγουλα τοΰ κοριτσιοϋ είχαν ζωγρα
φιστεί κόκκινα τριαντάφυλλα, φοβόταν νά σηκώσει τό κεφάλι της ψηλά. μή 
δώσει άφορμή παρεξηγήσεων στούς άλλους, ποιούς άλλους, όλοι λίγο πολύ 
ήξεραν τό μυστικό τών δυό νέων καί τό άντιμετώπιζαν μέ συμπάθεια. ΙΙαρό- 

α αυτα ή παρθενική αιδώς, πού δέν ήταν τήν έποχή έκείνη άδεια άπό περιε
χόμενο, δέν άφηνε τό κορίτσι νά έκδηλώσει τό συναισθηματικό της κόσμο, 
οπως α^τή ήθελε, έπρεπε νά συμμορφωθεί μέ τήν παράδοση, κι αύτή άπαι-
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τοΰσε άκόμα τις αποστάσεις, μέχρι τήν έπισημοποίηση τοΰ δεσμοΰ. Ή  ίδια 
συστολή έμπόδιζε τή Φιλίτσα ν ’ άρχίσει άλληλογραφία μέ τό Νίκο, άν κι 
αύτός, φεύγοντας γιά τήν ’Αθήνα, μετά τις διακοπές τοΰ Πάσχα, τής τό είχε 
ζητήσει έπίμονα. — Ό χι Νίκο. τοΰ άπάντησε σταθερά ή Φιλίτσα. δέν έχουμε 
άκόμα αύτό τό δικαίωμα. Τώρα ό Νίκος, έκείνη τήν Κυριακή, περίμενε νάρ- 
θει τό άπόγευμα, νά φύγουν οί άλλοι γιά νά βρει καιρό νά μιλήσει μέ τή 
Φιλίτσα, ν ’ άνοίξουν τις καρδιές τους, νά τις κενώσουν άπό τό συναισθη
ματικό πλούτο πού ειχε σωρευτεί κατά τή διάρκεια τοΰ χωρισμοΰ τους...

Τό σύνθημα τής διάλυσης τό έδωσε 
ό Πέτρος. Ό  ήλιος τσορούφλιζε άκό
μα, Ιούλιος μήνας, ή ζέστα ήταν άπο- 
πνικτική, μόλις είχε χτυπήσει 4 τό ρο
λόι τής άγιας Αικατερίνης. —Θά σάς 
άφήσω. είπε στούς άλλους, είναι άνά
γκη νά φύγω. Ή  Λευκή άπόρεσε: τί 
ήταν αύτό τό βιαστικό πού άνάγκαζε 
τόν Πέτρο, ντάλα μεσημέρι, νά βγει 
έξω; —Δέν είναι σωστό Πέτρο, άντέ- 
τεινε, σήμερα έχουμε τή χαρά τοϋ 
Νίκου, οί δουλειές μπορεί νά περιμέ
νουν... —Δέν είναι γιά δουλειές, μήν 
έπιμένεις Λευκή, έχω κάποιο καθήκον 
νά έκπληρώσω. άπάντησε αύστηρά ό 
Πέτρος. Δέ θέλησε νά δώσει περισσό
τερες έξηγήσεις, οί άλλοι τις περίμε- 
ναν, όμως άπό σκοποΰ ό Πέτρος δέ 
μίλησε, φοβόταν τις άντιδράσεις τών 
οικογενειών τών προσφύγων, οί πλη
γές ήταν άκόμα νωπές, δέν ήθελε νά 
τις άνοίξει. Τό μυστικό πού δέν ήθελε 
νά φανερώσει ό Πέτρος ήταν τήν άλ
λη μέρα τό κύριο θέμα τών συζητήσε
ων σ’ όλα τά Γιάννινα. Έφευγαν οί 
Τούρκοι τής πόλης γιά τήν Τουρκιά. 
Ά πό  καιρό άναμενόταν αύτή ή άνα- 
χώρηση. Έ πρεπε όμως νά έρθει ή Έ 
πιτροπή ανταλλαγής τών πληθυσμών 
γιά ν ' άποφασίσει οριστικά ποιές οι
κογένειες υπάγονταν στήν άνταλλαγή 

καί ποιές θά έμεναν, μέ τό αίτιολογικό τής άλβανικής καταγωγής τους. 
Αιτήσεις είχαν υποβληθεί πολλές, δέν έγκαταλέίπει κανείς εύκολα τόν τόπο 
πού γεννήθηκε, μεγάλωσε καί έζησε, αύτός καί οί πρόγονοί του, κι άς έγραφε

Σπυρίδων Κ. Χασιώτης (1J364J1945), γεω
πόνος καί πολιτικός (άπέΓτή Βίτσα τοϋ 
Ζαγοβίοϋ), καθηγητής τής 'Ανώτατης 
Γεωπονικής σχολής, ό άποκαλούμενος 
καί πατέρας τής ελληνικής γεωργίας. 
Ίδρυσε τό Αγροτικό κόμμα, τοϋ όποιου 
εκλέχτηκε βουλευτής τό,.1926 στό νομό 
Ίωαννίνων. (Τό Αγροτικό κόμμα τού Σπ. 
Χασιώτη δέν έχει σχέση μέ τό Αγροτικό 
Δημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος, πού ίδρυσε 
άργότερα ό Αλέξανδρος Μυλωνάς). Τό 
1929 καί 1932 έκλέχτηκε γερουσιαστής, 
άπό τά Γεωργικά Επιμελητήρια τής Ελ
λάδας.
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ό Πελλερέν χρονογραφήματα δτι ή μεγάλη πατρίδα, ή Τουρκιά. κατάπνιγε 
τίς μνήμες καί τά βιώματα τών ανθρώπων πού έφευγαν. έτσι πού νά αισθά
νονται χαρά έγκαταλείποντας τή γενέθλια γή. Αύτά είναι φιλοσοφικές άπο- 
τιμήσεις. συλλογιζόταν ό Πέτρος, καθώς βάδιζε πρός τούς Τουρκομαχα- 
λάδες. δέν ξερριζώνεται εύκολα ό δεσμός τοϋ άνθρώπον μέ τόν τόπο τον, σέ 
τέτοιες περιπτώσεις κυριαρχεί τό συναίσθημα, δχι ή λογική. Τούς Τούρκους 
πού έφευγαν άπό τήν πόλη πήγαινε νά έπισκεφτεΐ ό Πέτρος, πολλοί ήταν φί
λοι του. πελάτες τοϋ μαγαζιού, γνωστοί, έπρεπε νά τούς άποχαιρετήσει. Δέν 
τόλμησε νά τό πει στό Γιάγκο καί τό Θεολόγο, δέν ήξερε πώς θά τό πάρουν...

Ό  Πέτρος συνδεόταν μέ πολλούς Τούρκους προύχοντες, άλλά καί εκ
πρόσωπους τών λαϊκών τάξεων τής μουσουλμανικής κοινότητας. ’Αρκετούς 
είχε πελάτες, ή γνωριμία μέ άλλους οφειλόταν στήν κοινωνική δράση του, 
άπό τήν έποχή τής τουρκοκρατίας άκόμα. Στενές σχέσεις είχε καί μέ τό 
μουφτή τών Γιαννίνων, ή άγάπη τοΰ τελευταίου γιά τήν πόλη ύπερίσχυσε 
άπό κάθε άλλο συναίσθημα, κατόρθωσε τελικά, αύτός κι άλλες 30 περίπου 
οικογένειες μουσουλμάνων, νά μείνουν, ώς άλβανικής καταγωγής. Τό 
μουφτή είχε τήν εύχέρεια νά τόν δει, δποτε ήθελε, τώρα είχαν σειρά οί άλλοι 
πού έφευγαν τήν άλλη μέρα. Οί τούρκικες συνοικίες, πριν άπό τήν έποχή 
άκόμα τής έπανάστασης τοΰ Διονυσίου τοΰ Σκυλόσοφου. απλώνονταν κυ
ρίως γύρω άπό τό Μπαϊρακλή τζαμί, τήν Καλούτσιανη (όδός 21ης Φεβρου
άριου), τό Ναμάζ γκιάχ (σημερινό διοικητήριο), τό Σιεμσιεντίν (όδός Χρη- 
στοβασίλη), Ντεντερούτς (συνοικία Πλάτανου), Σαβατιέ (Γηροκομείο). Μετά 
τήν επανάσταση τοΰ Διονυσίου έγκαταστάθηκαν καί στό Κάστρο, ά π ’ δπου 
έδιωξαν δλους τούς χριστιανούς. Ό  Πέτρος έπισκέφτηκε πρώτα τό μεγάλο 
αρχοντικό τών άδελφών Σαδήκ πασά. Βρήκε τούς άντρες νά ξεχωρίζουν δσα 
νόμιζαν ώς περισσότερο άναγκαϊα νά πάρουν μαζί τους, τά άλλα θά τά 
πωλοΰσαν τήν ίδια μέρα σέ έξευτελιστικές τιμές, σέ χριστιανούς καί έβραί- 
ους. Στήν πραγματικότητα τάχαν χαμένα, δέν ήξεραν τί νά πάρουν καί τί ν ’ 
άφήσουν, ό φόβος τοΰ άγνωστου τούς τρόμαζε, τί θάβρισκαν έκεΐ θά τούς 
πήγαιναν; 'Όλα ήθελαν νά τά πάρουν, πώς κουβαλιέται δμως τόσο βιός, τό
σο πλοΰτος άπό τά Γιάννινα στά πέρατα τοΰ κόσμου, έτσι τούς φάνταζε ή 
μακρυνή νέα πατρίδα τους. Οί γυναίκες, μόλις είδαν τόν Πέτρο, εξαφανί
στηκαν στά δωμάτιά τους, οί άντρες χάρηκαν πού τούς θυμήθηκε. Τοΰ πρό- 
σφερςιν καφέ, ύστερα κάθησαν σ’ ένα μπάσι κι άρχισαν έναν άτέλειωτο έξο- 
μολογητικό μονόλογο, ό ένας άδερφός σταματούσε, ό άλλος συνέχιζε, ό 
Πέτρος μόνο άκουε. Ά ρχισαν άπό τά παλιά, άπό τή μεγάλη αύτοκρατορία 
που τώρα είχε διαλυθεί, άπό τά μεγαλεία καί τίς δόξες κι έφταναν στό ση
μερινό της κατάντημα, μέ συνεχείς έπικλήσεις πρός τόν ’Αλλάχ, άφηναν μέ 
τροπο, χωρίς νά προκαλοΰν, νά φανεί ό θαυμασμός τους πρός τόν Κεμάλ, 
δέν άνέφεραν τ ’ όνομά του, γινόταν δμως εύκολα κατανοητό γιά ποιόν 
μιλούσαν, άν δέν ήταν αύτός ή Τουρκιά θά είχε διαλυθεί. Καί ύστερα έπια
ναν τίς άναμνήσεις, άτέλειωτες άναμνήσεις άπό τά παιδικά τους χρόνια, τά
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κατοπινά μέ τούς πολέμους, τις περιπέτειες καί τις συμφορές πού τούς βρή
καν, γιά νά καταλήξουν στό μοιρολατρικό: ήταν θέλημα τοϋ 'Αλλάχ! Τώρα 
άφηναν τά άγαπημένα τους Γιάννινα καί τραβούσαν γιά τό άγνωστο. Σπάρα- 
ζαν οί καρδιές τους. 'Αλλάχ! 'Αλλάχ! επαναλάμβαναν, αύτές μόνο οί έπικλή- 
σεις τούς ξεχώριζαν άπό τούς χριστιανούς Γιαννιώτες' τά ελληνικά μιλού
σαν σ’ όλη τους τή ζωή. μ' αύτά θά συνέχιζαν καί στήν προσφυγιά, έτσι 
θεωρούσαν τόν εαυτό τους, πρόσφυγες, άφοΰ άναγκάζονταν νά ξερριζωθούν 
άπό τόν τόπο τους. Ή  ώρα περνούσε, ό Πέτρος έπρεπε νά φύγει, σηκώθηκε. 
Οί άλλοι ήθελαν νά τόν κρατήσουν άκόμα, ήταν σά νά παρέτειναν τήν πα
ραμονή τους στήν πόλη, θά τόθελα πολύ. άπαντούσε ό Πέτρος, μά πρέπει ν ’ 
άποχαιρετήσω κι άλλους φίλους, θά σάς θυμάμαι σ ' όλη μου τή ζωή. δέ θά 
σάς ξεχάσω. Τών άλλων τά μάτια είχαν γεμίσει δάκρυα, τόν κράτησαν σφι
χτά στήν άγκαλιά τους, άιντε, τού είπαν τέλος, ό Α λλάχ νά σ ’ έχει καλά μ ’ 
όλη σου τήν οικογένεια, μιά παράκληση μόνο, τάπαμε καί στό μουφτή καί 
στό βαλή σας. μή καταστρέψετε τά ιερά μας καί τούς τάφους τών προγόνων 
μας, θάναι μεγάλη άμαρτία... Ό  Πέτρος τό ύποσχέθηκε κι έφυγε μέ βαρειά 
καρδιά. Δέν ήταν σίγουρος πώς όλα θά έμεναν άνέπαφα. όπως τάθελαν οί 
Τούρκοι. Εξάλλου, έντεκα χρόνια τώρα. μετά τήν απελευθέρωση τής πόλης, 
πολλά είχαν άλλάξει... Ή  έπίσκειμη τοΰ Πέτρου συνεχίστηκε, μέ τις Ιδιες 
συγκινητικές εκδηλώσεις καί μέ μικρές μόνο παραλλαγές, στά σπίτια τοΰ 
’/^μ^__Ζοιιλφικάρ έφέ ντη. τού Ρεμξή Μουσταφά πασά κι άλλων. "Υστερα 
κατέβηκε κατά τό Κάστρο, συνάντησε φτωχολογιά, οί άντιδράσεις τους ήταν 
διαφορετικές. ΑύτόΓδέν άφηναν άρχοντικά καί περιουσίες, ή ζωή τους ήταν 
βασανισμένη όπως καί τής χριστιανικής καί έβραίικης φτωχολογιάς, δέν 
είχαν νά χάσουν τίποτε, άντίθετα είχαν ελπίδες γιά ένα καλλίτερο αύριο. 
Μόνο ένα άγκάθι τούς κεντούσε τήν καρδιά' ή άγάπη γιά τήν πόλη πού άφη
ναν, τό αίσθημα αύτό τό έβλεπες πιό έντονο στά μάτια τών τουρκόπουλων, 
σπάραζε ή καρδιά τους πού θάφευγαν, μακρυά άπό τούς φίλους τους, τά ρω- 
μιόπουλα, κι άς τούς έσπαζαν τά κεφάλια στούς πετροπόλεμους πού δέν 
είχαν τελειωμό... "Οταν ό Πέτρος ολοκλήρωσε τόν κύκλο τών άποχαιρετι- 
σμών. είχε πιά βραδυάσει, ούτε κατάλαβε πώς πέρασαν οί ώρες. Γύρισε στό 
σπίτι μ’ ένα κενό μέσα του' ήταν τά βιώματα τής ζωής πού σχετίζονταν μέ 
τήν κοινή συμβίωση Τούρκων καί Ελλήνων. Τώρα οί πρώτοι εξαφανίζονταν 
άπό τήν ιστορία καί τή ζωή τής πόλης, τή θέση τους θά έπαιρναν άλλοι, οί 
"Ελληνες πρόσφυγες. — Ά ς  πάνε στό καλό, μουρμούρισε ό Πέτρος, είχαν δί
κιο. έτσι είχε ορίσει ό Αλλάχ...

Οί άλλοι τόν περίμεναν. ήθελαν ν ’ άκούσουν τις εντυπώσεις του. τελικά 
κατάλαβαν πού είχε πάει. —Μή μέ ρωτάτε τίποτα, άπάντησε ό Πέτρος, είμαι 
πολύ κουρασμένος καί συγκινημένος. πρόσθεσε σιγά νά μήν τόν άκούσουν 
οί άλλοι, προπαντός ό Γιάγκος καί ή οίκογένειά του. θά σάς τά πώ άλλη φο
ρά. Σεβάστηκαν τή θέλησή του. Ή  άλλη φορά δέν ήρθε ποτέ. Ούτε ό Πέτρος 
μίλησε, οϋτε οί δικοί του ρώτησαν...



—  183 —

Τις μελαγχολικές σκέψεις άπό τόν άποχωρισμό τών^φίλων του τουρκο- 
γιαννιωτών, ήρθε τήν άλλη μέρα νά διασκεδάσει ένα χαρμόσυνο γεγονός. 'Η 
κόρη του ή Χριστίνα, γέννησε τή νύχτα ενα όμορφο κοριτσάκι. Κουρασμέ
νος άπό τή συγκινησιακή φόρτιση -άλλες φορές σέ κρατάει άγρυπνο, κι άλ
λες σέ ρίχνει σέ ύπνο ληθαργικό- δέν πήρε είδηση, πώς υστέρα άπό τά μεσά
νυχτα ή Λευκή είχε φύγει άπό δίπλα του, ειδοποιημένη άπό τήν υπηρέτρια 
τοΰ σπιτιοΰ τής Χριστίνας' ή κόρη της τήν ήθελε κοντά της. στίς δύσκολες 
στιγμές πού περνούσε. Ή  φυσιολογική ζωή τής Χριστίνας έκανε τόν τοκετό 
εύκολο. Δέ χρειάστηκε νά καλέσουν χειροΰργο-γυναικολόγο, όλα έγιναν μέ 
τή φροντίδα μιάς μαμμής σπουδαγμένης -διέθεταν τότε άρκετές τά Γιάννι
να-, τή βοήθησε καί μιά άλλη, τής παλιάς σχολής «πρακτική», κάποιες φορές 
ή πείρα προσφέρει θετικές βοήθειες στήν επιστήμη. Ό τα ν τό πρωΐ ό Πέτρος 
ξύπνησε καί πήγε στήν κουζίνα νά πλυθεί, τούς βρήκε δλους εκεί συγκεντρω
μένους νά συζητοΰν σέ χαμηλούς τόνους, νά μήν τόν ξυπνήσουν. Τά πρόσω
πά τους ήταν χαρούμενα, δέν πρόκανε νά ρωτήσει τήν αιτία, ή νύφη του ή 
Κατερίνα έτρεξε καί τόν άγκάλιασε, νά ζήσει τό νέο έγγονάκι σου παπού, 
φώναξε, νά σοϋ ζήσει έπανέλαβαν όλοι έν χορώ, ό Πέτρος έμεινε σύξυλος, 
μά τί συμβαίνει τέλος πάντων.., ρώτησε μέ κάποια άδημονία, τό μυαλό του 
ήταν άκόμα θολωμένο άπό τό ληθαργικό ύπνο, δέν τόν βοηθούσε νά συλλά- 
βει καί ερμηνεύσει γεγονότα καί καταστάσεις άναμενόμενες, τόν τοκετό τής 
Χριστίνας τόν περίμεναν άπό μέρες όλοι, δμως ό νούς του δέν πήγε εκεί. Ή  
μικρή Ελένη τόν έβγαλε άπό τήν άπορία, ή θεία Χριστίνα παπού γέννησε κο
ριτσάκι. τώρα έχω ξαδελφούλα είπε καί έτρεξε στήν άγκαλιά του. "Οταν ό 
Πέτρος συνειδητοποίησε τί είχε γίνει, άφησε νά έκδηλωθεϊ χωρίς μέτρο ή χα
ρά του, μέ χίλιους τρόπους, άκόμα κι ένα παλιό Ζαγορίσιο τραγούδι χόρεψε, 
δέν τόν χωροΰσε ό τόπος, θά πάω στό σπίτι τής Χριστίνας, φώναξε, θέλω 
νά δώ τήν έγγονή μου. — Νά πάρεις τό πρωινό σου πρώτα πατέρα, είπε ή 
Κατερίνα, καί ϋστερα φεύγεις. —-Δέν θέλω πρωινό, απάντησε ό Πέτρος, 
όταν ή καρδιά είναι χορτάτη, τό στομάχι δέ λογαριάζεται. Βγήκε τρέχοντας 
άπό τό σπίτι, πιό κάτω βρήκε ένα αμάξι, γρήγορα, φώναξε στόν αμαξά, στό 
Γιαλί-Καφενέ, θάχεις μεγάλο ρεγάλο, γέννησε ή κόρη μου.

Στά ΪΓάννινα, κατά τό σχολικό έτος 1923-24 λειτουργούσαν δυό Διδασκαλεία: α) Τό 
Τριτάξιο, πού διηύθυνε ό Δ. Σουχλέρης, άπό τήν Πελοπόννησο καί β) Τό Μονοτάξιο, μέ 
διευθυντή τό φιλόλογο Δ. Σακελλαρίδη άπό τό Τσερβάρι (τόν είχα διευθυντή άργότερα 
στό Β γυμνάσιο). Τό πρώτο δεκαήμερο τοϋ ’Ιουνίου τοΰ ’24. τό Τριτάξιο όργάνωσε με
γάλη σχολική γιορτή πού σημείωσε εξαιρετική έπιτυχία. Στό Διδασκαλείο είχε όργανωθεΐ 
καί μαθητική κοινότητα μέ τό όνομα Πεσταλότσι καί πρόεδρο τό σπουδαστή Κωνσταν
τίνο Κίγκα (άργότερα έγινε οδοντίατρος). Οί άπόφοιτοί του ήταν οί παρακάτω, ζοΰν 
σήμερα λίγοι άπ' αύτούς: 1) Μ. Βούρδας. 2) Θ. Βουσουλίνου. 3) Λ. Δεσύλλα. 4) Ήλ. Κα- 
κοσιάνα, 5) Α. Καλυβιώτου. 6) Κ. Κίγκας, 7) I. Κορτζης. 8) Ά λ. Κυρέλλη, 9) Έλπ. Μέλη. 
10) Α. Μπουκουβάλα, 11) Αίκ. Παπαλέξη, 12) Ε. Ρούβαλη. 13) Γ. Πορτοβάρας, 14) I. Σαρά
φης. 15) Σ. Σαφύλιος, 16) Ν. Στάρας, 17) Ρ. Τζιμοπούλου, 18) Χρ. Τσακαλίδης. 19) Α. Τσο- 
νίδου. Οί άπόφοιτοί τοΰ Μ ονοτάξιου Διδασκαλείου έφταναν τούς 60. Πήραν τά απολυ
τήριά τους κατά τό τρίτο δεκαήμερο τοΰ ’Ιουλίου καί τά όνόματά τους δημοσιεύτηκαν στίς



—  184 —

εφημερίδες κατά σειρά επιτυχίας: 1) Μαρία Οίκονόμου. 2) Σταυρούλα Τραυλού. 3) ’Α
γησίλαος Παρτσάλης. 4) Αικατερίνη Καζαμία, 5) Έρμιόνη Φωτέτση. 6) Ίοκάστη Μαϊδά- 
τση. 7) Γεώργιος Παπακώστας τοΰ Ν., 8) ’Ιωάννης Παπαδόπουλος, 9) ’Ιωάννης Καρΰδης, 
10) Γεώργιος Σαμαρτζής. 11) Γεώργιος Οίκονόμου. 12) 'Αλκιβιάδης Μπαρτσούλης. 13)'Α

λέξανδρος Κουμπάρος. 14) Λάζαρος Γερολά
ζος. 15) Κωνσταντίνος Λαζαρίδης. 16) Ό λγα  
Τζέτη. 17) Χρυσόστομος Δελλάρης. 18) Ά ννα  
Λαζαράκου. 19) Πολυξένη Τόλια. 20) Δημή- 
τριος Δάνος. 21) Βασίλειος Μπαμπαλίτσος, 
22) 'Αναστάσιος Άργαλιάς. 23) Κλεονίκη Μά
κρη. 24) Ματθαίος Βαλκώνης. 25) 'Ανδρομάχη 
Στοΰπη. 26) Δημήτριος Παπαδόπουλος. 27) Κων
σταντίνος Σαλαμούρης, 28) Γεώργιος Παπακώ
στας τού Κ., 29) Χαράλαμπος Άναγνωστόπου- 
λος. 30) Σπυραντώνης Άραβανής. 31) Χριστό
δουλος Γερογιάννης. 32) Νικόλαος Γιάννης. 
33) Κων. Νταβίσκας. 34) Χρίστος Πανάς. 
35)'Ανδρέας Τσιριγώτης, 36) Νικόλαος Άρ- 
κουμάνης. 37) Δημήτριος Ζαχαρής, 38) Κων
σταντίνος Μπαλατσούκας. 39) Δημοσθένης 
Πΐκος. 40) ’Αθανάσιος Κρεμπούνης, 41) Γεώρ
γιος· Σακκάς. 42) Κων. Τσΐκος, 43) ’Αναστά
σιος Φατοΰρος, 44)Γεώργ. Ζαννιάς, 45) Κων. 
Κονταξής, 46) 'Αντώνιος Κόντος. 47) Γεώρ
γιος Γαζέτας. 48) Σπυρ. Κακλαμάνης. 49) Θεο
χάρης Βελογιάννης. 50) Θεόδωρος Άντωνό- 

πουλος, 51) ’Ιωάννης Μάλλιος. 52) Θεοδόσιος Μαντάς. 53) Μιχαήλ Ζχρβας. 54) Ευστά
θιος Τζοβάρας. 55) Δημήτριος Ξύλινος. 56) Γεώργιος Ρακόπουλος. 57) Κων. Σταμούλης 
58) Χριστόδουλος Παπαδήμας. 59) Γεώργιος Σπυρόπουλος. Υπάρχει κι άκόμα ένας 
πού πήρε άπολυτήριο, ό Ίωάν. Φλούδας (βλ. Κ. Κίτσου. Ή  ιστορία τοΰ Διδασκαλείου 
Ίωαννίνων καί τής Ζ.Π. 'Ακαδημίας, ’Ιωάννινα 1988, σ. 153). Τό Μονοτάξιο είχε άρχί- 
σει νά έπαναλειτουργεΐ τό σχολ. έτος 1923-24. οί παραπάνω ήταν οί πρώτοι άπόφοιτοι. 
Πολλοί άπ' αυτούς άναδείχτηκαν σέ άξιόλογα στελέχη τής δημοτικής εκπαίδευσης, 
συγγραφείς, λαογράφοι κλπ. Τό έν τρίτο, σχεδόν, βαθμολογήθηκε μέ άριστα (ό 15oc 
Κων. Λαζαρίδης είχε βαθμό πτυχίου 9.09), ήταν σπουδαστές υψηλών επιδόσεων.- Ή  
κεντρική πλατεία είχε τά κακά της χάλια. Τά συνεχή σχόλια τών έφημερίδων δέν κέντρι
σαν τό φιλότιμο τού Δήμου γιά τήν έπισκευή της. Κατήντησε μιά αηδής άσχημία -έγραφε 
ό Χατζής- όπου ένδιαιτώνται τά άδέσποτα σκυλιά τής πόλεως, ό Γαμβέττας (ό νέος τύ- ί 
πος τής πόλης, θά ειπωθούν περισσότερα γιαυτόν στούς επόμενους τόμους, ή αίγλη τοϋ 
Άράμη είχε περάσει), οί μυριάδες τών λούστρων, τά αυτοκίνητα καί μέσα σ' δλην αυτήν 
τηνάηδίαν καί σέ σύννεφα σκόνης -προστατευομένης ύπό τής τακτικής τοϋ κ. δημάρχου-, 
είναι καταδικασμένοι νά παίρνουν τόν άέρα τους οί λεγόμενοι... π ε ρ ι π α τ η τ  α ί ..
Μέ άνακοινωθέν τού ίατρικοϋ συλλόγου Ίωαννίνων, οί γιατροί καταφέροντάν κατά τών 
«πρακτικών» γιατρών πού άσκοΰσαν έπάγγελμα στήν ύπαιθρο κυρίως, άλλά καί μέσα 
στήν πόλη ύπό διάφορες ειδικότητες: παθολόγοι, χειροΰργοι. όφθαλμολόγοι. γυναικολό
γοι. άφροδισιολόγοι ή δερματολόγοι. Φρονοϋμεν -ελεγε τό άνακοινωθέν- δτι ή προϊστο
ρική αϋτη έποχή πρέπει νά έκλειψη όριστικώς, οί δέ παρανόμως έξασκοϋντες τό έπάγ
γελμα τοϋ ίατροΰ όφείλουσι νά έξεύρωσιν έτερον έργον άπό τήν έκμετάλλευσιν τής 
εύπιστίας τών άτυχων πασχόντων. οΐτινες. είτε διότι τό νόσημά των άπαιτει μακροχρό
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Κωνσταντίνος Κίγκος, δάσκαλος 
κι άργότερα οδοντίατρος
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νιον θεραπείαν, είτε διό τι πάσχουσιν έξ ανιάτου νοσήματος, καταφεύγουν, κατόπιν 
συστάσεως διαφόρων πρακτόρων, εις τούς λεγομένους πρακτικούς ιατρούς, ών κύριον 
εργον είναι μόνον ή άπογύμνωσις τών άρρώστων καί οϋδέν πλέον. Ό  Σύλλογος, ύστερα 
απ' ηύτά. απαγόρευε ατούς πρακτικούς γιατρούς f) τούς αγύρτες τήν εξάσκηση τού

ιατρικού έπαγγέλματος. οί πα
ραβάτες θά καταγγέλλονταν καί 
θά τιμωρούνταν. ’Απαγορευό
ταν επίσης στις μαίες νά έπαγγέ- 
λονται τή γιατρό γυναικολόγο, 
νά κάνουν εξετάσεις, καυτηριά
σεις κι άλλες επεμβάσεις, πού 
πολλές φορές επιδείνωναν τήν 
κατάσταση τής άρρωστης. 'Απα
γορευόταν στούς πρακτικούς 
γιατρούς, τις μαίες καί τις νοσο
κόμους νά γράφουν συνταγές, οί 
φαρμακοποιοί δέν επρεπε νά 
έκτελοϋν τέτοιες συνταγές. Καί 
τό ανακοινωθέν κατέληγε: Πα- 
ρακαλοϋνται πάντες οί λαμβά- 
νοντες γνώσιν τής έκμεταλλεύ- 
σεως τής λαϊκής εύπιοτίας εκ 
μέρους τών διαφόρων άγυρτών. 
νά καταγγέλλουν τούτους εις 
τόν πρόεδρον τοϋ Ίατρικοϋ συλ
λόγου, μετά τών σχετικών απο

δείξεων. Περιορίστηκε βέβαια, ύστερα άπ' αΰτά. ό αριθμός τών πρακτικών γιατρών, 
άλλά δέν άφανίσχηκαν. Τό ανακοινωθέν δέ λάβαινε ύπόψη του τήν ψυχολογική κατά
σταση τών άρρωστων, τών χτυημένων άπό αγιάτρευτες άρρώστειες -αύτούς κυρίως εκμε
ταλλεύονταν οί πρακτικοί γιατροί- στήν άπελπισία τους γυρεύουν κάπου νά στηριχτούν, 
νά έναποθέσουν τις ελπίδες τους. εστω κι άπατηλές καί πρόσκαιρες' αύτή τήν ελπίδα 
έδιναν, μέ άδρή άμοιβή. οί πρακτικοί γιατροί καί οί αγύρτες. Σέ λίγο θ& σάρωνε τη φαρ
μακολογία κι ενας καλόγερος άπό τό άγιον Ό ρος. ό πάτερ Νεκτάριος μέ τις συνταγές 
καί τις φυλλάδες πού κυκλοφορούσε.- Στυγερόν έγκλημα κατετάραξε τήν κοινωνίαν τών 
Ιιυαννίνων. Στις 18 ’Ιουλίου τό πρωί. βρέθηκε νεκρός στό σπίτι του, ό ’Απόστολος Ταμ- 

βακόπουλος. έστιάτορας τής όδού ’Αβέρωφ. χτυπημένος μέ μπαλντά στό κεφάλι, καθώς 
κοιμόταν. Ή  αστυνομία διαλεύκανε τό έγκλημα. Δράστης ήταν ό υπάλληλός του Π. 
Σγουρός, ισχυριζόταν δτι τό θύμα είχε μαζί του άθεμίτους σχέσεις. Ή πραγματική αιτία 
τού φόνου δμως. ήταν ή ληστεία, ή αστυνομία ανακάλυψε δτι ό δράστης είχε κλέψει άπό 
τό θύμα 60-000 δρχ. καί 200 δολλάρια.- Στόν καθηγητή Χαρίλαο Μαστορίδη, άπό τό 
Γαεπέλοβο. τό υπουργείο Στρατιωτικών άπένειμε τόν πολεμικό σταυρό γ" τάξεως. διά 
τήν ύπέροχον διαγωγήν ήν έπέδειξεν. ώς έφεδρος ϋπολοχαγός έν Μ. Άσία, κατά τάς 
ημέρας τής καταστροφής καί ιδιαιτέρως κατά τήν 17ην Αύγούστου 1922. όπότε άγωνι- 
ζόμενος εις τήν πρώτην γραμμήν τον 2ου τάγματος τοϋ 26ου ’Ηπειρωτικού συντάγμα
τος. ετραυματίσθη ΰπό σφαιρών πολυβόλων καί εις τούς δύο του πόδας επάνω εις τόν 
μαστοειδή λόφ ον τοϋ Δοβα-Τεπέ.

Κώστας Λαζαρίδης, δάσκαλος, 
ιστοριοδίφης καί λαονράφος



— 186 —

ΤΤ άρθρογραφία τών εφημερίδων τών Γιαννίνων γύρω άπό τά φλέγοντα 
θέματα τοΰ τόπου έφεραν σέ δεύτερη μοίρα τό σχολιασμό τών πολιτι

κών γεγονότων, τά όποια καί πολλά ήταν καί σοβαρά. Ή  κυβέρνηση Παπα
ναστασίου είχε αποδυναμωθεί άπό έσωκομματικές διαμάχες. Οί Μιγαλακό- 
πουλος καί Γονατάς. έπαψαν νά τήν υποστηρίζουν γιατί είχαν ένοχληθεϊ άπό 
τή δραστηριότητα τοΰ Παγκάλου, πίεζε τούς άξιωματικούς νά υπογράψουν 
πρωτόκολλο, μέ τό όποιο θά ζητοΰσαν νά παραμείνει ή κυβέρνηση στήν 
έξουσία. Αύτά. σέ συνδυασμό μέ τά γεγονότα τής Θεσσαλονίκης, όπου στρα
τιώτες τοΰ τάγματος φρουράς τοΰ βενιζελικοΰ άντισυνταγματάρχη Καρα- 
κούφα, κατέστρεψαν τά τυπογραφεία τών άντιβενιζελικών εφημερίδων Τα
χυδρόμος καί 'Ημερήσια, τραυματίζοντας τούς τυπογράφους, οδήγησαν τήν 
κυβέρνηση σέ παραίτηση (19 ’Ιουλίου), υστέρα άπό έντονες συζητήσεις στή 
βουλή. Ή  έντολή γιά σχηματισμό νέας κυβέρνησης δόθηκε πρώτα στόν άρ- 
χηγό τών ΠροοδευτικώνJ 1  Καφαντάρη, πού δέν τήν άποδέχτηκε καί στή συ
νέχεια στό Θεμ. Σοφούλη. Ή  νέα κυβέρνηση πήρε ψήφο έμπιστοσύνης στίς 
30 Ιουλίου. Στήν κυβέρνηση συμμετείχε ώς υπουργός τής Συγκοινωνίας ό 
Δ. Μπότσαρης καί τό γεγονός χαιρετίστηκε άπό τό γιαννιώτικο τύπο, άκόμα 
καί τόν άντιβενιζελικό.

Ό  σχηματισμός τής κυβέρνησης Σοφούλη προκάλεσε άναταραχή στά 
Γιάννινα γιά λόγους άλλης υφής. Καταδικάστηκαν ένέργειες τοΰ βενιζελικοΰ 
δημάρχου Γ. Σταυρίδη. ό όποιος, κάθε φορά πού γινόταν κυβερνητική μετα
βολή (άλλά καί γιά άλλα θέματα, μητροπολιτικό κλπ.), συγκέντρωνε στό 
δημαρχείο τούς προέδρους τών σωματείων καί, κατά κάποιο τρόπο, τούς 
υποχρέωνε νά ύπογράφουν τηλεγραφήματα, εϊτε συμπαράστασης πρός κάθε 
νέα κυβέρνηση, είτε προτροπής πρός τούς βουλευτές τής ’Ηπείρου νά ύπερ- 
ψηφίσουν τήν κυβέρνηση. Φαίνεται πώς οί διοικήσεις τών σωματείων άπηύ- 
δησαν άπό τήν τακτική τοΰ δημάρχου, πού φαλκίδευε στήν ούσία τήν έλεύ- 
θερη γνώμη τους, κι δταν τούς ζητήθηκε νά υπογράψουν τηλεγραφήματα 
πρός τούς βουλευτές γιά νά υπερψηφίσουν τήν κυβέρνηση Σοφούλη, άρνή- 
θηκαν. Τή στάση τους έπικρότησε θερμά ή Ήπειρος: ...'Όταν κανείς είναι 
δήμαρχος μιας πόλεως. ώς τά ’Ιωάννινα, έγραφε, δέν δύναται, δέν είναι θε
μιτόν. δέν είναι έντιμον νά μεταχειρίζηται τούς δημότας -τά σωματεία- διά 
νά τούς ύποβάλη πρός υπογραφήν προτάσεις καί ψηφίσματα, υβριστικά διά 
τήν διανόησήν καί τήν πολιτικήν ώριμότητα καί ήθικήν των! Διότι, διατί τά
χα τά σωματεία τής πόλεως θά ήτο « τ ί μ ι ο ν  καί η θ ι κ ό ν »  -ΐνα  μή 
κλαυθμηρίζχι καί ή εγχώρια βενιζελίς-, νά υπογράψουν τοιοΰτον τηλεγράφη
μα, άξιοϋν άπό τούς βουλευτάς Η πείρου νά ψηφίσουν τήν κυβέρνησιν Σο
φούλη: Μόνον είς γελοίαν πόλιν, ένθα γελοίοι μέν θά ήρχον. γελοίοι δέ καί 
οί άρχόμενοι θά ήσαν. ήμποροϋσαν νά συμβαίνουν τοιαύται άσχημοσΰναι 
καί άπρεπεΐς άναίδειαι πρός τήν διανόησιν καί τό φρόνημα τών άλλων, έκ 
μέρους άνθρώπων άποβαλόντων τό αίσθημα τοϋ σεβασμού πρός εαυτούς 
καί πρός τούς άλλους. ...Τύχη άγαθή. Έκ μέρους τών σωματείων ύψώθη
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προχθές εναντίον τοϋ πρωτοφανούς αυτού δημάρχου ένα «αλτ!». Νά χαιρε- 
τήσωμεν ώς λυτρωμόν, ώς άπαλλαγήν. ώς σημεΐον ανδρισμού πολιτικού καί 
χειραφετήσεως: Τό άρθρο της Η πείρου  συζητήθηκε πολύ. Πρώτο έσπευσε νά 
συγχαρεί τό Χατζή τό Εργατικό κέντρο τής πόλης (υπέγραφε τήν επιστολή 
ό Ν. Μαυρομάτης, γενικός γραμματεύς τοΰ Πανηπειρωτικοϋ Εργατικού κέ
ντρου): Τό χθεσινό άρθρο τής «Ηπείρου» άνεγνώσθη μέ εξαιρετικήν άνα- 
κούφισιν σημείωνε. Καί πρόσθετε: έ φ ' όσον μάλιστα ή έντοπία έφημερίς 
«Κήρυξ» νομίζει ασφαλώς μετά τοϋ κ. δημάρχου ότι τά σωματεία είναι κομ
ματική ιδιοκτησία των, ώστε νά τά ρυμουλκώσι αναλόγως τών έκάστοτε βλέ
ψεων καί κομματικών συμφερόντων, ώστε νά παραποιή μάλιστα τάς δια- 
τυπουμένας γνώμας των - είναι άνάγκη νά τονισθή πλέον, δτι καί ό «Κήρυξ» 
καί πας άλλος πρέπει νά έξέλθουν έκ τής πλάνης των δτι ό λαός θά είναι 
διατεθειμένος, διά νά κρατή ό κ. δήμαρχος τήν δημαρχίαν του. ή διά νά 
έκδίδη ό κ. Πανίδης τόν «Κήρυκα». (ό συνδιευθυντής Ν. Λάππας είχε άπο- 
χωρήσει), νά ψάλλη δ.τι τοϋ κανοναρχάη πλέον ό βενιζελισμός. Στή συνέχεια 
τό Εργατικό κέντρο άπαιτοΰσε άπό τόν υπουργό Δ. Μπότσαρη νά φροντί
σει γιά τά συγκοινωνιακά έργα στήν Ή πειρο καί διατύπωνε τήν άποψη ότι 
ή βουλή δέν άντιπροσώπευε τίποτε πιά καί μόνη λύση ήταν οί εκλογές, κοινό 
αίτημα τοΰ λαού. Τό ’Εργατικό κέντρο πρόβλεψε τή σύντομη πτώση τής 
κυβέρνησης, τής όποιας ή ζωή ήταν όλιγόμηνη.

Τό μεγαλύτερο μέρος τών ύπαγόμενων στήν άνταλλαγή μουσουλμάνων 
έφυγε άπό τά Γιάννινα, παρέμειναν δμως άρκετοί, οί όποιοι είχαν ύποβάλ- 
λει αιτήσεις γιά νά χαρακτηριστοΰν ώς άλβανοί καί νά παραμείνουν. Ό  Carl 
Bratle πρόεδρος τής ’Επιτροπής άνταλλαγής (14η Μικτή Υποεπιτροπή), 
πού βρισκόταν στά Γιάννινα, γιά νά έπισπεύσει τήν επίλυση τοΰ θέματος, μέ 
άνακοίνωσή του, προσκαλοΰσε τούς έναπομείναντας άνταλασσομένους μου
σουλμάνους νά παρουσιαστούν στά γραφεία τής Επιτροπής καί καθορίσουν 
τήν στάσιν των, μέσα σέ πέντε μέρες. Οί προσπάθειες τών μουσουλμάνων 
τής κατηγορίας αύτής -οί περισσότεροι ήταν κτηματίες- προκάλεσε τήν άντί- 
δραση τής κοινής γνώμης, ή όποια έκδηλώθηκε μέσω τής ’Ομοσπονδίας 
έπαγγελματιών Ηπείρου, τοΰ ’Εργατικού κέντρου, τής ’Ένωσης θυμάτων 
πολέμου καί παλαιών αγωνιστών, καθώς καί τοΰ Συλλόγου ένοικιαστών 
Ηπείρου. Σέ σύσκεψη πού έγινε στά γραφεία τής 'Ομοσπονδίας έπαγγελμα
τιών. άποφασίστηκε νά γίνουν έντονότατα διαβήματα στή Γενική διοίκηση 
καί νά ύποβληθοΰν υπομνήματα διαμαρτυρίας στήν Επιτροπή άνταλλαγής. 
άπό τήν όποια θ ’ άπαιτοΰσαν δπως οί ύποβαλλόντες άθρόας αιτήσεις μου
σουλμάνοι άποδείξουν τήν άλβανική καταγωγή τους μέ μάρτυρες κι όχι ψευ
δομάρτυρες. Τελικά οί αιτήσεις άπορρίφτηκαν καί οί μουσουλμανικές οικο
γένειες έφυγαν, εκτός άπό έλάχιστες, δπως σημειώθηκε.

Τό θέμα τής καταδίκης τών εμπόρων είχε κι άλλες παρενέργειες, έκτός 
άπό εκείνες πού άναφέρθηκαν. Ό  έμπορος Σπ. Σπέγγος, ήταν ό μόνος άπό 
τούς εμπόρους, πού παρουσιάστηκε ώς μάρτυρας κατηγορίας στό δικαστή
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ριο καί κατέθεσε δτι οί κατηγορούμενοι είχαν αίσχροκερδήσει. Είπε -σημεί
ωνε ό Χατζής- ώς ένας τίμιος άνθρωπος, δτι, δπως όλοι, καί τό έ μ π  ό - 
ρ ι ο ν . τό οίονδήποτε έμπόριον. παραγωγικόν ή άλλο. εγχώριον η εισαγω
γικόν. αίσχροκερδεϊ καί πλεονεκτεί. Ή  κατάθεσή του δίχασε τόν κόσμο, οί 
φίλοι τών καταδικασθέντων έξανέστησαν καί μέσω τής Ελευθερίας καί τού 
Κήρυκος έξέφρασαν τή δυσφορία τους. ’Αντίθετα ή Ή πειρος  καί ή μερίδα 
τής κοινής γνώμης πού τήν άκολουθοΰσε, τόν χειροκρότησε. Πάντα σεβα
στός καί πάντοτε άγαπητός καί σώφρων ό κ. Σπ. Σπέγγος, άνάγεται εις προ
σωπικότητα πλέον σεβαστήν καί πλέον άγαπητήν. σχολίασε ό Χατζής. Οί 
έμποροι όμως τής πόλης δέ συγχώρησαν τή στάση του: τόν διέγραψαν άπό 
τόν Εμπορικό σύλλογο. Συνέπειες είχε κι ό Χατζής γιά τήν άρθρογραφία 
του. Μικρός άριθμός εμπόρων (ευτυχώς -σημείωνε- μόνον τρεις, διότι θά 
ήσαν έντροπή νά ήσαν περισσότεροι) έπέστρεψε τήν έφημερίδα, έπειδή είχε 
γράψει ότι ή άπόφαση τοϋ δικαστηρίου ήταν δίκαιη. (Συμβαίνει εις τοιαύτας 
περιπτώσεις -σχολίαζε- νά χάνη κανείς τήν συμπάθειαν τριών α δ ί κ ω ν  
φ ί λ ω ν  καί νά κερδίζη τής όλης κοινωνίας). Ή  διαγραφή τοϋ Σπ. Σπέγγου 
άπό τόν ’Εμπορικό σύλλογο, έφερε σέ φώς κι άλλες λεπτομέρειες. Μέ έπι- 
στολή του ό Σπέγγος (Ή πειρος  10-8-24) άποκάλυπτε πώς δέν είχε κάν έγ
γραφε! στό Σύλλογο. Κατά τό 1916 τόν έγραψαν μέλος, χωρίς τήν έγκρισή 
του καί μάλιστα τόν έ'ξέλε'ξαν πρόεδρο, ύστερα άπό έπιμονή πολλών φίλων 
του. Στις επόμενες έκλογές έκλέχτηκε καί πάλι πρόεδρος χωρίς νά είναι 
παρών κατά τήν ψηφοφορία. "Υστερα άπό λίγο καιρό είχε προστριβές μετά 
τοϋ τότε Ά λή  πασά Γενικού διοικητοϋ (Στεργιάδη) κςά παραιτήθηκε. Τόν 
έξέλεξαν καί πάλι παμψηφεί πρόεδρον έν άπουσία του  τό 1918. Δέχτηκε, 
μετά τήν ύπόσχεση πού πήρε άπό ολόκληρο τό διοικητικό συμβούλιο ότι θά 
ύποστήριζε μέ πείσμα τόν άγώνα του έναντίον τοΰ Στεργιάδη. Π αρ’ όλα 
ταϋτα -γράφει στήν έπιστολή του- μ ε τ ’ όλίγας ήμέρας τρομοκρατηθέντες 
παρά τοϋ Γενικού διοικητοϋ, διά πρεσβείας μέ παρεκάλεσαν νά παραιτηθώ, 
λησμονοϋντες τά υπεσχημένα, ινα μή καταστραφώσιν, ώς έλεγον. ’Αηδιασμέ
νος άπό άνθρώπους πού οϋτε τόν λόγον τής τιμής των δέν ήμποροϋσαν νά 
κρατήσουν, άπεχώρησα έκτοτε τοϋ «Συλλόγου» ήτοι κατά τάς άρχάς τοϋ 
1919. Ή  διαγραφή του άπό σύλλογο στόν όποιο δέν άνήκε πιά, οφειλόταν, 
κατά τήν άποψή του, στήν άρνησή του νά ψευδορκήσει στό δικαστήριο, κα
ταρρακώνοντας τή συνείδησή του, χάριν τών εμπορικών κερδών τών κατη-
νοοουβ,έναιν-καί εία βάροξ^θύ-ά&υχθϋζ_λαοϋ. ----- -------------^

Ύστερα άπό τήν έντονη άρθρογραφία της 'Ελευθερίας καί τις αποκαλύψεις της, σχε
τικά μέ τή δράση τοΰ όπλαρχηγοΰ-άποσπασματάρχη Γιάννη Τζίτζου ή Μανούση. οί 
άρχές διέταξαν τή σύλληψή του καί τόν εγκλεισμό στις φυλακές. Ό  έγκλειστος δημοσί
ευσε (2 ’Ιουλίου) στόν Κήρυκα πιστοποιητικόν καλής διαγωγής, στό όποιο ισχυριζόταν 
δτι είχε εξοντώσει τή ληστεία στά πέρα άπό τόν Καλαμά Κουρεντοχώρια καί Τσαμικο- 
χώρια. Τό πιστοποιητικό ήταν άνυπόγραφο. Ό  Χρηστοβασίλης άμφισβητοΰσε τούς 
ισχυρισμούς του καί τόν προκαλοΰσε νά όνομάσει τις συμμορίες πού έξόντωσε. Ή  σύλ
ληψη τοΰ Τζίτζου υποχρέωσε τούς άλλους όπλαρχηγούς-άποσπασματάρχες νά περιορί^
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finyv τήν άαυδοσί.α τους και νά συμιιαίΖευτοϋνΑ Πρέπει πάντως νά σημειωθεί δτι ή 
συμβολή τους στήν πάταξη τής ληστείας ήταν σημαντική.- Γάμοι: (Ά πό τήν 'Ελευθερία 
τής 28-7-24): Έτελέσθησαν χθές έν Βίτση τοϋ Ζαγορίου οί ταιριαστοί καί εύτυχισμένοι 
γάμοι τοϋ αξιωματικού τής ’Αστυνομίας πόλεων καί διδάκτορος τής Νομικής κ.

Χρήστου Γ. Σάρρου (ξαδέρφου 
μου), τής εύγένοΰς οίκογενείας 
τών Σαρραίων άπό αιώνων, μετά 
τής δεσποινίδος Ίππολύτης Κοκ- 
κόρου έκ Κουκουλίου, τής όνο- 
μαστής έπίσης οίκογενείας τοϋ 
Ζαγορίου. Ό  ευτυχής νυμφίος κ. 
Χρ. Γ. Σάρρος. τελευταίος άπόγο- 
νος τής μεγάλης οίκογενείας... κέ- 
κληται διά τοϋ γάμου τούτου νά 
διαιώνιση τό εύγενές όνομα τών 
προπατόρων του. καί ιδία τοϋ με
γάλου θείου τον κ. Δημ. Μ. 
Σάρρου, ενός τών περιόοξοτέρων 
τών έλληνικών γραμμάτων έργά- 
του... Δέν τσιγκουνευόταν σέ 
ΰμνους γιά τούς φίλους του ό 
Χρηστοβασίλης. ιδιαίτερα δταν 
έπρόκειτο γιά τήν οικογένεια τοϋ 
Δ. Σάρρου, μέ τόν όποιο τόν συ
νέδεε άδελφική φιλία, δπως εχει 
σημειωθεί.- Νέες προσφυγικές 
οικογένειες άναμένονταν νά φτά
σουν στήν ’Ήπειρο, υπολογίζο
νταν σέ 3.000.- Κυκλοφόρησε 
στήν Κέρκυρα ή συλλογή τοϋ Ή- 
πειρώτη ποιητή Πύρρου Λεκάντα. 
μέ τίτλο Δάκρυ ψυχής.- Μετά τό 
άξιόλογο κείμενο πού είχε δημο

σιεύσει ό Κων. Καζαντζής στήν *Ηπειρο (25-3-24) γιά τά τζαμιά τών Ίωαννίνων καί τις 
προσπάθειες πού επρεπε νά καταβληθούν γιά τή διάσωσή τους, νέα μελέτη γιά τό ίδιο 
θέμα άλλά μέ διαφορετικές άπόψεις -ζητοΰσε τήν κατεδάφιση τών μιναρέδων- δημοσί
ευσε στήν ίδια έφημερίδα (8-8-24) ό μηχανικός Δ. Π. Άραβαντινός.- Στίς 10 Αύγούστου 
εφτασε στά Γιάννινα κι άνέλαβε τά καθήκοντά του ό νομάρχης Ίωαννίνων καί άναπλη- 
ρωτής Γενικός διοικητής Ηπείρου Σταμάτιος Σταματίου, εις έκ τών ίκανωτέρων καί 
δαιμονιωδεστέρων διοικητικών υπαλλήλων τοϋ ελληνικού κράτους, κατά τήν ’Ελευ
θερία. ή όποια πρόσθετε τά έξης κατατοπιστικά: Ό  κ. Σταματίου. γνωστότερος είς τόν 
φιλολογικόν κόσμον ώς «Σταμ.Σταμ.». αύτοποίητος καί αϋτοδημιούργητος, μή όφείλων 
είς κανένα τήν άλματικήν προαγωγήν του, είναι βγαλμένος άπό τά σπλάγχνα τής δημο
σιογραφίας. τής οποίας έπί έτη ύπήρξεν αληθές σέμνωμα. Πνευματικόν δέ τέκνον τοϋ 
μεγάλου διδασκάλου δημοσιογράφου Βλ. Γαβριηλίδου. ύπήρξεν έπί έτη ό δεύτερος στύ
λος τής «Άκροπόλεως». όπόθεν μετεπήδησεν είς τήν διοικητικήν ύπηρεσίαν... Ά λλά  μέ
σα σ' δλα αύτά τά φωτεινά διά τόν κ. Στ. Σταματίου καί τόν «Στάμ.Στάμ». λίγο έλειψε 
νά λησμονήσωμεν καί τόν όξυνούστατον σατνρογράφον καί σατυροσκιτσογράφον 
«Στάμ. Στάμ». τά όποια τόν κατατάσσουν μεταξύ τών ώραιοτέρων έλληνικών πνευ

Δημήτριος Σάρρος, ανώτατος εκπαιδευτικός, 
πρόεδρος τοϋ Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, ιστο
ρικός καί μεταφραστής τών δραμάτων τού 
Σοφοκλή καί τού Ευριπίδη.
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μάτων». (Οί συνομήλικοι καί οΐ μεγαλύτεροι μεγαλώσαμε μέ τά ευθυμογραφήματα τοϋ 
Στάμ.Στάμ. καί πάντα τόν θυμούμαστε). Μέ τά καλλίτερα λόγια καί πολλές ελπίδες υπο
δέχτηκε τόν Στάμ.Στάμ. καί ή Ήπειρος. Καί τών άλλων έφημερίδων τά σχόλια ήταν κο
λακευτικά. Οί πρώτες ένέργειες τοϋ νέου άναπληρωτή Γ. Διοικητή προξένησαν εντύπω
ση: Ά π ό  τήν πρώτη μέρα πού άνέλαβε τά καθήκοντά του κατάργησε τό βιβλίο παρουσίας 
τών υπαλλήλων, δηλώνοντας: τό καταργώ άφιέμενος εις τήν φιλοπατρίαν τών υπαλλή
λων. Μιλώντας επίσης στό συμβούλιο της έγκαταστάσεως τών προσφύγων γεωργών 
είπε: Εννοώ εντός ενός καί ήμίσεως μηνός νά εγκατασταθούν δλαι αί πρόσφυγες γεωρ
γικοί οίκογένειαι καί νά λείψουν τά λόγια καί αί συζητήσεις. Πάντως τό βιβλίο παρου
σίας τών υπαλλήλων, άπό τήν έποχή τοϋ Στάμ.Στάμ.. πολλές φορές καταργήθηκε κι 
άλλες τόσες άναστήθηκε.

Λ \  έ τή χορήγηση τής άμνηστείας οί λήσταρχοι, όντας «έντιμοι» πολίτες 
πλέον καί έχοντας εξασφαλίσει πόρους γιά όλη τους τή ζωή -οί 

Ρετζαΐοι άπό τά λύτρα τών άπαγωγών μόνο είχαν εξασφαλίσει 3.000.000 
δρχ.. ποσό τεράστιο γιά εκείνη τήν έποχή- έπιδόθηκαν σέανεγερση σπιτιών 
μεγαλοπρεπών (Τσίλη Μάστορας), έμπόριο κι άλλες επιχειρήσεις, έχοντας 
τήν υποστήριξη σπουδαίων παραγόντων τών κυβερνώντων, άκόμα καί 
υπουργών. Πολλοί δέν ξέχασαν καί τά προσωπικά τους καί δέ δίστασαν,

πρός Ικανοποίηση τοϋ εγωισμού τους 
νά καταλύσουν καί τίς άρχές, δπως 
έγινε στίς 2 Αύγουστου, στήν Παρα- 
μυθιά. Μπήκε στήν άγορά τής πόλης μέ 
τούς άνδρες του. ό Νικόλαος Κιάμος, 
άποσπασματάρχης τώρα τής Έννόμον 
ταξεως. καί διεσκέδασε γιά άρκετή ώρα 
στό εστιατόριο τοϋ Μ. Μητσιώνη. πα
ρέα μ' έναν άνΟυπασπιστή πεζικοϋ. χο- 
ρεύοντες καί πυροβολοϋντες ύπό τούς 
ήχους έγχωρίων οργάνων. Δυό δμως 
άπό τούς πρώην ληστές, ό Ν. Κιάμος 
καί Κ. Νάσης είχαν προηγούμενα μέ τό 
διοικητή τής ύποδιοίκησης Χωροφυ
λακής Παραμυθίας άνθυπομοίραρχο Σ. 
Παπαθεοδώρου καί τόν άποσπασμα- 
τάρχη Ίω. Βάντζιο. Οί δυό τους έκα
ναν άνακρίσεις κατά τών πρώην λη
στών κι άνέφεραν στήν Α.Δ.Χ. ’Ηπεί
ρου τίς έκνομες ένέργειές τους. "Οταν 
μάλιστα τούς έστειλαν καί σημείωμα 
νά μή πυροβολούν καί διαταράσσουν 
τήν κοινή ησυχία, οί πρώην ληστές 
άποφάσισαν όχι μόνο νά καταλύσουν, 
άλλά καί νά έξευτελίσουν άρχές καί

Ο νέος νομάρχης Ιωαννίνων καί ανα
πληρω τής Γ .Δ .Η πείρου Σταμάτιος 
Σταματίου (Στάμ-Στάμ.) (1881—1946). 
Μεταξύ δημοσιογραφίας καί δημόσιας 
υπηρεσίας έγραψε έκατοντάδες διηγή
ματα (εύθυμογραφήματα) σκορπισμένα 
σέ περιοδικά, εφημερίδες καί ήμερολό- 
για. Ό λα τά κείμενά του είναι γεμάτα 
άπό σκίτσα (γελοιογραφίες) πού ό 
ίδιος φιλοτεχνούσε.



■π-ηόσωπα.ΓΟ Ν. Κιάμος μπήκε στό γραφείο τής υποδιοίκησης, δπου βρίσκο: 
νταν οί Παπαθεοδώρου καί Βάντζιος, καθώς κι ό σταθμάρχης Ποπόβου 
τούς αφόπλισε καί τούς έκακοποίησε μέ μαστίγιο. Ό  Κ. Νάσης κατέλαβε τό 
διάδρομο τής εισόδου τοϋ διοικητηρίου, μπροστά άπό τό γραφείο τοΰ είρη- 
νοδίκη. παρέταξε σέ στάση προσοχής 6-7 χωροφύλακες καί τούς έβριζε συ

νεχώς. 'Έδειρε έναν 
απ' αύτούς, γιατί κα
τάγγειλε ότι τά κατα
διωκτικά άποσπάσμα- 
τα είχαν κοινές συνε
στιάσεις στό Πόποβο 
μέ τό Νάση καί δέν 
τόν συλλάμβαναν. Σέ 
κάθε πολίτη πού έμ
παινε στό διοικητήριο 
άπαγόρευσε τήν έξο
δο καί κάποιον πού 
παράκουσε τόν ξυλο- 
κόπησε' ύστερα κατέ

βηκαν καί οί δυό τους -Ν. Κιάμος καί Κ. Νάσης- άνενόχλητοι στήν πόλη, 
άφήσαντες πανικόβλητους τούς χωροφύλακας, τούς αξιωματικούς, τούς δη
μοσίους υπαλλήλους καί τούς πολίτας. Σέ λίγο έφευγαν έφιπποι γιά τό 
Πόποβο. άφοΰ άρπαξαν δυό ζώα άπό ένα Τούρκος Αύτά έγραφε ή έκθεση γε- 
γονοτων. Δημοσιεύοντάς την ό Χρηστοβασίλης στις 18-8-24, ορθά ρωτοϋσε: 
Άσχετα  μέ τις ανακρίσεις πού γίνονται -καί είναι αμφίβολο άν θά προκύψει 
κάτι θετικό-, άφοϋ οί αξιωματικοί άρνοϋνταν ότι ξυλοκοπήθηκαν άπό τούς 
ληστές, ενώ οί αύτόπτές μάρτυρες φοβούνταν νά καταθέσουν-, γιατί ή 
Α Λ .Χ . Ηπείρου, ή όποία γνώριζε ότι ό Ν. Κιάμος καταδιωκόταν, μέ ένταλ
μα σύλληψης τοϋ άνακριτή Ίωαννίνων. τόν δέχτηκε στό γραφείο της καί τοϋ 
ανέθεσε έμπιστευτικές άποστολές. χωρίς νά τόν συλλάβει: Γιατί, ή ίδια άρχή. 
ένέκρινε τήν ένταξη τοϋ Κ. Νάση. δραπέτη τών φυλακών Ίωαννίνων. πού  
είχε καί πάλι συλληφθεΐ καί άτόνισε έτσι ή καταδίωξή του γιά τή δραπέ
τευση: Κυκλοφορεί ή είδηση -πρόσθετε ό Χρηστοβασίλης- ότι θά έκτοπι- 
στοϋν πρόσωπα πού συνδέονται μ ’ αύτούς. Ά ν  ισχύει ό νόμος «περί λη
στείας», πρώτα πρέπει νά έκτοπιστοϋν όλοι οί άξιωματικοί τής Χωρο
φυλακής Η πείρου καί Παραμυθίας, οί όποιοι δέν συνέλαβαν τούς δυό πρώ
ην ληστές -καί τώρα άποσπασματάρχες- άν καί γνώριζαν ότι καταδιώκονται. 
Αντίθετα συναναστρέφονταν κι έτρωγαν κι έπιναν μαζί τους. Τά γεγονότα 

στήν Παραμυθιά έγιναν στις 2 Αύγούστου καί ή έπίσημη έκθεση δημοσιεύ
τηκε στις 18. Στό διάστημα αύτό ό Χρηστοβασίλης έγραψε νέα σειρά άρθρων 
που στηλίτευε τούς διοικοΰντες καί ζητοΰσε εύθύνες κι άπό βουλευτές, ίδι- 
αιχερα άπό τόν Γ. Καγιά. Τό κράτος τών ληστών, δέ δίστασε νά τιτλοφορή-

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΣΑΡΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ '  *

/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΛΖ

Μιά άπό τις επιστολές τού Δημ. Σάρρου πρός τόν Χρ. 
Χρηστοβασίλη, μέ τόν όποίο συνδεόταν μέ άδελφική φιλία.



σει ένα άπό τά άρθρα του (7-8-24). Έγραφε σ’ αυτό. καί τί δέν έγραφε...: Ή  
προηγούμενη κυβέρνηση -υποστήριζε- στό ζήτημα τής καταδίωξης τής λη
στείας στήν 'Ήπειρο, υποβίβασε τήν υπόσταση τοϋ κράτους στό έπίπεδο τών 
ληστών. Είχε χρέος νά εξοντώσει τήν ληστείαν κι δχι νά διαπραγματεύεται 
μ ’ αύτή. Αυτό έγινε γιατί δέν έπεκράτησε ή σωφροσύνη, κι άκόμα. γιατί πρό
σωπα ισχυρά δέν είχαν συμφέρον νά καταδιωχτούν οί λησταί. Οι Ρετζαΐοι 
καί οί συγγενείς τους. οί Τσίλη Μάστορας καί Κιάμος άποτέλεσαν, κατά τίς 
έκλογές τής 16 Δεκεμβρίου καί κατά τό δημοψήφισμα τής 13ης ’Απριλίου τή 

ισημαντικότερη δύναμη γιά τόν έπηρεασμό τών ψηφοφόρων/Οί ύποφήφϊοΐΑ 
τών εκλογών -τόγραψε κι ό Κήρυξ- γλεντούσαν καί χόρευαν μαζί μέ τούς' 
ληστές (Ρετζαίους), ένώ οί Τσίλη Μάστορας καί Κιάμος πευιήρχοντο έφιπ
ποι τά χωριά τής Παραμυθίας καί φοβέριζαν τούς άπροστάτευτους χωρι
κούς δτι θά τούς κάψουν τά σπίτια καί θά τούς σκοτώσουν τό t ω ντανόβιΔ 
κι αύτούς τούς ίδιους^ αν δέν ψηφίσουν τήν Αηαοκοατίαν\ Έΐναι ψέμα. λοι- 

Ττθντ-συνέχιζε ό Χρηστοβασίλης-. ότι καταδιώχτηκε ή ληστεία στήν ’Ήπειρο. 
Οί ληστές δέν καταδιώχτηκαν, άλλά παρακλήθηκαν νά διακόψουν τό έργο 
τους καί τό διέκοψαν, ύστερα άπό τήν άναστολή επικήρυξης πού τούς δόθη
κε. Τί άλλο καλλίτερο θά περίμεναν; Έ τσ ι τώρα οί Ρετζαΐοι, άφοΰ κέρδισαν 
άπό τίς ληστρικές επιχειρήσεις τους περί τρία εκατομμύρια δρχ. περιέρχο
νται τά Ζαγοροχώρια τρώγοντες τά παχύτερα  αρνιά τών πολυπληθών εκεί 
ποιμνίων, συνοδευόμενοι μάλιστα καί ύπό άξιωματικών τής «Έννόμου τά- 
ξεως». ό Τσίλη Μάστορας, γενόμενος καί αύτός κάτοχος εκατομμυρίου 
όλου, επιστατείεΐς τήν οίκοδόμησιν τοϋ μεγάρου του έν τώ χωρίω του Κορί- 
στιανη τής Παραμυθίας, ό δέ συναρχηγός του Νικ. Κιάμος, ώς άποσπασμα- 
τάρχης. τολμηρότερος καί αύθαδέστερος τοΰ Τζίτζου καί έχων μαζύ του καί 
τόν δραπέτην τών φυλακών Κ. Νάσην. έδημιούργησε τά γεγονότα τής Παρα
μυθίας. Τόσες αποκαλυπτικές αιχμές έναντίον ύψηλά ίστάμενων προσώπων, 
δέν προκάλεσαν τήν άντίδρασή τους; "Οχι. Γιατί αύτά πού έγραφε ό Χρη
στοβασίλης στηρίζονταν σέ γεγονότα πού δέ μπορούσαν νά διαψευστοΰν. Τό 
κράτος συνεργαζόταν στενά μέ τούς ληστές γιά διάφορους λόγους: πολιτι
κούς. συναλλαγών, συμφερόντων. "Ολα αύτά έμφάνιζαν εικόνα έσχατης έξα- 
θλίωσης -κάτι άνάλογο συμβαίνει στήν ’Ιταλία μέ τή Μαφία καί τήν Κόζα 
Νόστρα- πού είχε τόν άντίκτυπό της καί στόν κοινωνικό περίγυρο, άφοΰ 
πολλά στελέχη τής γιαννιώτικης -καί εύρύτερα ’Ηπειρωτικής- κοινωνίας 
είχαν άμεσα ή έμμεσα σχέσεις οικονομικών συμφερόντων μέ τούς ληστές καί 
τά έπιτελεΐα τους.

Οί αποκαλύψεις -μιλούσαν καί οί άθηναϊκές έφημερίδες γιαυτές- δέν 
άργησαν νά θίξουν άμεσα καί πολιτικά πρόσωπα, καί πρώτα τό δυναμικό 
έκφραστή τής βενιζελικής πολιτικής στά Γιάννινα, τό Γ. Καγιά. Οί έφημερί
δες Καθημερινή καί Β^αδυνή τόν κατηγόρησαν ότι ένεχοταν στίς δυό αιχμα
λωσίες. τοΰ Παπαγιαννόπουλου καί τοΰ Μαραμένου. Μέ άπάντησή του στή 
Βραδυνή ό Καγιάς τό άρνήθηκε. ό Χρηστοβασίλης δμως. μέ δυό άρθρα του
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στήν 'Ελευθερία (14 καί 18 Αύγουστου) τιτλοφορούμενα: Τί οφείλει ό κ. 
Καγιάς. έθετε στόν. μή Ήπειρώτη, βενιζελικό βουλευτή μερικά καυτά ερω
τήματα. στά όποια ό Γ. Καγιάς. παρά τήν εκτενή άπολογητική άρθρογραφία 
του στόν Κήρυκα (17-8-24) δέν έδωσε ικανοποιητικές άπαντήσεις. Τά έρω- 
τήματα ήταν: ί) Γιατί μένει έκκρεμής ή μήνυση (γιά συνεργασία μέ τούς 
Ρετζαίους) πού είχε υποβληθεί στήν Εισαγγελία Ίωαννίνων έναντίον τοϋ Γ. 
Καγιά. ενώ έπρεπε ό ίδιος νά ένδιαφερθεΐ γιά τήν ταχύτερη έκδίκασή της καί 
νά καταγγελθεί ό μηνυτής γιά συκοφαντική δυσφήμηση: 2) Είναι ψέμα ή άλή- 
θεια δτι ό Καγιάς είχε πάει τά λύτρα στούς Ρετζαίους, γιά τήν άπελευθέρω- 
ση τοϋ Παπαγιαννοπούλου. ενώ μπορούσε νά τά πάει ό άντρας τής άδελφής 
τής κυρίας Παπαγιαννοπούλου. λοχαγός Άθαν. Παπαθανασίου ή ό δήμαρ
χος Γ. Σταυρίδης: (Ό  Γ. Καγιάς, στόν Κήρυκα, υποστήριζε ότι ήταν εύεργε- 
τική ή συμβολή του στήν άπελευθέρωση τοϋ Χρ. Παπαγιαννοπούλου, ότι 
προέβη είς αυτοθυσίας όπως παράσχη μίαν φιλικήν άνιδιοτελή έκδούλευσιν 
είς μίαν δοκιμαζομένην οικογένειαν. Τά έπιχειρήματά του άνατρέπει ό 
Χρηστοβασίλης στά άρθρα του).

Δεύτερος φιλελεύθερος βουλευτής πού θά κατηγορηθεΐ γιά συνεργασία μέ 
τούς Ρετζαίους καί γιά έπιχειρήσεις κοινών συμφερόντων μ’ αύτούς ήταν ό 
Αλκ. Λούλης. Οί άποκαλύψεις γιαυτόν θά γίνουν άργότερα. Ό  βουλευτής 
Κ. Ζαβιτσιάνος. υπουργός Εσωτερικών, γιά λίγο, στήν κυβέρνηση Βενιζέ
λου τοϋ 1928, δταν κάποια μέρα χτύπησε τήν πόρτα τοϋ γραφείου του, ένας 
άπό τούς βουλευτές πού συνεργαζόταν μέ τούς ληστές έναντίον τοϋ πολι
τικού του άντιπάλου, τοϋ Άλεξ. Μυλωνά, καί αύτοαναγγέλθηκε: Βουλευτής 
Λούλης. άθυρόστομος καθώς ήταν ό υπουργός, ρώτησε: Ποιός: Ό  ληστοτρό- 
φος: (Κατά τά γραφόμενα τοΰ Σπύρου-Νίνου Άρθ. Ζαβιτσάνου. Μαρτυρίες. 
Αθήνα 1992).

Ή  άποψη τοΰ Χατζή στό θέμα τών αποτελεσμάτων τής καταδίωξης τής 
ληστείας, άπό τήν προηγούμενη κυβέρνηση καί τής χρησιμοποίησης πρώην 
ληστών ώς στελεχών καταδιωκτικών άποσπασμάτων ήταν, όπως σημειώθη
κε, άντίθετη μ’ εκείνη τοΰ Χρηστοβασίλη. Πάσσαλος πασσάλφ έκκρούεται 
πίστευε ό Χατζής, μόνον δέ ό Πάγκαλος ητο ό κεκλημένος τών περιστάσεων, 
ικανός, άξιος καί άρμόδιος ϊνα σκεφθή. έξεύρη. άποφασίση. συζητήση, 
συννεννοηθή καί επιτυχή τρόπους καί συνδυασμούς καί έξολοθρεύση τούς 
ληστάς... Ά φ οϋ τό κράτος όχι μόνον έστάθη άνίκανον. άλλά καί έζήτησεν 
σ υ ν ε ν ο χ ή ν  κ α ί  σ ύ μ π ρ α ξ ι ν  τών κακοποιών καί διά πάσαν άνή- 
θικον πολιτικήν υστεροβουλίαν του είς τούτους έστηρίζετο καί τούτων τήν 
συνδρομήν έζήτει -άφοϋ διά νά έξολοθρεύση τούς ληστάς, είς συναδέλφους 
των κατέφυγεν, μετά τούτων συνεβλήθη καί είς τούτους έδωκεν υποσχέσεις 
καί συμβόλαια-, νομίζετε τώρα ότι προσφέρει υπηρεσίαν τινά άλλην, πλήν  
άνεμομαχίας, ό οίοσδήποτε νομίζων, ότι υπάρχει άλλη λύσις παρά νά κρα- 
τήση τό άνήθικον κράτος τόν ίδιον λόγον τιμής πού κρατοϋν καί οί κακο
ποιοί μεταξύ των; Καί άφοϋ τούς εταξεν άμνηστείαν νά τούς τήν δώση.

—  193 —



—  194 —

Διότι άλλως οί έξω νόμου ευρισκόμενοι, οί έχοντες προηγούμενα μέ τό κρά
τος, προσθέτοντες καί νέον ότι τό κράτος ήθέτησε τούς όρους τών δ ι α φ ό 
ρ ω ν  σ υ μ β ο λ α ί ω ν  τ ο υ  ά π ό  τ ο ϋ  1 9 2  2 κ α ί  ε ν τ ε ύ θ ε ν  
θά έκμανώσι. Καί δέν θά τά πληρώση τό κράτος τών κ.κ. Μάρκου (πρώην 
διοικητή τοΰ Ε ' Σ. Στρατού) καί Σία. ά λ λ ’ ό άγρότης, ό Γιαννιώτης καί ό 
Ήπειρώτης. 'Αφήστε, λοιπόν, τάς άνοησίας καί τάς άνεμομαχίας καί σκ.ε- 
φθήτε σοβαρά: Πάσσαλος πασσάλιο έκκρούεται καί μάλιστα ύπό γνωστστά
τους όρους καί προϋπαρξάσας συνθήκας έν Ήπείρω τουλάχιστον. Ά λλω ς  
τ ' άρξάμενα κρούσματα ληστείας ώς έν Κονίτση καί άλλαχοϋ. θ' άρχίσουν 
νά πολλαπλασιάζωνται καθημερινώς, ένώ ημείς θά κάμωμεν τεχνολογίαν λε- 
πτεπίλεπτον περί διαγωγής αποσπασμάτων καί άποσπασματαρχών...

Χατζής καί Χρηστοβασίλης, δυό δημοσιογράφοι, κορυφαίοι τότε τής 
Ηπειρωτικής λογοτεχνίας, μέ ποιητική ευαισθησία καί oi δυό, άντικρύζουν 
άπό διαφορετικές σκοπιές, τό θέμα τής ληστείας καί τής ήθικής τών μέσων 
γιά τήν έξάλειψή της. Πραγματιστής ό πρώτος, ιδεαλιστής ό δεύτερος. 
Συμφωνούν καί οί δυό ότι τό κράτος είχε φτάσει στό έσχατο όριο κατάπτω
σης κι άποδιοργάνωσης, έξαιτίας τής ληστοκρατείας καί τών πολιτικών καί 
οικονομικών συμφερόντων πού συνδέονταν μ’ αύτή. Διαφωνούν στά μέσα 
πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν εξόντωση τών ληστών. Ό  Χατζής, οπαδός 
τοϋ δόγματος πάσσαλος πασσάλφ έκκρούεται επαινεί τόν Πάγκαλο γιά τή 
χρησιμοποίηση άμνηστευθέντων ληστών πρός καταδίωξη τών πρώην 
συντρόφων τους. Ένδιαφέρεται γιά τό άποτέλεσμα, ν ’ απαλλαγεί μιά ώρα 
γρηγορότερα ή Ή πειρος άπό τή μάστιγα τής ληστείας, κλείνει τά μάτια 
μπροστά στήν πραγματικότητα πού διαμορφώθηκε στήν ύπαιθρο, μέ τή δρά
ση τών άποσπασματαρχών καί τών άνδρών τους, καθένας έκανε δ,τι ήθελε 
στό χώρο δράσης του, σέ σημείο νά δημιουργηθεΐ νέα πληγή γιά τήν Ήπειρο: 
ή άποσπασματοκρατεία. ’Αντίθετα ό Χρηστοβασίλης, εύαίσθητος στά παθή
ματα τών άγροτών, πού δέν είχαν, έκτός άπό λίγους, συνενοχή στήν υπό
θαλψη τής ληστείας, καταφέρεται δριμύτατα, -άδιαφορώντας γιά τις άπειλές 
πού εκτοξεύονταν έναντίον του-, κατά τών άποσπασματαρχών, πρώην λη- 
στάρχων, πού οργίαζαν σέ βάρος τών χωρικών, τις μεθόδους, όπως αύτές 
τοϋ Παγκάλου, τις κατεδίκαζε. Ή  πραγματικότητα άπέδειξε πώς ή ίδεαλι- 
στική θέαση τών γεγονότων καί τά προτεινόμενα μέ βάση αύτή μέτρα, δέν 
ήταν τά άποτελεσματικότερα. Ό  Χρηστοβασίλης δικαιώθηκε μόνο στήν άπο
ψή του, ότι τό κράτος δέν έπρεπε νά δείχνει ποτέ εμπιστοσύνη στούς ληστές. 
Οί Ρετζαΐοι, γιά παράδειγμα, δέν άρκέστηκαν στά όσα είχαν άρπάξει μέ τις 
ληστείες καί τις άπαγωγές, οργάνωσαν σέ λίγο τό τρομερό έγκλημα τής 
Πέτρας. Ό  Χατζής, είχε δίκιο, δταν ύποστήριζε ότι ή μέθοδος τού Παγκάλου 
ήταν ή μόνη πού μπορούσε νά φέρει άποτέλεσμα. Μόλις τά μέτρα χαλάρω
σαν ή ληστεία ξαναφούντωσε, νέοι βασιλείς τών όρέων εμφανίστηκαν μέ 
έπικεφαλής τούς Κουμπαίους. ή δράση τους, μέ τήν απαγωγή τών Μελά- 
Μυλωνά, συντάραξε τό πανελλήνιο' ήρθε ό Βενιζέλος καί έθεσε τέρμα στή



δράση τους, μέ τό νόμο περί ληστείας, βασικό στοιχείο τοϋ οποίου ήταν τό 
ληστής φονενων ληστήν αμνηστεύεται, τά Ιδια μέτρα είχε χρησιμοποιήσει κι 
6 Πάγκαλος.

'Η άμνηστεία τών Ρετζαίων. πού είχε άπό καιρό άποφασιστεΐ. άργοΰσε 
νά επισημοποιηθεί. Αύτό δέν εμπόδιζε τούς λήσταρχους νά περιφέρονται 
ελεύθεροι, στό Ζαγόρι κυρίως, τήν αγαπημένη τους περιοχή, πάντοτε όμως 
έπαιρναν μέτρα άσφάλειας. φοβούνταν πώς τό κράτος ήταν δυνατό νά ύπα- 
ναχωρήσει. (Μιά παρένθεση: τό χωριό μου. τή Βίτσα. τό είχαν τακτικό πέ
ρασμα καί σ’ αύτό. στό πανηγύρι τής 15ης Αύγουστου, τής Παναγιάς, ήρθαν 
νά γλεντήσουν μέ τούς φίλους τους. Είχαν πληροφορηθεΐ ότι τό διάταγμα 
γιά τήν παροχή άμνηστείας δημοσιεύτηκε, ένας λόγος παραπάνω νά πάρουν 
τό πανηγύρι στά χέρια τους καί νά τοϋ δώσουν τήν κατεύθυνση πού ήθελαν. 
Πάντως, κάποιος βρισκόταν στό καραούλι, σέ περίοπτη θέση στήν ’"Ανω 
Βίτσα. άγρυπνος βιγλάτορας, γιά κάθε ενδεχόμενο. Ή μουν τότε 7 χρονών 
καί τά βιώματα πού έζησα έμειναν άνεξίτηλα στή μνήμη μου. Τό διάταγμα 
γιά τήν άμνήστευση δημοσιεύτηκε στήν έφημερίδα τής κυβέρνησης στίς 14 
Αύγούστου, παραμονή τής γιορτής. Στίς 15, μετά τή θεία λειτουργία, κατά 
τά έθιμα τοΰ χωριοΰ. όποιος παίρνει τήν εικόνα, δέχεται καί τήν πρώτη επί
σκεψη τών συγχωριανών του. Στίς επισκέψεις πηγαίναμε τότε καί μεις οί μι
κροί, πάντα ήταν καλοδεχούμενα τά παιδιά. Καθώς οί συζητήσεις άναψαν 
στά δωμάτια τοΰ σπιτιού -σ’ ένα άπ’ αύτά ήταν καί οί Ρετζαΐοι- ό γιατρός 
τοΰ χωριοΰ ’Αριστοτέλης Δάνος (ξάδερφος τοΰ χειρουργού Δημοσθένη 
Δάνου), είπε, άγνωστο άπό ποΰ τό πληροφορήθηκε, πώς ή κυβέρνηση δέν 
έδωσε άμνηστεία στούς Ρετζαίους. Δέν πέρασε οΰτε λεπτό καί οί Ρετζαΐοι 
είχαν εξαφανιστεί άπό τό σπίτι, άλλά κι άπό τό χωριό. Εμφανίστηκαν τό 
βράδυ, όταν ό χορός είχε στηθεί γιά καλά. είχαν πάρει τίς πληροφορίες τους 
γιά τήν άμνηστεία. τώρα μπορούσαν νά γλεντήσουν, δπως ήθελαν. Καί γλέ
ντησαν. "Οταν έσυραν τό χορό. τά όργανα όρθια (αύτό γινόταν όταν χόρευ
αν επίσημοι ή παραλήδες. οί Ρετζαΐοι εκπροσωπούσαν καί τούς δυό, μέ επι
πλέον προσόν τό δτι ή παρουσία τους. έστω κι άμνηστευμένων. σκορποΰσε 
ακόμα τόν τρόμο στόν κόσμο), εξαντλούνταν σέ σκοπούς καί τραγούδια, μ’ 
επικεφαλής τόν περίφημο κλαρινίστα Νίνο' οί Ρετζαΐοι γλεντούσαν, καί γιά 
να τούς τιμήσουν πολλοί χωριανοί καί ξένοι πανηγυριστές, πιάστηκαν στό 
Χορό, ή πλατεία είχε γεμίσει άπό άμέτρητους κύκλους χορευτών, ποτέ ό γε
ροπλάτανος δέν είχε δει τέτοιο θέαμα...).

κατάσταση στή Βόρειο Ή πειρο, μετά τήν άνάληψη τής εξουσίας άπό
τόν Φάν Νόλι, χειροτέρεψε. Πιέσεις, καταδιώξεις, τρομοκρατία, ήταν 

τα κύρια χαρακτηριστικά τής επιδείνωσης. Οί χριστιανοί ορθόδοξοι πρού
χοντες τοΰ ’Αργυροκάστρου άπηύθυναν υπόμνημα διαμαρτυρίας πρός τήν 
κυβέρνηση -άκόμα καί οί άλβανικές εφημερίδες τό δημοσίευσαν- διεκτραγω
δώντας τήν τραγική κατάσταση τού Βορειοηπειρωτικοΰ κόσμου. Ό  βίος -

L.
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έγραφαν- έφθασεν είς σημεΐον άνεν προηγουμένου, ούδ’ έπ ' αύτών τών ζο- 
φερωτέρων ημερών τής μαύρης δουλείας, ώστε νά μήν είναι πλέον βίος. Οί 
χριστιανοί ύπέφεραν κυρίως άπό τούς φυγόδικους πού είχαν κατακλύσει 
τήν περιοχή καί τούς δυνάστευαν. Ή  άλβανική κυβέρνηση κώφευε, όπως πά

ντοτε, -τό ίδιο καί σή
μερα- στίς διαμαρ
τυρίες τών Βορειο
ηπειρωτών. κι όχι μό
νο αύτό. Οί πληροφο
ρίες έλεγαν πώς συ
νεργαζόταν μέ τις άλ- 
βανικές όργανώσεις 
τής ’Αμερικής κι ορ
γάνωνε συμμορίες, μ ’ 
επικεφαλής τόν Ντα- 
ούτ Χότζα (συγκρο
τείστε αύτό τό όνομα) 
κι άλλους ' έπικηρυ- 
γμένους ληστές, μέ 
σκοπό τή δολοφονία 
τών μελών τής Μ ι- 
κτής Επιτροπής άν- 
ταλλαγής τών πλη
θυσμών κι άλλων επι
φανών προσώπων. Οί 
πληροφορίες πρόσθε

τον πώς ή κυβέρνηση Φάν Νόλι άπέβλεπε όπως διά τών συμμοριών αύτών 
παρασκευάση τό έδαφος είς Τσαμουργιάν, οΰπως ώστε. είς πρώτην εύκαι- 
ρίαν, δπως ό μουσουλμανικός πληθυσμός τής περιφερείας ταύτης έ'ξεγερθή 
κατά τών έλληνικών άρχών. Ό  Νταούτ Χότζα ήταν ό έπικηρυγμένος ληστής 
πού σκοτώθηκε σέ άλβανικό έδαφος τό 1940, άνακηρύχτηκε άπό τό Μου- 
σολίνι εθνικός ήρωας τών ’Αλβανών καί μ’ αύτό τό πρόσχημα καί μερικά 
άλλα, προσπάθησε νά δικαιολογήσει τήν έπίθεσή του έναντίον τής Ελλάδας.

Γιά νά έκφράσουν τή διαμαρτυρία τους γιά τά συνεχιζόμενα δεινά τού 
Βορειοηπειρωτικού λαού καί τήν καταπάτηση τών άνθρώπινων δικαιωμά
των, συγκεντρώθηκαν στήν κεντρική πλατεία, τήν Κυριακή 10 Αύγούστου τό 
άπόγευμα, οί Γιαννιώτες καί οί Βορειοηπειρώτες τής πόλης, ά π ’ όλη τήν 
Ή πειρο ήρθαν άντιπροσωπειες, τό συλλαλητήριο ήταν Πανηπειρωτικό κι ό 
όγκος του έπιβλητικός. Τρεις μίλησαν άπό τόν εξώστη τού ξενοδοχείου 
Άβέρωφ: Ό  άπόστρατος συνταγματάρχης, πολιτευτής καί πρόεδρος τοΰ 
Βορειοηπειρωτικού συλλόγου  X. Χατζημιχάλης, ό δήμαρχος Γ. Σταυρίδης 
κι ό έξόριστος μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Βασίλειος, σεμνή καί έπιβλη-
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Οί επίσκοποι Μιληιουπόλεως Ιερόθεος καί Συνόδων Χρι
στόφορος καί ό νεοχειροτονηθείς άπ αύτούς επίσκοπος 
Θεοφάνης (Φάν) Νόλι (4 Δεκεμβρίου 1923)
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ηκή μορφή- Ό  λόγος του συγκίνησε τούς συγκεντρωμένους. Στό τέλος ό θε
ολόγος καθηγητής Χαρ. Δονάτος (βορειοηπειρώτης κι αύτός) διάβασε τό ψή
φισμα διαμαρτυρίας - είχε πολλούς άποδέκτες καί στό εσωτερικό καί στό 
έξωερικό. Μ’ αύτό οί Βορειοηπειρώτες: 1) Διαμαρτύρονταν πρός τήν ελλη
νική κυβέρνηση καί τίς Μ. Δυνάμεις γιά τήν άδικη λύση πού έδωσαν στό 
Βορειοηπειρωτικό ζήτημα καί παρακαλοϋσαν ν ’ άναθεωρήσουν τήν άπόφα- 
σή τους καί νά έφαρμόσουν τά όσα ύποσχέθηκαν στό παρελθόν. 2) "Αν αύτό 
δέ μπορούσε νά γίνει, χωρίς κίνδυνο γενικότερων περιπλοκών, δέχονταν ώς 
έσχατο όριο τών δίκαιων άξιώσεων τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ κόσμου, τήν 
Αυτονομία τής Β. Ηπείρου, μέ άναγνώριση τής ελληνικότητάς της καί έξα- 
σφάλιση πλήρους έλευθερίας συνειδήσεως, γλώσσης καί μορφώσεως. διά τής 
έλευθέρας καί άπεριορίστου λειτουργίας τών ελληνικών σχολείων, 3) 
Παρακαλοϋσαν τήν ελληνική κυβέρνηση νά έπέμβει άποφασιστικά γιά τήν 
εξασφάλιση τών στοιχειωδέστερων άνθρώπινων δικαιωμάτων στήν περιοχή, 
4) Οί Βορειοηπειρώτες έκαναν έκκληση σ’ όλους τούς "Ελληνες, νά βοηθή
σουν. δπως καί κατά τό παρελθόν, στήν επιτυχία τών προτεινόμενων λύσε
ων, 5) Εφόσον τά δίκαια αιτήματα τών Βορειοηπειρωτών δέ θά γίνονταν δε
κτά. οί Πανηπειρώτες ήταν ύποχρεωμένοι νά διακηρύξουν σ’ δλο τόν κόσμο, 
δτι θ’ άναγκαστοϋν, άδιαφορώντας γιά τίς συνέπειες, νά έπαναλάβουν τόν 
άγώνα γιά τήν άπελευθέρωση τής Β. ’Ηπείρου. Ό λ α  αύτά θυμίζουν γεγονότα 
πού συμβαίνουν στίς μέρες μας. Τό αίτημα τού Βορειοηπειρωτικοΰ κόσμου 
γιά αύτονομία ήταν έναρμοσμένο μέ τό περιεχόμενο τοϋ Πρωτοκόλλου τής 
Κέρκυρας, πού ύπογράφτηκε γιά νά μή εφαρμοστεί ποτέ, έξαιτίας τής άντί- 
δρασης τής ’Ιταλίας κυρίως, ήθελε τήν ’Αλβανία όσο τό δυνατό μεγαλύτερη, 
γιά νά τήν καταβροχθίσει άργότερα. Γιά νά έπαναφέρει στή μνήμη τών 
κυβερνώντων καί τοΰ λαοϋ τό περιεχόμενο τοΰ Πρωτοκόλλου, ό Χατζής τό 
δημοσίευσε σέ συνέχειες, άπό τίς 15 Αύγούστου.

γ  στερα άπό κωλυσιεργίες εξη μηνών, έλύϋη επί τέλους τό μητροπολιτικό 
1 ζήτημα, μέ τή δικαίωση τοΰ Σπυρίδωνα. Τό πρόβλημα είχαν δημιουργή

σει βενιζελικοί βουλευτές τοΰ νομού Ίωαννίνων καί κύκλοι προσκείμενοι 
στόν Κήρυκα, μέ άποτέλεσμα νά εμποδίζεται ή έλευση τοΰ Σπυρίδωνα στά 
Γιάννινα, παρόλο πού ό Γερμανός είχε φύγει άπό τήν πόλη κι έμεινε στήν 
Αθήνα, σέ λίγο θά πήγαινε ν ’ άναλάβει τή μητρόπολη Ούγγαρίας. Στίς 12 
Αύγούστου ό Γερμανός τηλεγράφησε στόν πρωτοσύγγελό του Γρηγ. Ραφανά 
να παραδώσει τήν αρχήν στόν επίτροπο τοΰ Σπυρίδωνα, άρχιμανδρίτη Δημ. 
Εύθυμίου, κατόπιν έπίσκοπο, μητροπολίτη Δευκάδος, Δρυϊνουπόλεως καί 
τελικά Ίωαννίνων. Παρότι δλα είχαν τελειώσει κι ό Σπυρίδων ετοιμαζόταν 
ναρθει στά Γιάννινα, ό Κήρυξ δέ σταμάτησε τόν πόλεμο, προσπαθώντας νά 
ματαιώσει τήν έλευση. Ζητοΰσε άπό τήν κυβέρνηση νά έπέμβει, πρόβλεπε μά
λιστα δτι δέ θά τοϋ έπέτρεπε νά γυρίσει στά Γιάννινα ώς τό τέλος τών 
εκλογών. Τοΰ ύποδείχτηκε άπό τήν Ελευθερία δτι αύτό πού υποστήριζε, δτι
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δηλαδή οί μητροπολίτες Ίωαννίνων δέ διορίζονταν άπό τό Οικουμενικό 
Πατριαρχείο άλλά άπό τήν κυβέρνηση, ήταν άνόητο άλλά καί επιζήμιο γιά 
τά εθνικά πράγματα χωρίς νά τόν πείσει τελικά. Στόν άγώνα εναντίον τοϋ 
Σπυρίδωνα θά προστεθεί σέ λίγο δυναμικά καί ή νέα έφημερίδα Ηπειρωτική 
ηχώ. ενώ ό Κήρυξ θ’ άποσυρθεΐ σιγά-σιγά άπό τό προσκήνιο.

Αγγέλλονται δύο νεκραναστάσεις εις τήν πόλιν  μας. έγραφε ή 'Ελευθερία (4-8-24): 
Πρώτη ή τής πολυκλαύστου μακαρίτιδος «Φωνής...» (Φωνής τής Η πείρου τοϋ Φ. Πα
παρρούση). κόποις καί δαπάνης τών ιδίων της κηόευτών. Καί δεύτερα, ή τοΰ μακαρίτι- 

' κου Ωρολογίου τής κεντρικής πλατείας, κόποις τών κ.κ. Γ. Σταυρίδου. τελευταίου έξ 
όφικκίου δημάρχου Ίωαννιτών. Περικλέους Μελιρρύτου, δημομηχανικοϋ καί Δ. Ίωαν- 
νίδου. έπιστάτου δημοσίων έργων, καί δαπάναις τοϋ δημοσίου. Τό Ώρολόγιον. πού 
πραγματικά νεκραναστήθηκε, τοποθετήθηκε στή σημερινή θέση του.- ’Αναχώρησε άπό τά 
Γιάννινα, μέ τήν οίκογένειά του. 6 Στυλιανός Χαρισιάδης. άνεψιός τοϋ μητροπολίτη 
Γερμανού Καραβαγγέλη. Δέ θά είχε ενδιαφέρον ή είδηση άν δέ συμπληρωνόταν μέ μιά 
άλλη: Μέ τήν άναχώρησή του διαλύθηκε καί τό ταπητουργείο πού είχε συγκροτήσει πριν 
άπό ενα χρόνο, άριστης κι άποδοτικής λειτουργίας. Δέ βρέθηκε Γιαννιώτης νά τό πά
ρει...- Τό τρίτο δεκαήμερο τοϋ Αύγούστου. χάρις εις τήν σοφίαν τών διατιμητών. κατά 
τήν 'Ελευθερία, χάρις εις τήν τάσιν πρός αισχροκέρδειαν θάλεγαν άλλοι, εξαφανίστηκε 
άπό τήν άγορά τό τυρί καί τό βούτυρο, βασικά προϊόντα τής ’Ηπείρου, καθώς καί οί. 
ελιές.- ’Απαρατήρητος πέρασε άπό τά Γιάννινα γιά τό χωριό του Τσεπέλοβο. ό άλλοτε 
υπουργός Συγκοινωνίας ’Αρίστιππος Κουσσίδης. ό ιδρυτής τής όδοϋ Ίωαννίνων-Ζαγο- 
ρίου.- "Υστερα άπό άγώνα. τό Διδασκαλείο Νηπιαγωγών, πού τό διεκδικοϋσαν οί 
Φιλιάταις -κι έκει έπρεπε νά πάει. γιά νά δώσει κάποια ζωή στήν άκριτική κωμόπολη- 
παρέμεινε στά Γιάννινα.- Χρησιμοποιοϋντες τάς πανεπιστημιακός των διακοπάς. αφί- 
κοντο ενταύθα (τέλη Αύγούστου) οί φερέλπιδες νέοι τής πόλεώς μας Βασίλειος Ίω. 
Λάππας. τελειόφοιτος τής Ίατυικής σχολής τών Παρισίων. Ντίνος Β. Κούρεντας. σπου
δαστής τής Μηχανικής έν τή σχολή τής 'Οδοποιίας καί Γεφυροποιίας τών Παρισίων καί 
Κων. Ίω. Κούρεντας. φοιτητής τής Νομικής σχολής τΊ)ϋ Βερολίνου - Οί δημοτικές 
εκλογές όρίστηκαν γιά τίς 5 ’Οκτωβρίου. ’Επειδή γιά πρώτη φορά γίνονταν τέτοιες 
εκλογές στήν Ήπειρο, ή Γενική διοίκηση δημοσίευσε σ' όλες τίς έφημερίδες. εκτενείς 
όδηγίες διά τήν έκλογήν δημοτικών καί κοινοτικών άρχών καί νομαρχιακών συμβούλων. 
Τελικά οί εκλογές έγιναν ύστερα άπό ένα χρόνο.- Οί ιδιοκτήτες τών έπίτακτων σπιτιών 
διαμαρτύρονταν γιατί τά σπίτια τους. καί μετά τήν αναχώρηση τών μουσουλμάνων τής 
πόλης, εξακολουθούσαν νά είναι έπιταγμένα. Είχαν δίκιο, άλλά είχε καί τό κράτος τό 
δικό του. Οι Τούρκοι πού έφυγαν άπό τά Γιάννινα κατάστρεψαν τά σπίτια τους. Ακόμα 
καί τά δοκάρια άπό τίς στέγες τών σπιτιών τους έκοψαν, γιά νά τά πουλήσουν. Έτσι 
τά περισσότερα ήταν έτοιμόρροπα καί φυσικά δέ μπορούσαν νά εγκατασταθούν πρό
σφυγες σ' αυτά. Δόθηκε έντολή στό νομομηχανικό Καζαμία νά τά έξετάσει δλα καί νά 
ύποβάλει προϋπολογισμό γιά επιδιόρθωση τών έτοιμόρροπων.- Ά π ό  τίς στήλες τής 
’Ηπείρου, κάτω άπό τόν υπότιτλο Ημερονύκτια Γιαννιώτικα. συνεχιζόταν ή άντιδικία 
άνάμεσα στόν Κώστα Καζαντζή, πού υποστήριζε τή διαφύλαξη τών τζαμιών τής πόλης, 
ιδιαίτερα τοϋ Κάστρου, καί τοϋ μηχανικού Δ.Π. Άραβαντινοϋ (γυιό τοϋ ιστοριοδίφη Π. 
Άραβαντινοϋ). πού είχε άντίθετη άποψη. Στά κείμενα πού δημοσιεύτηκαν περιέχονται 
πλήθος στοιχείων άπό τήν ιστορία τής πόλης, κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας. Ό  
Κ. Καζαντζής, κάτω άπό τήν Ιδια στήλη, δημοσίευσε κι άλλα κείμενα μέ ενδιαφέροντα 
θέματα, δπως: Ή  σπηλιά τοϋ Σκυλοσόφου (κατέληγε ώς έξής: Καί τό παραγκώμι (πα
ρωνύμιο) Σ κ. υ λ ό σ ο φ ο ς :  Μήπως είναι μία ανεπίγνωστος παραφθορά, δπως συμ
βαίνει ύποσυνειδήτως εις τούς λαούς τοΰ αύτοϋ πολιτισμού, τοϋ κ υ ν ι κ  ό ς φ ι λ ά -
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σ ο φ ο ζ : Δέν εϊναι, άπίθανον. Διότι ή προσωνυμία, δσον άτοπος καί άν φαίνεται, άπό 
τήν άποψιν τοϋ Γιαννιώτη. είναι επιτυχής. Τφ δντι. ένας Δεσπότης πού στά καλά κα
θούμενα αφήνει τήν καλοφαγίαν καί καλοπέρασιν καί*τρέχει~δτά βουνά, ξεπέφτει άπό 
τήν συνηθισμένην κοιλαράδικην θεοσέβειαν εις τήν φιλοσοφίαν. Ά ν  δέ κάμη καί ξηρο
φαγίαν. ή φιλοσοφία του κανταντά σκυλένια. Σ κ υ λ ό σ ο φ ο ς .  λοιπόν, ό ιερω μένος  
r r£n(jvnr rnr έλευθεοίαΣ. Διονύσιος ό Τρίκκης!). Τό κόν' σιια τ' Ά γεννιοϋ  κ.ά Χ Στούς 
«τύπους» πού κυκλοφορούσαν τότε στά Γιάννινα, τόν Άράμη καί τόν Ρετσινόλαδο 
(Ρητινέλαιο, τόν ονομάτιζε ό Χατζής), προστέθηκε τόν τελευταίο καιρό κι ό Μιχάλης ό 
Γαμβέττας. πού θ' άλώνιζε γιά χρόνια τούς δρόμους τής πόλης, βρίζοντας τούς πάντες 
καί τά πάντα. Έγραφε ή Ήπειρος; Ύφιστάμεθα τόν ιεροκήρυκα Ρητινέλαιον ώς έγχώ- 
οιον προϊόν, πλήν διατί νά έπιφορτιζόμεθα καί μέ τήν ξένην άμαρτίαν; τόν άπαίσιονι 
Γαμβέτταν: "Η παρουσία του είναι ϋβρις εις τάς εύγενεστέρας τοΰ ανθρώπου αισθήσεις! 
τήν δσφρησιν, τήν δρασιν καί τήν ακοήν, πρό πάντων τήν τελευταίαν τό στόμα τοι 
είναι βρωμερότερον τοϋ σώματός του καί αί χυδαίαι άστειότπτές του εκφαυλίζουν τί 
αίσθημα τοϋ κωμικοϋ καί τοϋ νελοίου τοΰ «νοήμονος κοινοϋ-Tj'H  άστυνομικι 
unrnpcT νή εαιεύρη ένα πρόσ/ημα νά τόν έκτοπίση εις τήν γεννέτειοάν του;/Ο Μιχάλης 

Γαμβέττας (παρωνύμιο) ήταν μορφωμένος, είχε φοιτήσει στή Νομική σχολή, πιθανόν νά 
εξελισσόταν σέ καλό έπιστήμονα. αν δέν τόν χτυπούσε ή τρέλλα. Πήγε γιά καιρό στό 

ίφρενοκομείο, κάποτε πήρε εξιτήριο καί ήρθε κι έγκαταστάθηκε στά Γιάννινα. Σ' δσους 
τόν πείραζαν πώς είναι τρελλός, τούς έδειχνε τό εξιτήριο λέγοντάς τους: «Έγώ έχω έπί- 

Λτημο Υ ποτί. ότι δέν f l u a i  τοελλό^ άοα τοελλοί είστε σεις πού δέν έγετε τέτοιο χαοτί». 
Ηταν πραγματικά ακάθαρτος, βρωμούσε όλόκληρος καί ή βωμολοχία του δέν είχε όρια. 
\έν  άφηνε τίποτα πού νά μήν τό έκχυδα'ϊσει. Τόν πείραζαν δλοι. χωρίς πείραγμα δέ 
απορούσε άλλωστε νά ζήσει. τούδιναν έτσι άφορμή νά βωμολοχεΐ. οί μικροί, ή «μαρίδα», 
τόν έπαιρναν άπό πίσω. τόν πείραζαν, δέν τόν άφηναν σέ ή συχί^ Ά λλά  καί μεις. ειτε 
ώς μαθητές, είτε ώς σπουδαστές, δέν πηγαίναμε πίσω. Ό π ου  τόν συναντούσαμε άρχίζα- 
με τά πειράγματα, άλλο πού δέν ήθελε^Έτρωγε τό καταπέτασμα, τά χρήματα τά 
εξοικονομούσε ζητιανεύοντας, έπινε κιόλας, κι άπό τόν ύπερσιτισμό είχε άποκτήσει τρο
μερές σωματικές διαστάσεις. Ή  κοιλιά του ήταν τεράστια καί δέ μπορούσε νά τήν βο
λέψει στό παντελόνι του. τό λουρί δέν τόν έξυπηρετούσε. έτσι συνέχεια κρατούσε τό πα
ντελόνι μέ τά χέρια του. Πήγαινε καί στά μαγειρεία τοΰ στρατηγείου καί έπαιρνε 
συσσίτιο, τούδινε καί κάποια χλαίνη ό στρατηγός, βολευόταν) Κάθε πρωτοχρονιά έγρα
φε ένα ευχετήριο διάγγελμα πρός τό γιαννιώτικο λαό. (έχω δημοσιεύσει σέ γιαννιώτικη 
εφημερίδα ένα τέτοιο), έλεγε τά δικά του τρελλά πράγματα, άψογα δμως συντακτικά, πή
γαινε στόν Κήρυκα καί τά τύπωνε, τάχε καλά μέ τό Δημοσθένη Πανίδη. οί άλλοι έκδότε£_ 
ftp  τόν άντεχαν. καί ύστερα τά μοίραζε στά μαγαζιά καί περίμενε τό φιλοδώρημα./Στίς 
24 τοΰ Αύγουστου έγιναν τα εγκαίνια τοΰ γυμναστηρίου κάτω άπό το παλιό δημαρχείο, 
οπου έπί τουρκοκρατίας λειτουργούσε τό Άτ-παζάρ (άγορά άλογων). Ή ταν ένα έργο 
πού πρόσφερε πολλά στόν αθλητισμό τής πόλης, άλλά καί στά πολιτιστικά της πράγμα
τα. (Έκεϊ λίγο πριν άπό τόν πόλεμο, δόθηκαν οί παραστάσεις τοϋ Άρματος Θέσπιδος 
τοϋ Εθνικού θεάτρου μέ μιά σειρά κλασικών έργων κι έξοχο ερμηνευτή τους τόν Αιμίλιο 
Βεάκη. Πήραμε μέ τις άλησμόνητες έκεΐνες παραστάσεις, « ’Έμπορο τής Βενετίας» τοΰ 
Σαίξπηρ κ.ά. ούσιαστική γεύση τοΰ τί είναι καλό θέατρο).



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Ή  επέτειος τών τραγικών γεγονότων τοϋ Αύγούστου τοΰ 1922 πλησίαζε. 
Σιγά-σιγά, άπό τό Δεκαπενταύγουστο καί ύστερα, ή άτμόσφαιρα στό σπίτι 
τοΰ Πέτρου Κωστίδη, όπου έμεινε καί ή οικογένεια τοΰ Γιάγκου Κεϊβανίδη. 
άλλαζε. Στά μέλη καί τών δυό οικογενειών ξυπνούσαν θύμησες οδυνηρές, 
ήταν ό τραγικός θάνατος τοϋ Βασίλη, ήταν καί ή συμφορά τών ξερριζωμέ- 
νων άπό τόν τόπο τους προσφύγων. Κάθε οικογένεια έκλαιγε τούς δικούς 
της νεκρούς καί οί δυό μαζί ένωναν σέ κοινή έκφραση τόν πόνο τους, κι 
έστηναν μιά τεράστια έπιτάφιο λήκυθο γιά τίς αμέτρητες χιλιάδες τών 
Ελλήνων καί τών Μικρασιατών νεκρών, θυμάτων τής καταστροφής, τής 
άνερμάτιστης ελληνικής πολιτικής καί τής εγκληματικής συμπεριφοράς τών 
φίλων συμμάχων μας. Πόνεσαν, έκλαψαν, μικροί καί μεγάλοι, έκαναν κοινά 
μνημόσυνα, στόν άγιο Νικόλαο Κοπάνων, ήρθε καί ή Χριστίνα μέ τόν άντρα 
της κι ό Θεολόγος άπό τήν Καλούτσιανη μέ τή γυναίκα του, συγγενείς, φίλοι, 
ή έκκλησία γέμισε. Ύστερα τρισάγιο στούς τάφους, τοΰ θείου Δημήτρη καί 
τοϋ Βασίλη.

Στίς άρχές Σεπτεμβρίου, ό Πέτρος είχε προγραμματίσει δυό επισκέψεις: 
μιά στή Μητρόπολη, νά μάθει γιά τόν έρχομό τοϋ Σπυρίδωνα, τό άγγελμα 
ότι τελείωσαν οί περιπέτειές του είχε χαροποιήσει όλους τούς φίλους του, 
καί δεύτερη στό Χατζή. Καιρό είχε νά δει τόν παλιό φίλο του, είχαν μεσο
λαβήσει τόσα γεγονότα άπό τήν τελευταία τους συνάντηση, ένοιωθε τήν άνά- 
γκη ν ’ άκούσει τό λόγο του. όσο κι άν πολλές φορές διαφωνούσε μαζί του. 
Στή Μητρόπολη συνάντησε τό νέο πρωτοσύγγελο. τό Δημήτριο, άπό τό Δε
μάτι. όπου νάναι έρχεται τόν διαβεβαίωσε ό Δημήτριος. δημοσιεύτηκε στήν 
Έφημερίδα τής Κυβερνήσεως. στίς 28 Αύγούστου. τό σχετικό διάταγμα, θά 
στό διαβάσω, πρέπει νά τό ξέρεις νά δίνεις άπαντήσεις, γιατί οί φήμες καί 
οί διαδόσεις δέ θά σταματήσουν. Ό  Πέτρος κάθησε κι ό Δημήτριος άρχισε 
νά διαβάζει: Διά διατάγματος έκδοθέντος έν Αθήναις τή 28 Αύγούστου έ.έ., 
προτάσει τοϋ υπουργού τών 'Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαι- 
δεύσεως. έπικυροϋται ή απόφασις τής Ί. Συνόδου τοϋ Οικουμενικού Πατρι
αρχείου. περί άποκα τα στάσεως τοϋ Μ ητροπολίτου κ. Σπυρίδωνος εις τήν 
Ίεράν Μητρόπολιν Ίωαννίνων καί παραγγέλλεται εις άπάσας τάς έν τώ 
κράτει άρχάς. ίν ’ άναγνωρίζουσιν αύτόν ώς τοιοϋτον καί χορηγώσιν αύτφ. 
έντός τής άρμοδιότητός της έκάστη. πάσαν δυνατήν εύκολίαν καί συνδρομήν
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πεοί τήν έκτέλεσιν τών έαυτοϋ καθηκόντων, συμφώνως πρός τούς νόμους 
τfr  Πολιτείας, άπονέμουσαι αύτώ καί τάς είς τόν ιερόν βαθμόν του άνηκού- 
οας τιμάς. Ό  ύπουργός Θ. Βελλιανίτης. — Μά καλά. άντέτεινε αμέσως ό 
Πέτρος, μπορεί τό ελληνικό κράτος νά θέτει ύπό τήν κρίση του τις αποφά
σεις τής Μεγάλης Εκκλησίας, τή στιγμή πού οί μητροπόλεις καί επισκοπές 
τών Νέων χωρών άνήκουν στό Πατριαρχείο: Οί επεμβάσεις δέ μειώνουν έτσι 
τό κύοος τοϋ Οικουμενικού θρόνου: Τί θά λέν οί Τούρκοι γιαυτό: Δέν τούς 
βοηθάμε έτσι νά διώξουν τό Πατριαρχείο άπό τήν Πόλη. όπως τό επιθυμούν, 
άφοϋ οί άποφάσεις του δέν εφαρμόζονται άπό τήν Ελλάδα, στήν όποία υπά
γονται τώρα πολλές επαρχίες του: — Έ χεις δίκιο, συμφώνησε κι ό Δημή-

τριος. τέτοιες έπεμ-
---- '  βάσεις βλάπτουν το

Πατριαρχείο... —Τό
τε πώς δικαιολο
γούνται: άντέτεινε ό 
Πέτρος. — Μέ τό 
πρόσχημα ότι, έπει- 
δή οί μητροπολίτες 
έχουν καί διοικητι
κά καθήκοντα, χρει
άζεται καί ή έγκριση 
τής Πολιτείας γιά 
τήν εφαρμογή τής ά- 
πόφασης τού Πατρι
αρχείου. Είπα πρό
σχημα. γιατί στήν 
π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α  
στήν ύπόθεση τοϋ 
δεσπότη μας πρό- 
βαλλαν άντιρρήσεις 
μερικοί βενιζελικοί 
βουλευτές, οί γνω
στοί «άσπονδοι φί
λοι» του... —Ξέρω. 
ξέρω τόν διέκοψε ό

Πέτρος, ό Καγιάς. ό Μελάς καί κάποιοι άλλοι... —Δέ μπορούν νά κάνουν 
τίποτα, ήταν άδύνατο ή Πολιτεία ν ’ άκυρώσει άπόφαση τοϋ Πατριαρχείου,
μονο καθυστέρησαν τήν άφιξη τοϋ δεσπότη, σέ στιγμές πού ή παρουσία του
σχά Γιάννινα ήταν άναγκαία. Ά ς  είναι... Ό  δεσπότης έχει τόσα άποθέματα 
δυνάμεων, πείσμα καί θέληση, πού θ ’ άναπληρώσει τά κενά τής άπουσίας 
τόσων μηνών... —Αύτό πιστεύω κι έγώ, είπε ό Πέτρος καί σηκώθηκε. 
Χαίρομαι άγιε πρωτοσύγγελε πού θά είστε τό δεξί χέρι τοϋ δεσπότη μας.

Ο μητροπολίτης Σπυρίδων σέ κάποια έπίσκεψή του στήν 
ύπαιθρο, πολύ άργότερα άπό τήν έπιστροφή του. Στή φωτο
γραφία διακρίνονται: Ό στρατηγός Διαλέττης μέ τή γυναίκα 
του, ό Γεν. Γραμματέας τής Γ.Δ.Ήπείρου Ρουσόπουλος, ή 
Στέλλα Διαλέττη, ή Μάχη Καζαντζή, ό Επιτελάρχης Γ. 
Ραζής, ό Δημ. Διαλέττης, ό καθηγητής Άλκ. Κοντοπάνος, ή 
Τιτίνα καί Άνθούλα Χρηστοβασίλη.
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εγώ. όσο μπορώ, μέ τίς άσθενείς δυνάμεις μου θά τόν βοηθήσω... —Ξέρω, ξέ
ρω. απάντησε ό Δημήτριος, έχετε προσφέρει πολλά στήν πόλη κ. Κωστίδη. ό 
δεσπότης θά στηρίζεται πάντα σέ σάς... Ό  Πέτρος φίλησε τό χέρι τοΰ πρω- 
τοσύγγελου κι έφυγε.

Ά πό τή Μητρόπολη ό Πέτρος πήγε στό μαγαζί, συνεννοήθηκε μέ τό 
Γιάγκο γιά τήν τακτοποίηση τών προμηθειών πού περίμεναν έκείνη τή μέρα 
άπό τήν Πρέβεζα, ειδοποίησαν καί τό μαγαζί τής Καλούτσιανης νά φροντί
σει γιά τήν παραλαβή τών δικών του κι έφυγε γιά τήν ”Ηπειρο. “Εκανε επί
σκεψη πρώτα στό τυπογραφείο στήν οδό Σουλίου ήταν, (ή σημερινή 28η 
’Οκτωβρίου), κοντά στό σπίτι τοΰ μουφτή, ό άρχιεργάτης Θωμάς Πανα- 
γιωτίδης καί οί άλλοι τυπογράφοι τοΰ ήταν γνωστοί, τόν υποδέχτηκαν 
εγκάρδια, προθυμοποιήθηκαν νά τοΰ προσφέρουν καφέ, δχι παιδιά, άπάντη- 
σε εύχαριστώντας ό Πέτρος, θά ζημιώσω τό άφεντικό σας. —Δέν ήρθε άκό
μα. είπε ό Θωμάς, κάπου θά μπλέχτηκε σέ συζητήσεις στό δρόμο, δέν άφήνει 
κανένα νά μήν τοϋ δώσει άπάντηση, έτσι κάνει τόν τελευταίο καιρό. Δέν 
άπόσωσε τό λόγο του, νάτος ορθός στήν πόρτα ό Χατζής, μάλλον θά είχε 
άκούσει τό Θωμά, φάνηκε άπό τό πείραγμα πού τοΰ έκανε. —*Απιστε Θωμά, 
τόν παρατήρησε τάχα θυμωμένος, μέ κακολογείς, θά σέ παραδώσω στό 
Χρηστοβασίλη νά σέ περιποιηθεϊ... Γέλασαν όλοι μέ τή δήθεν άπειλή. Στό 
τυπογραφείο τής Ηπείρου τύπωνε κι ό Χρηστοβασίλης τήν Ελευθερία του, 
τήν ομογάλακτη μέ τήν "Ηπειρο, δπως συχνά έγραφε. Πριν λίγο καιρό ό 
Θωμάς είχε άρρωστήσει άπό έντερικά κι ό Χρηστοβασίλης τόν είχε πειράξει 
γιά πολυφαγία μέ χέλια καί καραβίδες... Ό  Πέτρος περίμενε νά τελειώσουν 
τίς φιλοφρονήσεις τους οί τυπογράφοι μέ τό Χατζή, όσοι έργάζονται στά 
τυπογραφεία καί τίς εφημερίδες έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο έπαφής στήν 
ομαδική τους ζωή, μόνον δταν άρχίζουν οί συζητήσεις γιά αύξήσεις ήμερο- 
μισθίων τότε άνατρέπονται δλα γιά λίγες μέρες, ώς δτου καταλήξουν σέ 
συμφωνίες, κοινά άποδεκτές. Ό  Χατζής έπιασε τόν Πέτρο άπό τό χέρι. πάμε 
στό γραφείο, τοΰ είπε νά τά πούμε μέ τήν ησυχία μας. Τό γραφείο τοΰ Χατζή 
άκατάστατο, δπως δλα τά γραφεία τών δημοσιογράφων. ’Εφημερίδες πεταγ- 
μένες σ’ δλες τίς καρέκλες, βιβλία στοιβαγμένα στό τραπέζι, δλα άνω κάτω. 
Ό  Πέτρος ύποχρεώθηκε ν ’ άναμερίσει ένα όγκο άθηναϊκών εφημερίδων γιά 
νά καθίσει. Στό μεταξύ ό Χατζής άρχισε κουβέντα γιά χίλια δυό πράγματα, 
άσχετα μ’ έκεΐνα πού ήθελε ν ’ ακούσει ό Πέτρος, έδειχνε σά νά μήν 
έπιθυμοΰσε συζήτηση γιά τήν πολιτική κατάσταση, κι ας άγωνιζόταν κάθε 
μέρα άπό τήν έφημερίδα του, μέ πολλούς τρόπους, γιά τήν βελτίωση τών πο
λιτικών πραγμάτων, δπως αύτός πίστευε, τί ήταν έκεϊνο ποΰ κρατοΰσε τώρα 
τό στόμα του κλειστό; —Κύρ Γιώργη, άρχισες τίς περικοκλάδες κι αύτό δέ 
μοϋ άρέσει. τόν διέκοψε ό Πέτρος. Δέν ήρθα έδώ γιά ν ’ άκούσω τά κουτσο
μπολιά τών Γιαννίνων, αύτά τό μαθαίνω καί στήν Καραβατιά. άλλες κουβέ
ντες περιμένω άπό σένα. ξέρεις ποιές... Ό  Χατζής έδειξε νά ξαφνιάζεται, 
σώπασε γιά λίγο, καί ύστερα, σά νάβγαζε κάποιο άχτι άπό μέσα του, πόνο
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και παράπονο μαζί: — Τί νά σοϋ πώ Πέτρο, ξέσπασε, άπό τό 1909, τί δέν 
εχω πει, ποιός τ ’ ακούει: Τά έδωσα δλα για την πατρίδα καί τη Βόρειο 
Ήπειρο, οτό τέλος μοϋ καταλόγισαν ιδιοτέλεια, γιά νά μέ κατηγορήσουν 
άογότερα καί γιά δοσιλογισμό. Έχω άηδιάσει ά π ’ όλες τις πλευρές. Ό  
Βενιζέλος: Ό  Ιδιος, δέν άλλαξε νοοτροπία, δέν τόν δίδαξε τίποτα ή I η 
Νοεμβρίου, τήν πήρε γιά καπρίτσιο τον λαού, πάει καί έρχεται στήν Ελλάδα, 
κάθε τόσο παραιτεΐται από τήν πολιτική καί πάλι ξαναγυρίζει. ψέμματα λέει, 
ή πολιτική κυλάει στο αίμα του, δέν τήν άφήνει, μόνο ό θάνατος θά τόν χω
ρίσει απ' αυτή. Τό κόμμα τον διασπάστηκε. ο ντε οί πρώην στενοί συνεργά
τες του δέν τοϋ έχουν εμπιστοσύνη, εσύ βέβαια, Πέτρο, εξακολουθείς νά τόν 
πιστεύεις, θά άπογθητευτείς... — Καί ή δική σου παράταξη κύρ Γιώργη: 
—Χειρότερη από τή βενιζελική... Μόνο ένα έλαφρυντικό έχει. Στερήθηκε 
άπό τούς ηγήτορες της μέ τις έκτελέσεις, τήν άποκεφάλισαν. Θά πεις πώς κι 
αύτή ή ηγεσία πού έλειψε ήταν τόσο άνακόλουθη μέ τις διακηρύξεις της, 
πριν άπό τις έκλογές τής 1ης Νοεμβρίου, καμιά υπόσχεση δέν κράτησε, ή 
τιμωρία της ήρθε ώς συνέπεια τής λαθεμένης πολιτικής πού άκολούθησε καί 
των ένδοπαραταξιακών διενέξεων, αύτά οδήγησαν στήν άποσύνθεση τού 
στρατού τής Μικράς "Ασίας καί τήν καταστροφή. Κατηγορήθηκαν γιά έσχα
τη προδοσία, έκτελέστηκαν, άνακηρύχτηκαν μάρτυρες άπό τήν παράταξή 
μας. άλλά δέ δικαιώθηκαν. Τώρα. διασπασμένοι όπως καί πρίν, αγωνιζόμα
στε νά περιμαζέψουμε τά λείψανα τής ιδεολογίας μας, δέν έχουμε όμως ηγε
σία, ικανή νά άποτελέσει πόλο έλξης, τόν μόνο πού έχει προσόντα δέν τόν 
αποδέχονται... — Εννοείς τό Μεταξά: ρώτησε ό Πέτρος. —Ναι γι αύτόν μ ι
λάω. τό διαπίστωσες άλλωστε άπό τήν άρθρογραφία μου. Λέν είμαι όμως 
πολύ αισιόδοξος. Οί άλλοι τόν άντιμάχονται... — Κι ό Πάγκαλος: έρριξε τή 
σφήνα ό Πέτρος. — Ό  Πάγκαλος.., έπανέλαβε ό Χατζής καί χαμογέλασε. 
Αντιφατική προσωπικότητα, άγγελος καί διάβολος μαζί, μέ πολλές άρετές 
κι άλλα τόσα έλαττώμματα. Στή συνείδησή μου πάντως άνέβηκε μέ τά μέτρα 
πού πήρε γιά τήν έξόντωση τής ληστείας, κι ας έχει αντίθετη γνώμη ό φίλος 
μου ό Χρηστοβασίλης... —Λ ές κύρ Γιώργη νά τελειώσαμε μέ τούς λήσταρ- 
χονς:.. — ά . μπά. μήν τό πιστεύεις, ή ληστεία είναι λερναία ΰδρα. ένα κεφά
λι κόβεις, δυό φυτρώνουν. Τώρα δόθηκε άμνηστεία καί πολλοί ξαναγύρισαν 
στήν κοινωνία, «άσπιλοι κι άμόλυντοι» κι ας βαρύνονται μέ τόσα έγκλήμα- 
τα. Βέβαια ή άμνηστεία ήταν μιά άνάγκη, υποχρέωσε τό κράτος νά κάνει 
συμβιβασμούς, γιά νά περιορίσει τή ληστεία, στήν ούσία αυτή κυβερνούσε 
την Ηπειρο μέ τις πολυποίκιλες διασυνδέσεις της. δέ βλέπεις μέ τί προ
θυμία τρέχουν κοντά στούς άμνηστευμένους τόσοι άνθρωποι καί πόσο 
δουλικά τούς συμπεριφέρονται: νΕχουν συμφέροντα καί μπροστά σ' αύτά 
θυσιάζουν τήν άξιοπρέπειά τους, εϊτε πολιτικοί είναι, είτε στρατιωτικοί, εμ
πορευόμενοι, κι άλλοι, κι άλλοι... ”Ομως νά μέ θυμηθείς. Αυτοί, οί άμνη- 
οτευθέντες. πού λένε ότι μετάνοιωσαν, έχουν τό διάολο μέσα τους. Κάποια  
μερα θά τά τινάξουν δλα στόν άέρα καί θ ’ άνεβούν πάλι στο κλαρί, εύχομαι
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νά διαψευστώ. τό ένστικτό μου όμως αυτό λέει. Τήν ίδια γνώμη έχει κι ό 
Χρηστοβασίλης. Αυτός τά γράφει έξω από τά δόντια, καλλίτερα άπό μένα, 
φοβάμαι μήπως τον κακοποιήσουν καμιά μέρα... — "Ολο γιά άσχημα μιλάμε, 
δέν υπάρχει τίποτα ευχάριστο γιά τόν τόπο μας: τόν διέκοψε ό Πέτρος. 
— Υ πάρχει καί είναι κάτι πού, έκτός άπό τή φιλία, μάς συνδέει στενότερα, 
ό έρχομός τοϋ δεσπότη. Τόν πολέμησαν μέ λύσσα νά τόν κρατήσουν μακρυά 
άπό τά Γιάννινα, στό τέλος νίκησε τό δίκιο. ’Α ς ετοιμαστούμε νά τόν 
καλοδεχτοϋμε, άλλά καί νά τόν βοηθήσουμε, έχει μεγάλο έργο μπροστά του... 
— 'Αμφιβάλλεις κύρ Γιώργη: είπε ό Πέτρος, μέ μιά κρυφή διαμαρτυρία στήν 
ερώτησή του. —Γιά σένα όχι Πέτρο, γιά μερικούς άλλους μιλώ. όψιμους μά
λιστα θαυμαστές του. κλοιό θά δημιουργήσουν γύρω του, φοβάμαι πώς θά 
τόν ξεστρατίσουν άπό τό δρόμο του. θά τοϋ κάνουν κακό... — Είναι δυνατός 
χαρακτήρας ό Σπυρίδων, καί διορατικός, δέν πιστεύω νά τόν ξεγελάσουν, 
ας ευχηθούμε νά μή γίνει κάτι τέτοιο, παρατήρησε ό Πέτρος. Σ ' άφήνω τώρα. 
πρόσθεσε. πολλά είπαμε, άρκετές άπορίες μοΰ έλυσες, δέν έχω άλλο, έκτός 
άπό σένα κύρ Γιώργη νά εξομολογούμαι τις σκέψεις μου. ήταν κι ό ’Αβραάμ, 
μεγάλη καρδιά, κοφτερό μυαλό, τόν χάσαμε... — Έ χεις δίκιο, συμπλήρωσε ό 
Χατζής, χάσαμε ένα θησαυρό, στό καλό, νά δώσεις τούς χαιρετισμούς μου 
σ ’ όλους, τήν οικογένεια τή δική σου καί τοϋ Γιάγκου. τούς συμπάθησα πολύ 
αύτούς τούς άνθρώπους...

Ό τα ν τό μεσημέρι γύρισε στό σπίτι ό Πέτρος, τό βρήκε ανάστατο. Οί 
γυναίκες ήταν άνήσυχες. ή γιαγιά Ελένη είχε νοιώσει ξαφνικά πόνους στό 
στομάχι καί τήν κοιλιά, καθώς περνούσε ή ώρα δυνάμωναν. Τήν ξάπλωσαν 
στό κρεβάτι, τής έβαλαν μιά πετσέτα μέ νερό καί ξύδι. νά τραβήσει τή φλό
γωση, έλεγαν, καμιά βελτίωση. ’Αναγκάστηκαν νά στείλουν τή Χρυσάνθη νά 
καλέσει τό γιατρό, τόν περίμεναν άπό στιγμή σέ στιγμή. Μέ τόν έρχομό τοϋ 
γιατρού μπήκε κι ό Πέτρος στό σπίτι. Είδε τήν άναστάτωση, ρώτησε, έμαθε. 
Ό  γιατρός έξέταζε τήν άρρωστη, περίμενε μέ άγωνία τή γνωμάτευσή του. 
Ή ταν άνήσυχος. Ά πό τήν άρρώστεια τού χειμώνα ή γιαγιά Ελένη δέ μπό
ρεσε νά συνέλθει. Πάντοτε είχε εύθραυστη υγεία, άπό τό χαμό τοϋ Βασίλη 
καί ύστερα πήρε τήν κάτω βόλτα. — Έντερικά βλέπω, είπε ό γιατρός βγαί
νοντας άπό τό δωμάτιο, λοίμωξη, ίωση ή κάπως άλλοιώς θά έλεγαν τήν 
άρρώστεια οί σημερινοί γιατροί, χρειάζεται προσοχή, πρόσθεσε, λίγο γάλα, 
καμιά κρέμα, τής έγραψα καί μερικά φάρμακα, χρειάζεται όμως προσοχή, 
είναι πολύ άδύνατη καί τέτοιες άρρώστειες στήν ηλικία της είναι επικίν
δυνες. Μέ τήν ένεση πού τής είχε κάνει ό γιατρός, ή Ελένη ξαναβρήκε τόν 
εαυτό της. δέχτηκε δλους στό δωμάτιό της μ’ εκείνη τήν ήρεμη έγκαρτέρηση 
πού τήν χαρακτήριζε σ’ δλη της τή ζωή. Προσπάθησε νά τούς καθησυχάσει, 
δλα θά πήγαιναν καλά. όλα είναι στό χέρι τοϋ θεού. έλεγε, άν αύτός θελήσει 
νά μέ καλέσει κοντά του, είμαι έτοιμη νά δεχτώ τό κάλεσμά του. 01 άλλοι 
τήν άκουγαν καί μέ κόπο συγκρατοΰσαν τά δάκρυά τους. δέ μπορούσαν νά 
φανταστούν τή ζωή τους χωρίς τή γιαγιά Ελένη. Κατάλαβε τή συγκίνησή
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τους, άειντε τώρα στις δουλειές σας, είπε, κι άφήστε με εμένα νά κοιμηθώ. 
Ή  Λευκή προαισθάνθηκε τό χαμό της, μάς φεύγει ή μάνα Πέτρο, ψιθύρισε 
ξεσπώντας σέ λυγμούς, θά ειδοποιήσω τούς παπάδες τον Άρχιμαντρειοϋ νά 
κάνουν μιά αγρυπνία γιά τή σωτηρία της, άν καί δέν τό πιστεύω...

Σ τή νέα κυβέρνηση τού Θεμ. Σοφούλη, πού σχηματίστηκε μετά τήν πα
ραίτηση τής κυβέρνησης Άλ. Παπαναστασίου, μετείχε ώς υπουργός 

Συγκοινωνιών κι ό Δημήτριος Νότη Μπότσαρης, άπόγονος των Μπο- 
τσαραίων τού Σουλίου. Τό διορισμό του χαιρέτησε μέ ενθουσιασμό κι ό πο
λιτικός του άντίπαλος Χρ. Χρηστοβασίλης, μάλιστα έγραψε κύριο άρθρο 
περί Μποτσαραίων στήν Ελευθερία, δταν ό Ήπειρώτης υπουργός έπισκέ- 
φτηκε στίς 26 Σεπτεμβρίου τά Γιάννινα, γιά επίλυση θεμάτων τού υπουργεί
ου του. Μποτσαρίζει έγραψε τότε γιά τόν υπουργό ό Χατζής. Τό μένος του 
κατά τού Μπότσαρη -καί των ύποστηρικτών του- ξεκινούσε άπό τή στάση 
τοΰ υπουργού άπέναντι στό Σπυρίδωνα. Ένω, όπως υποστήριζε - έπλεξε, 
κατά τήν άφιξή του εγκώμιο τοΰ δεσπότη (σημείωνε σέ παρένθεση ό Χατζής: 
"Οσον μοϋ θέλεις τό καλόν -εΐπεν ό σέχης τοϋ τοπικού Ηπειρωτικού άνεκ- 
δότου στόν παπά- τόσο καλό παπά μου νά σού στείλη ό Θεός!!), είπε ύστερα 
στούς ομοϊδεάτες του. τή Λαϊκή επιτροπή πού τόν έπισκέφτηκε. ότι γιά ικα
νοποίηση τοΰ λαοΰ τής πόλης καί τής επαρχίας, πού κατά τή γνώμη του δέν 
τόν ήθελαν, θά έπρεπε νά γίνουν καί νέες άναφορές εναντίον τοΰ Σπυ
ρίδωνα. ώστε νά έμποδιστεί ό ερχομός του. Πας πολιτικός -τόνιζε ό Χατζής- 
έχει φιλοτιμίαν καί φιλοδοξίαν οί μέν φίλοι νά μήν οίκτείρουν τήν διανόη- 
σίν του, νά τόν θεωρούν δέ καί οί άντίπαλοι εύφυά, άξιοπρεπή. ειλικρινή, 
γενναιον εις τήν γνώμην καί τό ήθος. Ό  κ. Μπότσαρης δύναται νά γνωρίζη 
ότι, ενώ οί προκάτοχοί του -άξιοι Ήπειρώτες πολιτευταί-, ό κ. Σιμός καί ό 
μακαρίτης Δαγκλής, ήσαν άντιπολιτευόμενοι. έτιμώντο μέν άπό τούς φίλους 
των, ήξιώθησαν δέ πάντοτε καί προσοχής άπό τόν άντιπολιτευόμενον κό
σμον. Ό  κ. Μ πότσαρης μέ τούς τελευταίους μητροπολιτικονς «μποτσαρι- 
σμούς του», άπεδείχθη άνάξιος σοβαρωτέρας προσοχής ώς πολιτικόν ήπει- 
ρωτικόν πρόσωπον. Καί κατέληγε: Δέν φρονεί, λοιπόν, ό κ. Μπότσαρης ότι, 
μ δσην ελλειψιν «γνώθι σαύτόν» καί αν έχη, είναι ό άναρμοδιώτερος όλων 
να «μποτσαρίζη», έτσι μικροπονήρως απέναντι ένός Σπυρίδωνος: Ά ν  ό κ. 
Σπυρίδων πρόκειται νά μήν έλθη χάρις εις τόν κ. Μ πότσαρην καί τόν συνερ
γάτην του κ. Γεώργιον Βαβαρέτον. καλύτερον νά μήν έλθη. Θά έλθη όταν 
πρέπει, όταν θά έλθη ή ώρα του καί έλθουν καί πλείστα άλλα εις τήν θέσιν 
των καί πρό παντός ή πολιτική εύπρέπεια. Ό  Γ. Βαβαρέτος, αψύς κι ενθου
σιώδης νέος, φανατικός πολέμιος τοΰ Σπυρίδωνα, δέ δίστασε ν ’ άντι- 
παραταχτεί στό Χατζή μέ επιστολή πού δημοσίευσε στήν ’Ηπειρωτική ηχώ 
(2-10-24). “Εγραφε άνάμεσα σ’ άλλα: α) Ό  κ. Μπότσαρης δέν κάλεσε τή 
«Λαϊκή Επιτροπή» ά λλ ’ αυτή πήγε στόν κ. Μπότσαρη νά μιλήση κατά τοϋ 
Λεσπότη σας κ. Σπύρου (Σπΰρος ήταν ό Σπυρίδων!), εξ ονόματος ύπερχι-
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λ ίων πού υπέγραψαν τήν άναφορά εναντίον του. β) Ουδέποτε υπήρξα 
συνεργάτης τοϋ κ. Μπότσαρη... όχι δμως γιατί «μποτσαρίζει», γιατί ό μπο- 
τοαρισμος αυτός είναι μεταγενέστερος καί προέρχεται εκ τοϋ ότι ό κ. 
Μπότσαρης δέν θέλησε νά συμμορφωθή μέ τήν παράκλησίν σας ν ’ άφήση 
νάρθη ό Σπυρίδων, γ) Είναι καιρός πλέον νά μάθετε πώς πέρασε ή έποχή 
πού τά πράγματα τοϋ τόπου διηύθυναν ώρισμένοι άπό κληρονομικότητα με
γαλουσιάνοι. Σήμερα οί πολίτες, όλοι ίσοι στήν 'Ελληνική Δημοκρατία, δι
καιούμεθα νά έχουμε γνώμη.

Ό  Χρηστοβασίλης πήρε στά σοβαρά τήν επίθεση τοϋ Χατζή κι έσπευσε ν' 
άπαντήσει: Καθ' ημάς τό νεότευκτον ρήμα « μ π ο τ σ α ρ ί ζ ω » .  μόνον τόν 
μαχόμενον ήρωϊκώς ύπέρ πατρίδος σημαίνει καί όχι έκεΐνο, τό όποιον ήθέ- 
λησε νά άποδώση ό φίλος κ. Χατζής, τούτου δ ’ ένεκα μόνον εχθρούς τοϋ μη
τροπολίτου Σπυρίδωνος έδημιούργησε καί όχι φίλους. Ό  Χρηστοβασίλης 
χαρακτήριζε τό Μπότσαρη ώς διάδοχο-ήγέτη τοϋ Π. Δαγκλή. Ό  Χατζής όέν 
άφησε άναπάντητο τό σχόλιο: Τό «μποτσαρίζει» -σημείωνε άνάμεσα σ’ 
άλλα- όέν έχει τήν έννοια πού τοϋ άποδίδει ό Χρηστοβασίλης. ...’Εν τή πε
νιχρό. ίστορίςι τής πολιτικής κινήσεως έν Ήπείρω σημαίνει μικρολογικώς 
κουτοπονηρίζειν καί μικροπονήρως μικρολογεΐν. μέ τήν ιδέαν ότι όλα ταϋτα 
σημαίνουν μεγαλουργείν υπό τήν σκιάν τοϋ ονόματος τών προγόνων... Ά ν  
ή λέξις μας αύτή άνταποκρίνεται στήν άλήθειαν καί ά ν έ π  ι α σ  ε ν  θά φανή 
άπό τό μέλλον: άν όταν θά όμιλοϋν περί μικροπονήρου πολιτικής μικρολο- 
γίας θά λέγουν: «Μποτσαρισμός».

Τά Γιάννινα δμως καί ή Ή πειρος είχαν αποκτήσει μέ τή νέα κυβέρνηση 
κι έναν άκόμα δικό τους υπουργό, τόν ’Αλέξανδρο Μυλωνά, γαμπρό τοϋ 
ΙΙαν. Δαγκλή. Πρώτη φορά άναλάβαινε υπουργείο (υπουργός Γεωργίας) καί 
θά μετείχε σέ πολλές κυβερνήσεις στό μέλλον, πολιτευόμενος στήν Ή πειρο. 
Ά πό τις πρώτες ένέργειές του, ήταν νά καθησυχάσει τούς διαμαρτυρόμε- 
νους άγροτικοϋς συνεταιρισμούς τοϋ νομοϋ Ίωαννίνων γιά τήν άναστολή 
τής δημοσίευσης τών άποφάσεων τών έπιτροπών άπαλλοτρίωσης τών άγρο- 
κτημάτων τής περιοχής' ή άναστολή, τηλεγραφούσε, ήταν εντελώς προσω
ρινή καί θά έπαυε νά ισχύει μόλις δημοσιευόταν ή συμπλήρωση τοϋ άγρο- 
τικοϋ νόμου, σύμφωνα μέ τόν όποιο, μέ τις ευνοϊκές διατάξεις πού περι- 
λάμβαινε γιά τούς άγρότες, θά γινόταν καί ή έκτίμηση τών άγροκτημάτων. 
Ή  άπαλλοτριωτική διαδικασία -κατέληγε- πού άρχισε στήν Ή πειρο, θά 
προχωροϋσε μέ παράλληλη άνασυγκρότηση τών έπιτροπών άπαλλοτρίωσης. 
Τήν άπόφαση. πού ικανοποίησε τούς άγρότες, θ ’ άκολουθοΰσαν κι άλλες 
πρόνοιες τοϋ υπουργού, γιά έπίλυση πολλών προβλημάτων τοϋ άγροτικοϋ 
πληθυσμοϋ.

Τό άποτακτικό (οί άποτάξεις τών άξιωματικών άπό τό στρατό, δταν κέρ
διζε ή κάθε παράταξη) δημιουργούσε πάντοτε προβλήματα, υποψίες γιά 
οργάνωση κινημάτων, κάποιες άπ' αυτές ήταν βάσιμες, οί περισσότερες στη
ρίζονταν σέ κατασκευασμένες πληροφορίες. Έ γινε στά προηγούμενα λόγος
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γιά τό δήθεν κίνημα πού ετοίμαζαν οί άξιωματικοί X. Χατζημιχάλης καί Β. 
Κρυστάλλης. Μιά τέτοια άπόπειρα άνάμειξης άπότακτων Ήπειρωτών ά
ξιωματικών σέ σχεδιαζόμενο κίνημα έγινε καί τό πρώτο δεκαήμερο τού 
Σεπτεμβρίου. Οί φήμες άναστάτωσαν τά Γιάννινα καί οί άντιπολιτευόμενες 
εφημερίδες, άλλα. καί οί ίδιοι οί απότακτοι πού κατηγοροΰνταν γιά συνωμο
σία. άξίωναν νά χυθεί πλήρες φώς στήν ύπόθεση γιά ν ’ άποκατασταθει ή 
άλήθεια. Οί φήμες οργίαζαν άπό μέρες, οί καταγγελίες όμως κατά τών άπό
τακτων άξιωματικών πήραν συγκεκριμένη μορφή, μέ τή δημοσίευση στήν 
έφημερίδα τών ’Αθηνών Ελεύθερον βήμα άνταπόκρισης άπό τά Γιάννινα 
πού μιλούσε γιά κίνηση τών άξιωματικών Σουλιώτη. Παπαδήμα, Χατζηανέ- 
στη καί Μπέλκα πρός ϊδρυσιν χωριστού βασιλείου Η πείρου καί Κερκύρας 
ύπό τόν πρίγκηπα Νικόλαον τή βοηθείφ μεγάλης δυνάμεως. Τό πλήρες κεί
μενο τής άνταπόκρισης τής άθηναϊκής έφημερίδας, άνέφερε τά εξής: Ιωάν
νινα 8 Σεπτεμβρίου.- Πρό ημερών είχον διέλθει έντεϋθεν οί απότακτοι αξιω
ματικοί Ά γγελο ς  Παπαδήμας, ταγματάρχης τοϋ πεζικού Ίωαν. Σουλιώτης, 
ταγματάρχης τοϋ μηχανικού (άντιπλοίαρχος ήταν), Χατζηανέστης, άντιπλοί- 
αρχος καί Μπέλκας. λοχαγός τοϋ πεζικού, ύπό τό πρόσχημα τής έξετάσεως 
ώρισμένων Ηπειρωτικών μεταλλείων. Έ ν τούτοις έξηκριβώθη ότι άλλος 
η το ό σκοπός τών άξιωματικών τούτων, οιτινες ήδη. άφοϋ ηλθον εις έπανει- 
λημμένην επικοινωνίαν μετά τοϋ ένταϋθα προξένου μεγάλης τινός δυνάμε
ως, άνεχώρησαν έντεϋθεν διά Σερβίαν. Συνεργαζόμενοι μετά τών ένταϋθα 
κομμουνιστικών σωματείων, οί έν λόγω άξιωματικοί έπεδίωξαν επαφήν 
μετά τών άνδρών τής Φρουράς Η πείρου καί τών άξιωματικών. τούς όποιας 
έζήτησαν νά παρασύρουν εις άνατρεπτικάς ιδέας, τάς όποιας προφανώς 
προέβαλλον ώς κάλυμμα τής πραγματικής των ιδεολογίας. Κατά τάς ιδίας 
πληροφορίας, οί άξιωματικοί οϋτοι. άναχωρήσαντες, όταν άκριβώς αί ένέρ- 
γειαί των ήρχισαν νά καθίστανται άντιληπταί, υπήρξαν άπεσταλμένοι ώρι- 
σμένης έκ τοϋ έξωτερικοϋ δρώσης προπαγανδιστικής όργανώσεως, τής όποι
ας τά σχέδια δύνανται νά διατυπωθούν κατά τάς διαφυγούσας τούς άξιω- 
ματικούς τούτους έκφράσεις ώς έξής: Τή βοηθείςι μιας Δυνάμεως. μέ τόν 
πρόξενον τής όποιας έπανειλημμένως εδώ συνηντήθησαν, δημιουργία κρά
τους χωριστού, άπαρτιζομένου έκ τής Β. καί Ν. Ηπείρου καί τής Κερκύρας 
ύπό τόν πρίγκηπα Νικόλαον, ή τόν τέως βασιλέα Γεώργιον άν ούτος έδέχετο. 
Στά όσα -φανταστικά- άνέφερε ή άνταπόκριση, οί φήμες καί οί διαδόσεις 
πρόσθεταν καί τά δικά τους: ότι δηλαδή, στή «συνωμοσία» ήταν άναμιγμέ- 
νοι καί οί άπόστρατοι άξιωματικοί τών Γιαννίνων. "Οπως ήταν επόμενο, οί 
βενιζελικές έφημερίδες τών Γιαννίνων καί τής ’Αθήνας, άναδημοσίευσαν τήν 
τηλεγραφική άνταπόκριση, μέ τρόπο πού άφηναν νά έννοηθει πώς πίστευαν 
στό περιεχόμενό της. ’Αντίθετα ό άντιβενιζελικός τύπος μίλησε γιά άτιμη 
σκηνοθεσία, βασιζόμενη στό ψεύδος καί τήν κακοήθεια καί πρόσφερε άπο- 
δείξεις γιά τό άνυπόστατο τής καταγγελίας. Ποιός όμως είχε στείλει τό τη
λεγράφημα άπό τά Γιάννινα, πού τόσες άντιδράσεις προκάλεσε; Σίγουρα κά
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ποιος βενιζελικός δημοσιογράφος, πού πήρε στοιχεία άπό τις μυστικές υπη
ρεσίες τοϋ Ε ' Σ .  Στρατού. Τό δτι προέρχονταν άπό τέτοιες πηγές τά στοι
χεία, άποδεικνύεται άπό τό γεγονός δτι τόσο ό πρωθυπουργός Θ. Σοφούλης, 
δσο κι ό υπουργός Έννόμου τάξεως Πριυτοσύγγελος, βεβαίωσαν δτι γνώρι
ζαν τά τεκταινόμενα έν Ήπειρο.) έκ τηλεγραφικών πληροφοριών τοϋ διοικη- 
τοϋ τοϋ Ε 'Σ. Στρατού υποστρατήγου Τσιρογιάννη. "Οταν δμως ό τελευ
ταίος ρωτήθηκε άπό τό Χρηστοβασίλη άν έστειλε τέτοιες πληροφορίες στήν 
κυβέρνηση ήρνήθη καθ' ολοκληρίαν τούτο. Ή ταν εύλογη ή άρνηση τοϋ 
στρατηγού νά παραδεχτεί τήν ευθύνη του -αύτός είχε στείλει τις πληροφο
ρίες-, γιατί ή σκηνοθεσία ήταν τόσο κραυγαλέα, πού τίποτα δέ μπορούσε νά 
τής δώσει κάποιο κύρος, ύστερα μάλιστα άπό τις δηλώσεις τού τέως 
πρωθυπουργού Άλ. Παπαναστασίου, πού χαρακτήρισε γελοΐον τό κακοήθες 
τέχνασμα τής κυβερνήσεως. τό όποιο χαλκεύθηκε γιά νά ματαιώσει τό συ
νερχόμενο, εκείνες τΙς μέρες, συμβούλιο τών στρατηγών, τό όποιο Θ’ άποφά- 
σιζε γιά τήν επαναφορά στό στράτευμα τών άπότακτων άξιωματικών άπό 
τό 1922 καί, ύστερα. Εκτός άπό τή γενικότερη άντίδραση τού άντιβενι- 
ζελικού τύπου, οί απότακτοι τών Γιαννίνων καί πρώτος ά π’ δλους ό ταγμα
τάρχης Βασίλειος Γκορτζής (μέ επιστολή του στόν τύπο άποκάλυψε τις προ
θέσεις τών σκευωρών, νά ματαιωθεί δηλαδή ή επάνοδος τών άπότακτων στό 
στράτευμα) καί ύστερα καί οί 4 άκόμα άπότακτοι τής πόλης: ’Ιωάννης 
Οικονόμου, ταγματάρχης. Γεώργιος Βερσής ταγματάρχης, Άναστ. Νικολαΐ- 
δης. ταγματάρχης κι ’Αρτέμιος Άλέξης, άνθυπομοίραρχος, άφοϋ υπέβαλαν 
μήνυση στόν εισαγγελέα, κατά παντός υπευθύνου μεταδώσαντος τοιαύτην 
περίεργον καί ταυτόχρημα εγκληματικήν εΐδησιν. έστειλαν τηλεγράφημα δια
μαρτυρίας στόν πρωθυπουργό, τόν υπουργό Στρατιωτικών καί τόν άθη- 
ναϊκό τύπο, μέ τήν παράκληση νά διενεργηθούν άνακρίσεις γιά ν' άπο- 
καλυφτεΐ ή άλήθεια. Στό μεταξύ ή Ελευθερία, πού είχε έπισημάνει σωστά 
τήν πηγή τών πληροφοριών, άπευθυνόταν σέ κάθε έκδοσή της πρός τόν υπο
στράτηγο Τσιρογιάννη νά διαψεύσει ένυπογράφως τάς κυβερνητικά δηλώ
σεις. γιατί άλλοιώς κινδύνευε νά έκληφθή αυτός ώς εργάτης τής έπιχειρηθεί- 
σης άηδοϋς σκηνοθεσίας. Ό  στρατηγός δέν έκανε τέτοια διάψευση. Πώς νά 
τήν κάνει, άλλωστε, άφού αύτός είχε μεταδώσει τις πληροφορίες στήν κυβέρ
νηση: Υποχρεώθηκε έτσι ό Χρηστοβασίλης νά γράψει τά εξής: (Ήμεΐς) προ- 
σεπαθήσαμεν ν ’ άπομακρύνωμεν τήν ιδέαν δτι ό κ. Τσιρογιάννης ή το ό δη
μιουργός καί άποστολεύς τής έκθέσεως, ά λλ ' οϋτος μή θελήσας νά προβή εις 
κατηγορηματικήν δήλωσιν διά τής υπογραφής του. ...άφήνει νά ύπονοηθή τό 
εναντίον διά τής σιωπής του. Ή μεΐς δέν ήθελήσαμεν νά τό πιστεύσωμεν, 
άλλ ’ άφοϋ τό θέλει ό ίδιος...

Σέ ποιά δμως γεγονότα στηρίχτηκε γιά νά σκηνοθετήσει τή συνωμοσία τό 
Ε ' Σ .  Στρατού; (Τό πόσο άστεία ήταν ή δλη υπόθεση, άποδεικνύεται κι άπό 
τήν άνάμιξη τών κομμουνιστών, πού «συνωμοτούσαν» μέ λίγους άπότα- 
κτους άντιβενιζελικούς νά στήσουν ξεχωριστό βασίλειο στήν -Ήπειρο καί
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τήν Κέρκυρα). Οί Άγ. Παπαδήμας καί Ίωάν. Σουλιώτης υπάλληλοι τής 
εταιρείας Άζιατίκ, είχαν έρθει στά Γιάννινα γιά διακανονισμό τών λογαρια
σμών άνάμεσα στήν έταιρεία καί τό τραπεζιτικό κατάστημα τών Γιαννίνων 
Γκάνιου καί Δόνου. Τελείωσαν τή δουλειά τους καί ξαναγύρισαν στήν ’Αθή
να καί δέ «δραπέτευσαν» στή Σερβία, δπως γράφτηκε στις εφημερίδες. Οί 
δυό άλλοι. Χατζηανέστης καί Μπέλκας. ήταν ανύπαρκτα πρόσωπα...

Καθηγητές και δασκαλοι Προτύπων δημοτικών σχολείων τοϋ Τριταξίου Διδασκαλείου. 
Άπό αριστερά: Παπαχρήστος, Σωτήριος Δαγκλής, Δημήτριος Σουχλέρης, διευθυντής, 
Α. Βασιλειάδης, Κων. Λούτσης, Κ. Καρατζένης. Μαθήτριες: Μαριάνθη Τζάνου, Μάρω 
Λάμπρου, Ελένη Χασιώτου, Πηνελόπη Λάμπρου (Βαβαρέτου), Ελένη Λούτση, Άνδρονίκη 
Τσοφίλη. Μαθητές: Βασιλάς, Γ. Παπαγεωργίου, Αλέξιος Ζήκος, Βασίλειος Κριθαράς, 
Ανδρέας Θεμελής, Κωνσταντίνος Φρόντζος (καθισμένος, μέ τό βιολί).

Τό ίδιο, έντονα έπικριτική, ήταν καί ή άρθρογραφία κι ό σχολιασμός τής 
Ηπείρου εναντίον τών κατασκευαστών τής συνωμοσίας. Μάλιστα ό ταγμα- 
™£>χης Β. Γκορτζής, δημοσίευσε καί κύριο άρθρο στήν Ήπειρο, μέ τίτλο: Οί 
απότακτοι. ’Αφού περιέγραψε τά στοιχεία πάνω στά όποια στηρίχτηκε ή 
σκευωρία, άπηύθυνε σκληρά ερωτήματα στις άρχές, στό Γενικό διοικητή 
Ηπείρου, ύπατο εκπρόσωπο τής Πολιτείας, στον εισαγγελέα, στόν τύπο: Θά 
έπιτρέψη (ό Γ. διοικητής) -έγραφε- εις τόν πρώτον παράφρονα νά λαμβάνη 
Γί?ν τηλεγραφικήν μηχανήν καί νά μεταδίδη εις !Αθήνας τάς πλέον παραδό
ξους ειδήσεις περί τής Ηπείρου; Θά έπιτρέψη ό πρώτος τρελλός νά πα- 
ρουσιάζη τήν μέν Ή πειρον αύτονομουμένην. αυτόν τοϋτον δέ τόν ϋπατον  
τής Πολιτείας εκπρόσωπον άγνοοϋντα τήν κινδυνώδη ταύτην κατάστασήν;
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I Ό  κύριος Είσαγγελεύς, δέν θά σπευση νά σνλλάβη τό ταχύτερον άπό τό αύτί 
τόν παράδοξον εκείνον τρελλόν καί νά τόν εμφάνιση έναντι τής κοινωνίας, 
άδημονούσης επί τέλους νά μάθη πού εύρίσκεται τό έγκλημα; Τέλος ό εγχώ
ριος τύπος, δέν αισθάνεται τήν άνάγκην ν ’ άνεύρη αύτόν καί ν ’ άποδοκι- 
μάση πρώτος αυτός τήν πράξιν τήν ελεεινήν τοϋ άνταποκριτοϋ έκείνου. 
δστις άτιμάζει αυτήν ταύτην τήν ϋπαρξιν τής δημοσιογραφίας; Ελπίζω ότι 
πάντες θά πράξωσι τό καθήκον των. τό έλπίζω πραγματικώς, διότι ακόμη 
δέν ήρχισα ν ’ άπελπίζωμαι διά τόν τόπον μου. Μάταια ήλπιζε. Στά έρωτή- 
ματά του ποτέ δέ δόθηκε άπάντηση... Δέν άρκέστηκε σ’ αυτά ό Χατζής. Ό  
συνεργάτης του Κ. Καζαντζής (υπέγραφε ώς πρώην βουλευτής, πρώην Γενι
κός διοικητής, πρώην αντιπρόσωπος τής Ελλάδος παρά τή Κοινωνία τών 
Εθνών) δημοσίευσε (17-9-24) ’Ανοικτή επιστολή πρός τόν κ. ’Επίτροπον τής 
Δημοκρατίας παρά τώ Ε ' διαρκεΐ Στρατοδικεία), μέ τήν όποία κατάγγειλε τό 
δράστη τών ψευδών διαδόσεων πού τηλεγραφήθηκαν ώς είδηση στό Ελεύ
θερον βήμα καί ζητούσε νά φροντίσει ό επίτροπος γιά τήν άποκάλυψη τής 
ταυτότητάς του (Μπορούσε νά τά μάθει είτε άπό τό τηλεγραφείο, είτε άπό 
τό Ελεύθερον βήμα). Ό  δράστης έπρεπε νά κληθεί καί νά καταθέσει όσα 
γνώριζε γιά τά τεκταινόμενα γιά νά μπορέσει ή δικαιοσύνη νά συλλάβει τούς 
ενόχους. Άλλοιώς ό μυσαρός συκοφάντης ήταν δίκαιο νά πληρώσει τίς 
συνέπειες τοΰ νόμου. Ποιος νά κληθεί και ποιός νά καταθέσει; ’Αφού πλη
ροφοριοδότης ήταν ό ίδιος ό διοικητής τοΰ Ε ' Σ .  Στρατού Τσιρογιάννης... 
Ό  επίτροπος πάντως τοΰ Ε ' Στρατοδικείου ΓΙλατύκας άπάντησε στόν Κ. 
Καζαντζή ότι ήταν δλως άναρμόδιος νά έπιληφθή τής διώξεως τοϋ διαδότου 
τής ψευδούς είδήσεως περί άποπείρας αύτονομήσεως τής Ηπείρου. Δέν είχε 
τέτοιο δικαίωμα -έλεγε- γιατί ισχυε τό διάταγμα περί καταστάσεως πολιορ
κίας. Ό  Κ. Καζαντζής, ύστερα άπό τήν άπάντηση, ύπέβαλε τήν καταγγελία 
του πρός τόν εισαγγελέα Πρωτοδικών, μέ τή βεβαιότητα ότι θά έπιληφθή τοϋ 
θέματος...

Στή δίνη αύτών τών γεγονότων έπανεκδόθηκε (22-9-24) ή παλιά φιλελεύ
θερη εφημερίδα ’Ελεύθερον βήμα τών Γιαννίνων, μέ κύριο άρθρο άναφερό- 
μενο στό στρατό. Μιλούσε γιά στρατοκράτες καί στρατιωτικούς πού δέν 
είχαν καμιά σχέση μέ τούς πρώτους, κατά τήν εφημερίδα ήταν ελάχιστοι 
(ήταν πολλοί άντέλεγε ή ’Ήπειρος), γιά ταραξίες καί καταχραστές. Ά ς  
σημειωθεί ότι κατά τήν εποχή αύτή τά σκάνδαλα καί οί καταχρήσεις συντά
ρασσαν τήν έλληνική κοινωνία (καί πότε δέν τήν συντάρασσαν;) κι ό τύπος, 
ιδιαίτερα ό άντιπολιτευόμενος, ζητούσε τήν αυστηρή τιμωρία τών ένοχων. 
Σέ 250.000.000 δρχ. τής εποχής εκείνης ύπολογίζονταν οί καταχρήσεις καί 
στις έφημερίδες δημοσιεύονταν τά ονόματα τών καταχραστών μέ τά εκατομ
μύρια πού είχαν κλέψει. Μεγάλες καταχρήσεις γίνονταν στό στρατό άπό 
τούς στρατοκράτες, κατά τό ’Ελεύθερον βήμα, κι όχι άπό τούς στρατιωτι
κούς, αύτοί άποτελοΰσαν τήν τίμια πυγμή τής άσφάλειας τοΰ έθνους. 
Πάντως σ’ αύτή τή ρεμούλα τοΰ δημόσιου χρήματος θά έρχόταν ό Πάγκαλος
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νά βάλει κάποια τάξη μέ τρόπο πρωτόγονο. Κρέμασε δυο άξιωματικοΰς στό 
Γουδί καί οί καταχρήσεις σταμάτησαν, προσωρινά τουλάχιστον...

'Η προκήρυξη τών δημοτικών εκλογών γιά τήν 5 ’Οκτωβρίου (τελικά θά 
γίνονταν υστέρα άπό ένα ολόκληρο χρόνο: τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1925), συνέ
βαλε. μέ τή βοήθεια καί τών έφημερίδων, στή δημιουργία προεκλογικού κλί
ματος στήν πόλη. Υποψηφιότητες δέν είχαν άναγγελθεΐ, έκτος μιας. τοϋ 
πρώην δήμαρχου Βασιλείου Πυρσινέλλα, είχε άποφασίσει νά εκτεθεί ώς άνε- 
ξάρτητος κι δχι ώς έκπρόσωπος τής παράταξής του. τής άντιβενιζελικής. Οί 
εφημερίδες άρχισαν τά ρεπορτάζ γιά τις πιθανές υποψηφιότητες ή μάλλον 
γιά όσους έγινε γνωστό ότι δέ θά πολιτεύονταν. Έ τσι, άπό τή βενιζελική πα
ράταξη: ό δήμαρχος Γ. Σταυρίδης δέ θά ήταν υποψήφιος (τόν ’Οκτώβριο τοΰ 
1925 θά ήταν), ό Γ. Μελάς δέ φαινόταν πρόθυμος ν ’ άγωνιστεϊ, ό Περικλής 
Κίγκος, μέ τά περισσότερα «έκλογικά κεφάλαια» στήν πόλη, δέν είχε διάθε
ση γιά εκλογικές περιπέτειες, ό Γ. Καλούδης αποκλειόταν, γιατί δέ μπορούσε 
ταυτόχρονα νά είναι βουλευτής καί δήμαρχος, ό γιατρός Κ. Μιχαηλίδης κι 
ό δικηγόρος Άθ. Στούπης δήλωναν ότι δέ θά κατέβαιναν στις εκλογές. Ά πό 
τήν άντιβενιζελική παράταξη ό Κ. Καζαντζής είχε άπό καιρό δηλώσει ότι δέ 
θά έπιδίωκε νά γίνει δήμαρχος, ενώ ό γιατρός Άθ. Τσατσάνης δέν πολιτευ
όταν. Πάντως δλοι περίμεναν τήν ύπόδειξη τών υποψήφιων δημάρχων άπό 
τά κόμματα.

ΤΤ άμνήστευση πολλών ληστάρχων, μερικοί άπό τούς όποιους είχαν γίνει 
κι «άποσπασματάρχες», όπως ό Ν. Κιάμος, -δέ δίστασε, όπως σημειώ

θηκε. νά καταλύσει τις άρχές τής Παραμυθίας- μετρίασε κάπως τή ληστρική 
δράση, χωρίς δμως νά τήν εξαλείψει. Οί έφημερίδες, λοιπόν, είχαν ερεθίσμα
τα γιά άρθρογραφία. σχολιασμούς καί περιγραφές, ιδίως ό Χρηστοβασίλης. 
πού παρέμεινε άμείλικτος τιμητής τών άρχών πού ύποστήριζαν είτε τή λη
στεία, είτε τήν άποσπασματοκρατεία. Πολλά έγραφε κυρίως έναντίον τών 
Ρετζαίων. οί μεταμνηστευτικές τους δραστηριότητες καί οί στενές σχέσεις 
τους μέ παράγοντες τής Πολιτείας καί τής κοινωνίας, τόν έρέθιζαν.

Ά πό τό Ζαγόρι, όπου γλεντούσαν ολόκληρο τό καλοκαίρι, οί Ρετζαΐοι 
κατέβηκαν, τέλη Αύγούστου, στά Γιάννινα, γιά νά παραλάβουν άπό τήν 
αστυνομία, δπου παρουσιάστηκαν, τό διάταγμα τής άμνηστείας. Μόλις τό 
πήραν πήγαν στό άριστοκρατικότερο κουρείο τής πόλης, ξύρισαν τά γένια 
τους καί έκοψαν τά μαλλιά τους κοσμάκης δέ ά π ’ έξω άπό τό κουρεΐον, χα- 
ζεύων τούς έθαύμαζε! Ή  συνέχεια ήταν πιό καταπληκτική. Ά πό τό κουρείο 
ήρθαν καί τούς παρέλαβαν οί πρώην αιχμάλωτοί τους Ή λίας Μαραμένος 
χαι Άλκ. Φορτουνόπουλος, τούς οδήγησαν σέ μπυραρία καί τούς περιποιή- 
θηκαν! Καί πάλιν  ό κοσμάκης, σχηματίσας κύκλον, έθαύμαζε καί τούς τέως 
ληστάρχους καί τούς τέως αιχμαλώτους των. Πάντως μέ έπίταση διαδιδόταν 
στα Γιάννινα δτι ό κυριότερος μοχλός γιά τήν παροχή άμνηστείας στους 
Ρετζαίους ήταν ό διευθυντής τής Φωνής της Ηπείρου  Φ. Παπαρρούσης. Είχε
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εξακριβωθεί πώς ό Παπαρρούσης διέκοψε τήν έκδοση της εφημερίδας του, 
μόλις οί Ρετζαιοι έκαναν τήν εμφάνισή τους στό 18ο χιλ. τής όδοΰ Ίωαν- 
νίνων-Πρέβεζας καί γύρισε άπό τήν ’Αθήνα, δταν δόθηκε στούς λήσταρχους 
άμνηστεία. "Ολα αύτά ό Παπαρρούσης τά διέψευδε, μάλιστα είχε ύποβάλει 
καί μήνυση εναντίον τού Χρηστοβασίλη, μέ τό αίτιολογικό δτι τόν συκοφαν
τούσε γράφοντας δτι συνεργαζόταν μέ τούς Ρετζαίους. τήν εποχή πού κρα
τούσαν αιχμάλωτο τόν Ήλ. Μαραμένο- δμως ό Χρηστοβασίλης. γιά ν' άπο- 
δείξει ε π ’ άκροατηρίψ  τούς ισχυρισμούς του ζητούσε άπό τόν εισαγγελέα νά 
επισπεύσει τήν εκδίκαση τής μήνυσης. Φυσικά ό Χρηστοβασίλης δέ λησμο
νούσε καί τά κατορθώματα τού Κιάμου. Στις 8 Σεπτεμβρίου έγραφε: Έρω- 
τώμεν τήν Άνωτέραν διοίκησιν τής Χωροφυλακής τής Ηπείρου, έρωτώμεν 
τήν Γενικήν διοίκησιν τής Ηπείρου, έρωτώμεν τόν εισαγγελέα Ίωαννίνων: 
Ό καταλυτής τών αρχών Παραμυθίας, έπικηρυγμένος λήσταρχος Νικόλ. 
Κίάμος, φυγοδικεί μετά τό κατόρθωμά του τής 2ας Αύγουστου, ή εύρίσκεται 
εις τήν υπηρεσίαν τοϋ περίφημου αύτοϋ ελληνικού κράτους εν Ήπείρω: Καί 
έάν μέν φυγοδική, πώς επιτρέπεται εις τόν έγχώριον «Κήρυκα» νά δέχεται, 
έπί πληρωμή βέβαια, διατριβήν του. δ ι ’ ής ό διαπομπευτής ούτος τής κρα
τικής τιμής έν Ή πείρφ αύτοπροάγεται εις εύεργέτην τής Ηπείρου: Έάν δέ 
δέν φυγοδική, πώς επιτρέπεται νά βρίσκεται κλεισμένος στή φυλακή ό κα- 
ϋμένος ό Γιάννη Τζίτζος. τοϋ οποίου τό έγλημα είναι άπείρως μικρότερον 
τοϋ Νικόλα Κιάμου: Κι ό Χρηστοβασίλης κατέληγε: Ταύτην τήν στιγμήν 
άπαντά στά έρωτήματά μας μιά φωνή άπό τά σύννεφα: — Καϋμένε Χρη
στοβασίλη! Ζητάς ορθογραφία άπό τής μυλωνοϋς τόν πισινό! Είχε, στ’ άλή- 
θεια, χάσει τό κύρος του τό ελληνικό κράτος, είχε καταντήσει πισινός τής 
μυλωνοϋς μέ τή συμπεριφορά του άπέναντι στούς άμνηστευθέντες. Τούς δέ
χτηκε μ’ άνοιχτές άγκαλιές στούς κόλπους του, χωρίς καμιά επιφύλαξη, 
συνεργάστηκε μαζί τους, τούς έδωσε δύναμη καί τούς δπλισε μέ θράσος, 
ώστε νά καταλύουν άρχές, νά γίνονται τιμητές τής πολιτικής καί κοινωνικής 
ζωής μέ τήν άρθρογραφία τους, νά δέρνουν δημόσια τό Χρηστοβασίλη (στις 
22 ’Οκτωβρίου), καί νά οδηγούν σέ άναξιοπρεπή συμπεριφορά άξιόλογα στε
λέχη τής γιαννιώτικης κοινωνίας καί τού βενιζελικού κόμματος, πού συνερ
γάζονταν μαζί τους σέ οικονομικές επιχειρήσεις καί θεωρούσαν μέγιστη Ικα
νοποίηση τήν εξασφάλιση ενός μειδιάματος τών ληστάρχων. Ή  άνοχή καί ή 
θρασύτητα θά οδηγήσουν σέ λίγο στό μέγα έγκλημα τής Πέτρας...

Στό μεταξύ άλλοι άμνηστευθέντες λήσταρχοι, εκούσια ή άκούσια, γίνο
νταν ήρωες θλιβερών επεισοδίων, δπως αύτό τής Ά ρτας. Τή νύχτα τής 3ης 
Σεπεμβρίου ό άμνηστευθείς ληστής Εύάγγελος Ντόλας κάθησε μέ παρέα του 
σ’ ένα καφενείο τής πόλης. Μόλις έμαθε ό άνθυπομοίραρχος Δημ. Τζαδήμας, 
πνέων μένεα εναντίον τοϋ Ντόλα, διότι εύρέθη έν άνικανότητι νά τόν συλ- 
λάβη όταν έκείνος ήτο ληστής, συγκέντρωσε δλους τούς χωροφύλακες τής 
Ά ρτας καί έπέπεσε κατά τοϋ καφενείου όπου έκάθητο ό Ντόλας μετά τών 
φίλων του. Κι ό μέν Ντόλας. ξέροντας νά φυλάει τό κεφάλι του, έφυγε άπό
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χήν πίσω πόρτα τοΰ καφενείου, οί χωροφύλακες όμως μέ τούς πυροβολι
σμ ούς πού έρριξαν, σκότωσαν τόν άθώο Ίωαν. Μανακάτα. Καί ή άνταπό- 
νριση άπό τήν Ά ρτα  -μέ φανερές άντικυβερνητικές αίχμές-κατέληγε: Όλό- 
κληοος ή πόλις εύρίσκεται εν ζωηροτάτη αγανακτήσει. Μ ετ' άγανακτήσεως 
καί όογής παρατηρεί δτι άναδεικνύονται φρενιασμένοι έγκληματίαι, κατά 
τής ζωής τών πολιτών, τήν όποιαν φαίνεται δτι δέν έκτιμοϋν περισσότερον 
άπό τήν ζωήν ενός σκώληκος, άκριβώς εκείνοι πού έτάχθησαν ώς φρουροί 
τών πολιτών. Φυσικά άφοϋ ό Κιάμος άρθρογραφοΰσε στόν Κήρυκα έσπευσε 
κι ό Ντόλας νά δώσει τή δική του εκδοχή γιά τό επεισόδιο, μέ επιστολή του 
στήν Ή πειρο  (10-9-24), ρίχνοντας τό βάρος στόν άνθυπομοίραρχο. Αντίθε
τα ό Κήρυξ θεωρούσε υπεύθυνο τού επεισοδίου τό Ντόλα.

Ή παραμονή τοϋ Σταμ.Σταμ. ώς νομάρχη κι άναπληρωτή Γενικού διοικητή ήταν 
όλιγόμηνη. Τις δσες Ικανότητες διέθετε, ώς ανώτερος διοικητικός υπάλληλος -καί διέθετε 
πολλές- δέ μπόρεσε νά τΙς άξιοποιήσει. Στις 17 Σεπτεμβρίου έφτασε στά Γιάννινα κι 
άνέλαβε πάλι καθήκοντα ό Γενικός διοικητής Μ. Πετυχάκης, δ Σταματίου έφυγε γιά τήν 
’Αθήνα. Τή νομαρχία διηύθυνε ό διευθυντής της Ν. Χριστόπουλος.- ’Ανάμεσα στά ψηφί
σματα πού ένέκρινε τό Α' ’Αγροτικό συνέδριο τοϋ νομοϋ Ίωαννίνων (14 Σεπτεμβρίου), 
στό όποιο πήραν μέρος 83 εκπρόσωποι συνεταιρισμών τοΰ νομοϋ. ήταν καί τά έξης:
1) Ά ρση τοΰ ένοικιοστασίου βοσκών γιά τις συνεταιριστικές καί κοινοτικές βοσκές.
2) α) Σύσταση μεγάλης Γεωργικής τράπεζας, μέ υποκαταστήματα κατά περιφέρειες (ήταν 
αίτημα πού είχαν υποβάλει οί Ήπειρώτες άντιπρόσωποι στό Γ ' Πανελλήνιο ’Αγροτικό 
συνέδριο), β) ’Απόδοση άπό τό δημόσιο τοΰ 1.000.000 δρχ. πού χρωστούσε στό υποκα
τάστημα Ίωαννίνων τής τράπεζας Μακεδονίας-ΉπείρουΑ^ΗαΤηφθεΠ^ψη'τοΙϊ^φΓ-

/ 1 σμα γιά τήν αύτοδιοίκηση τοΰ Γ " Πανελληνίου άγροτικοΰ συνεδρίδττ4ΤΓ01^αεπεκταθεϊ 
k I |ή  δημοτική έκπαίδευση καί στοϋς μικρότερους συνοικισμούς τής αγροτικής υ π α ί θ ρ ο υ . ,  
Λ | Ιβ) Ν' άπομακρύνονται σιγά-σιγά άπό τήν υπηρεσία οί Ανεπίδεκτοι βελτιώσεως διά με- < 
Ja  / τεκπαιόεύσεως ύποδιδάσκαλοι. γ) Ν’ αύξηθοΰν στά σχολεία οί ώρες τών γεωπονικών J 
’ [ μαθημάτων, δ ) Νά γίνει υποχρεωτική ή γεωργική μετεκπαίδευση τών δασκάλων, ε) Νά^ · 

V δημιουργη(^2ν_χήπο^^-θλ«-τττσχολεΐα"^ής ΐιπαίθοοιί στ) Να ένισχυθεΐ τό Ίεροδιδα- ' 
'-σκαλείο Βελλάς. ζ) Νά αυξηθούν οί μισθοί τών δασκάλων. 5) Σ' ένα άπό τά ψηφίσματα 
υπογραμμιζόταν ή άνάγκη σύστασης λαϊκών δικαστηρίων, γιά τήν εκδίκαση τών άγρο- 
τικών άδικημάτων.- ’Από τά τέλη Αύγουστου άρχισε ή φθινοπωρινή περίοδος. Συννεφιά, 
κρύο καί λίγες βροχές. Ό λοι ντύθηκαν τά χειμωνιάτικα καί στά Ζαγόρια άναψαν καί 
τά τζάκια.- ’Αρραβώνες: Ό  διακεκριμένος ίατροχειρονργος τής 'Ηπείρου κ. Δημοσθένης 
Δάνος καί ή κυρία Εύνομία Πλακίδα (κόρη τοΰ ευεργέτη Ε. Πλακίδα). χήρα Σαγιάννον, 
έμνηστεύθησαν. Σέ μιά βδομάδα, στις 27 Σεπτεμβρίου, έγιναν καί οί πολυζηλεμένοι γά- 
μοι.

J λήθος οί εφημερίδες στά Γιάννινα: Στά τέλη Σεπτεμβρίου κυκλο
φορούσαν: 1 )Ή  "Ηπειρος τοΰ Γ. Χατζή (ή άρχαιότερη). 2) Ό  Κήρυξ. 

τού Δημοσθ. Πανίδη, 3) Ή  Ελευθερία τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη, 4) Ή  Πρό
οδος τοΰ Δ. Πανούση, 5) Τό Ελεύθερον βήμα. σέ δεύτερη περίοδο, μέ διευ
θυντή τόν Ν. Λάππα πού είχε άποχωρήσει άπό τόν Κήρυκα , 6) Ή  Η πει
ρωτική ηχώ τοΰ Εύθ. Τζάλλα καί τών συνεκδοτών του, μετενσάρκωσιν τοϋ 
μακαρίτου «Κεραυνού», τή χαρακτήριζε ό Χρηστοβασίλης. Σύνολο πολι
τικών εφημερίδων έξη. Κυκλοφορούσαν άκόμα καί δυό φιλολογικά περιο
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δικά: 1) Ή  ’Αναγέννησις. τοϋ Γ. Βαβαρέτου κι ό Κρυστάλλης. τοΰ Συνδέ
σμου Συρρακιωτών. Στήν Αναγέννηση δημοσιεύθηκε σέ συνέχειες έξη μηνών 
(15 Μαΐου εως 1 Δεκεμβρίου 1924) καί ή πολυσέλιδη μελέτη τοΰ Χρ. Σούλη 
μέ τίτλο: Ή  καινούργια κατεύθυνση στήν εκπαίδευσή μας1. Σ ’ αύτές πρέπει 
νά προστεθεί και ή Φωνή τής Ηπείρου τοΰ Φ. Παπαρρούση, πού δέν έκδι- 
δόταν σέ τακτές ημερομηνίες, έξαιτίας οικονομικών δυσχερειών2 κι ό Νέος 
άγών τοΰ Β. Καρασκόγια (κομμουνιστικός)3. Σ ’ αύτόν δημοσίευε ποιήματα 
του ό Γιοσέφ Έλιγιά. 'Η νΗπειρος άναγγέλλοντας τήν έκδοση τής νέας έφη- 
μερίδας -ριζοσπαστικών αρχών χαρακτήριζε τήν τάση της- τής εύχόταν καλή 
έπιτυχία. Δέν έκδόθηκαν μόνο 5-6 φύλλα τοΰ Νέου άγώνος, όπως άναφέρει 
ό Πέτρος Άποστολίδης, άλλά 11. Πριν κυκλοφορήσει τό τελευταίο φύλλο ή 
στρατιωτική άρχή πού τό λογόκρινε, δέ συμφωνούσε μέ τό περιεχόμενό του 
κι άπαγόρευσε τήν κυκλοφορία του. 'Η συντακτική επιτροπή μέ γράμμα της 
πρός τό Χατζή (7-1-25), άνάφερε άναλυτικά τά αίτια τής έπέμβασης τής 
στρατιωτικής αρχής. Τό 11 ον ψύλλον -έγραφαν οί συντάκτες- ήτο έστοιχει- 
οθετημένον (ή στοιχειοθέτηση γινόταν στά τυπογραφεία τής Ηπείρου), έτοι
μον πρός έκτύπωσιν, δέν έκυκλοφόρησεν όμως, διότι ή στρατιωτική άρχή, 
έν συνεννοήσει μετά τής Αιοικήσεως Χωροφυλακής Ηπείρου, άφού έλαβε 
γνώσιν τοϋ περιεχομένου, έστειλε χωροφύλακα, ό όποιος έδήλωσεν εις τούς 
έργάτας τοϋ τυπογραφείου σας, ότι θά είναι προσωπικώς υπεύθυνοι διά τήν 
έκτύπωσιν καί ότι τό φύλλον θά κατασχεθή. Πρός τόν σκοπόν τοΰτον έγκα- 
τέστησε προ τών τυπογραφείων σας σκοπόν. Πάντα ταϋτα σάς είναι γνωστά 
άπό τού προπαρελθόντος Σαββάτου (27 Δεκεμβρίου π.έ), άφοϋ καί ό ίδιος 
έκλήθητε παρά τής Μεραρχίας διά νά καταστήτε καί σείς προσωπικώς υπεύ
θυνος (Σημ. Χατζή: Ό χι ή Μεραρχία, άλλά κάποιος ένωμοτάρχης, φρουρών 
εις τήν ό<5όν Σουλίου, έζήτησε άπό τόν διευθυντήν τής «Ηπείρου» νά μήν 
έκδοθή ό «Νέος άγών». Ό  διευθυντής, ώς ήτο έπόμενον. έμειδίασεν διά τήν 
παράδοξον αύτήν αΐτησιν. Τίποτε άλλο). Τό έπόμενον Σάββατον έδηλώθη 
καί πάλιν, ότι θέλει κατασχεθή τό φύλλον, εάν περιέχη τήν ύλην τοϋ προη
γουμένου Σαββάτου. Οί παλαιοί πολεμισταί δέν έφοβήθησαν νά έκδώσουν 
τό μόνον όργανον τοϋ συνδέσμου αυτών. Ή  έκτύπωσις καί ή κυκλοφορία 
έμποδίσθη ύπό τής στρατιωτικής άρχής. Ηδη ό «Νέος άγών» πρόκειται νά 
κυκλοφορήση αϋριον. Ά ν  τελικά κυκλοφόρησε, αύτό ήταν τό τελευταίο 
φύλλο του.

Ά πό τις νέες εφημερίδες ή Ηπειρωτική ήχώ άποτελοΰσε τή σοβαρότερη

1. Βλ. Λέανδρου Βρανούση: Χρήστος Σονλης: περιοδικό Χονλιαράδες. 1991, σελ. 25.
2. Ό Χ ρ .  Σούλης στή μελέτη του Έκθεσις 'Ηπειρωτικού τύπον, Δωδώνη, τόμ. Α" 

’Αλεξάνδρεια, 1931-32. σημειώνει (μέ ερωτηματικό) καί τήν έκδοση τής Δημοκρατίας τοΰ 
Γ. Καγιά καί τοϋ Φιλελεύθερου τοϋ Γ. Σοΰτη.

3. Ό  Πέτρος Άποστολίδης, στό βιβλίο του "Οσα θυμάμαι 1900-1969. Β' ή συνέχεια. 
1983, σελ. 60 κ.έ. μιλεΐ γιά εβδομαδιαία εφημερίδα, όργανο τών εφέδρων πολεμιστών, ό Χρ. 
Σούλης τή χαρακτηρίζει περιοδικό.
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εκδοτική προσπάθεια. Τό πρώτο φύλλο της κυκλοφόρησε στις 21 Σεπτεμ
βρίου 1924, άπό «εκδοτική ομάδα», μέ διαχειριστή τόν Άθ. Τσιμογιάννη. 
ψυχή, δμως τής εφημερίδας καί τής σύνταξης ήταν ό Ευθύμιος Τζάλλας, ά
πό τό ύπ ’ άριθμ. 59/21-11-24 φύλλο εμφανίστηκε πιά μέ τό όνομά του, ώς

υπεύθυνος συντάκτης.
D O [ ϋ

JTJ
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Ή εφημερίδα «Ηπειρωτική ήχώ».

Ή  εφημερίδα έκδιδό- 
ταν κάθε μέρα, τετρα
σέλιδη, σέ καλό χαρτί, 
κάτι πού άπαιτούσε 
μεγάλες δαπάνες τήν 
εποχή εκείνη. Έ παψε 

νά έκδίδεται τή Δευτέρα, άπό τις 10 Νοεμβρίου, δταν καθιερώθηκε ή άργία 
τής Κυριακής γιά τούς τυπογράφους.

Ή  νέα έφημερίδα, χωρίς ν ’ άποκηρύσσει τό Βενιζέλο, τό όνομα τού όποι
ου πάντοτε άνέφερε μέ σεβασμό -παρ’ δλα αυτά δυσφορούσε δταν ό Χατζής 
τή χαρακτήριζε ώς βενιζελίδα- άνήκε στό εύρύτερο δημοκρατικό στρατόπεδο, 
πού ύποστήριζε μέ συνέπεια τή νεαρή Δημοκρατία κι άγωνιζόταν σθεναρά 
εναντίον τών εχθρών της. Στό πρώτο κύριο άρθρο της μέ τίτλο: Πανηπει- 
ρώται! κάνει έκκληση προς δλους τούς Ήπειρώτες νά συσπειρωθούν γιά τήν 
άνόρθωση τής Ηπείρου, ή επιβίωση τών κατοίκων τής όποιας είχε γίνει προ
βληματική. Χαρακτήριζε ώς νοσηρή τήν κατάσταση πού επικρατούσε στήν 
"Ηπειρο καί καλούσε δλους σέ μιά πνευματική επανάσταση, ή όποια θά 
άνοιγε νέους δρόμους γιά τήν "Ηπειρο καί τό λαό της. Καί έξορκίζομεν -κα
τέληγε- καί καλοϋμεν πάντα Ήπειρώτην καί εντός καί έκτός τής Ηπείρου, 
άπό τού διδασκάλου καί τοϋ ίερέως. άπό τοϋ έμπορου καί τοϋ έργάτου. άπό 
τοϋ έπαγγελματίου καί τοϋ έπιστήμονος, άπό τοϋ χωρικού καί κτηνοτρόφου. 
άπό τοϋ δημοσίου καί ιδιωτικού υπαλλήλου καί τοϋ άξιωματικοϋ, όπως 
σπεύση καί ταχθή υπό τήν σημαίαν αύτήν. όπως όλοι οί Ήπειρώται ηνωμέ
νοι προχωρήσωμεν προς τά εμπρός μέ τό σύνθημα: «ΖΩΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙ
ΡΟΝ».

Δέν ήταν ούτοπικοί οί σκοποί τής νέας εφημερίδας, άν ύπήρχε θέληση 
α π’ δλους μπορούσαν νά επιτευχθούν. Καί έκανε σθεναρό άγώνα ή 
’Ηπειρωτική ήχώ γιά τήν πραγμάτωσή τους. Δέν έβρισκε δμως άνταπόκριση. 
Οί Γιαννιώτες καί γενικότερα οί Ήπειρώτες, εξακολουθούσαν νά είναι χω
ρισμένοι σέ άλληλοϋποβλεπόμενα καί άλληλομισούμενα στρατόπεδα, ό 
Διχασμός είχε κολλήσει σάν τή λέπρα πάνω τους, δέν τούς άφηνε νά 
ξανοιχτούν σέ ευρύτερους ορίζοντες. Οί ίδιοι οί βουλευτές Ίωαννίνων, πού 
είχαν εκλεγεί ώς Φιλελεύθεροι, είχαν υψώσει ό καθένας τους καί τό δικό του 
^ α  ίράκι, δέ μπορούσαν νά συνεννοηθοϋν γιά νά έπιλύσουν τά μεγάλα προ
βλήματα τοϋ τόπου, καί παρά τις προσπάθειες πού κατέβαλαν ή Ηπειρωτική 
νχω κι ό Κήρυξ για τήν συγκρότηση μιας ΐΐανηπειρωτικής όμάδας άπό τούς 
βουλευτές όλης τής Ηπείρου, γιά νά είναι άποτελεσματικότεροι στις ένέρ-
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γειές τους, δέν έγινε κατορθωτή ή συνένωση. "Υστερα ήταν, μετά τήν αναχώ
ρηση τοϋ Γερμανού Καραβαγγέλη. καί τό Μητροπολιτικό πού δίχαζε τήν πό
λη καί τήν ύπαιθρο. Ό  Σπυρίδων είχε πολλούς φίλους, άλλά καί ισχυρούς 
άντιπάλους. Τό ζήτημα δέν έληξε μέ τήν επάνοδό του στά Γιάννινα, άπό τήν 
ημέρα εκείνη έγινε όξύτερο καί ταλάνισε τόν κόσμο όλους τούς τελευταίους 
μήνες τοΰ 1924. όπως στή συνέχεια θά εκτεθεί. Ή  κοινή γνώμη διχάστηκε.

γιά νά ρυμουλκηθεΐ 
τελικά πρός τήν άπο
ψη τής άποδοχής τοΰ 
Σπυρίδωνα, καί νά 
έπικρατήσει ή ηρεμία. 
Ή  Ηπειρωτική ηχώ. 
ήταν ή μόνη έφημερί- 
δα άπό τήν αντι-Σπυ- 
ριδωνική παράταξη, 
πού άγωνίστηκε μ’ 
έπιμονή γιά τήν άπο- 
μάκρυνσή του. Τό βε- 
νιζελικό Ελεύθερον 
βήμα τάχθηκε μέ τήν 
πλευρά τοΰ Σπυρίδω
να. άκόμα κι ό φανα
τισμένος Κήρυξ. όρ

γανο τοΰ Δ. Μπότσαρη αύτή τήν εποχή, έκανε στροφή, έμεινε μόνη ή Η πει
ρωτική ηχώ νά παλεύει έναντίον ενός ρεύματος πού κάθε μέρα μεγάλωνε 
υπέρ τοΰ Σπυρίδωνα.

Ή  έμφάνιση τής νέας έφημερίδας ήταν καλαίσθητη. Διέθετε στήλες 
χρονογραφήματος ύπογραφόμενες άπό πολλούς, πάντοτε ύπό ψευδώνυμο: 
«Επαναστάτης» (ό τακτικότερος) «Νείλος», «’Αγησίλαος» κ.ά. είχε στήλες 
γιά τή γυναίκα (τήν ύπέγραφε ή ΜΙΑ), γιά τόν άθλητισμό, τή μουσική, φιλο
λογική στήλη, άπ ’ όπου έκαναν τήν πρώτη εμφάνισή τους ό Σπ. Μουσελίμης, 
ό Πύρρος Αεκάντας. άργότερα ό Γ. Κοτζιούλας κ.ά. ’Από τό δεύτερο φύλλο 
της ή Ηπειρωτική ήχώ άρχισε μιά μεγάλη καί πολύ ένδιαφέρουσα έρευνα, 
πού κράτησε μήνες. Περιεχόμενό της, όπως περιληπτικά σημειώνεται: Τά ση
μερινά Γιάννινα, πώς κινούνται - Ή  ζωή καί ή κίνησις τής θρυλικής πόλεως 
- Τό έμπόριόν της μέ τούς μεγαλυτέρους εμπορικούς οίκους - Ή  μικρά μας 
βιομηχανία καί τά σπουδαιότερα εργοστάσιά της - Βιοτέχναι - χειρώνακτες. 
έργάται - 'Ελεύθερα επαγγέλματα - ’Αγαθοεργά καταστήματα - Σωματεία καί 
σύλλογοι - Δημόσιαι ύπηρεσίαι - Ό λη  ή ζωή τών Γιαννίνων επί τής δημοσιο
γραφικής μας οθόνης. Ά π ό  τό πρώτο της φύλλο άρχισε έπίσης νά δημοσι
εύει τή μελέτη τοΰ I. Λαμπρίδη Περιγραφή τής πόλεως τών 7ωαννίνων. άπό 
τά Ηπειρωτικά μελετήματα.

Ευθύμιος Τζάλλας, δημοσιογράφος, τότε μέλος τής 
εκδοτικής επιτροπής τής « Ηπειρωτικής ήχους».



Ή αντιδικία ανάμεσα στόν Κ. Καζαντζή καί τόν Δ. Άραβαντινό. γύρω άπό τά τζα
μιά τής πόλης έπεκτάθηκε καί σ' αλλα θέματα, ζωτικά γιά τήν ’Ηπειρωτική ιστορία, 
δπως γιά τή Σπηλιά τοϋ Σκυλοσόφου. Ό  ’Αραβαντινός αμφισβητούσε πολλά στοιχεία 
στηριζόμενα σέ θρύλους. Γράφοντας γιά τό τζαμί τού Ά σλάν πασά (1619). έγγόνου τοΰ 
Άσλάν πασά τοΰ Α '. σημειώνει πώς ό τελευταίος ήταν χριστιανός καταγόμενος άπό τό 
Μονοδένδρι τοΰ Ζαγοριού. πού αρπάχτηκε άπό τούς γενίτσαρους τήν εποχή τοΰ παιδο
μαζώματος. Ό  Ασλάν πασάς καταγόταν άπό τήν Ά νω  Βίτσα. δπως κατ' επανάληψη 
έχω σημειώσει, μέ αναφορά σέ πηγές, κατάλοιπα καί παραδόσεις. Ξεφυλλίζοντας τό ετή
σιο λεύκωμα ’Ηπειρος. τής Έλπ. Μαυροκορδάτου. 1911. Κωνσταντινούπολις, σελ. 105. 
διαβάζω: 'Εξ αυτής (τής Βίτσας) κατήγετο άρπαγείς κατά τό παιδομάζωμα καί είτα γε- 
νόμενος γενίτσαρος καί Βεζύρης. ό κατά τό 1600 έκμάσας όνομαστός Άσλάν πασάς, 
δστις έπισκεφθείς τήν γενέτειραν καί καλέσας τήν ζώσαν έτι γραίαν μητέραν του τή άνε- 
κοίνωσεν δτι αύτός είναι ό άρπαγείς ποτέ υιός της, μεθ' δ άσπασθείς τήν χεΐρα της καί 
έγχειρήσας αϋτή αφθονα χρήματα, έζήτησε τήν εύχήν της. είπών δτι οϋτε αύτός είναι 
πλέον δι ’ εκείνην, οϋτε εκείνη δι ’ αύτόν. (Στό δοκίμιό μου γιά τό Ζαγόρι πού δημοσι
εύτηκε στό πολυσέλιδο λεύκωμα Τά Ζαγοροχώρια. έκδοση τής Ριζαρείου σχολής 1992. 
άναφέρομαι σέ μιά παραλλαγή τής παράδοσης αύτής. πιό άνθρώπινη. Ό  Ασλάν πασάς 
ζήτησε νά πάρει τή μητέρα του στό παλάτι του στά Γιάννινα, αυτή δμως άρνήθηκε νά 
δεχτεί τήν προσφορά, δέν ήθελε ν ’ άποχωριστεϊ τό σπίτι της. τό χωριό καί τις μνήμες 
της...).- Ό  Κήρυξ κατηγόρησε τή Λέσχη Δημοσίων υπαλλήλων Ίωαννίνων. δτι είχε 
είσηγηθεΐ στήν κυβέρνηση τήν κατάργηση τής Γενικής διοίκησης ’Ηπείρου. Σ' άπάντησή 
της ή Λέσχη άναφερόταν στό ενδιαφέρον της γιά τήν τόνωση τής αυτοδιοίκησης.- ’Εκείνο 
πού διαλυόταν, πρός τό παρόν, ήταν τό Ε'Σ. Στρατού. Ή  εύθύνη τών αρμοδιοτήτων 
του μεταβιβαζόταν στήν VIII μεραρχία.- Τό Τριτάξιο Διδασκαλείο Ίωαννίνων μετατρά
πηκε σέ Πεντατάξιο. Θά δεχόταν μαθητές γιά τήν Α ' τάξη μέ άπολυτήριο Έλληνικοΰ 
σχολείου, ηλικίας 13-16 έτών. μέ υποτροφία 300 δρχ. τό μήνα (άργότερα αυξήθηκε σέ 
500 δρχ.). Τό Τριτάξιο θά εξακολουθούσε νά λειτουργεί καί θά δεχόταν, δπως καί προη
γουμένως. στήν α ' τάξη μαθητές απόφοιτους τής β ' τάξης τοΰ γυμνασίου, χωρίς υπο
τροφία δμως.- Ά πό τις αρχές Σεπτεμβρίου τό Δημοτικό νοσοκομείο ή Αγάπη  ξανάρχισε, 
άνακαινισμένο, τή λειτουργία του. Δεχόταν μόνο άπορους άσθενεΐς.- Ό  διευθυντής τής 
’Εμπορικής σχολής Κ. Μολυβάδας άνακοίνωσε δτι κατά τό σχολικό έτος 1924-1925 
(δεύτερος χρόνος λειτουργίας τής σχολής) θά προσλαμβάνονταν, μέ εξετάσεις. 55 μαθη
τές. Στά δυό τμήματα (τάξεις) τής σχολής θά δίδασκαν οί παρακάτω καθηγητές: 1 )Ό  
διευθυντής Κ. Μολυβάδας ’Εμπορευματολογία, ’Εμπορική γεωγραφία. Χημεία καί 
Φυσική. 2) Ό  καθ. Σπυρίδων Δεληβοριάς ’Εμποριολογία. Λογιστική καί ’Εμπορική 
αλληλογραφία. 3) Ό  καθ. Ν. Λέλος Εμπορικά Μαθηματικά. 4) Ό  καθ. Β. Σαχίνης τά 
Ελληνικά. Θρησκευτικά, Γενική ιστορία καί Γυμναστική. 5 ) Ό Ά λ ε ξ .  Σακελλίων τή 
Γαλλική καί ό Κων. Κολιός τήν ’Αγγλική.- Στις 14 Σεπτεμβρίου χοροστάτησε στόν αγιο 
Νικόλαο τής άγορας ό γιαννιώτης μητροπολίτης Νουβίας Ν. Εύαγγελίδης ό κατοπινός 
Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς.- Στις 2 ’Οκτωβρίου πέθανε ό φημισμένος ίατροχειρουργός 
Βασ. Ρέκκας. σημαντικό στέλεχος τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων. Έσβησε μέσα σέ 40 
μέρες άπό τή στενοχώρια του. ύστερα άπό τό θάνατο τοΰ μικρότερου γυιοΰ του Στέφου.

τις 5 ’Οκτωβρίου, τό βράδυ, ό Σπυρίδων γύρισε στά Γιάννινα. Μιά άκό- 
^  μα περιπέτεια, δυό χρόνων περίπου, φαινόταν ότι τελείωνε. Ή  εΐδησις 

γνωσθεΐσα άνα τήν πόλιν προυξένησε πάνδημον χαράν, σημείωνε ό Χρηστο- 
βασίλης, άνάλογες περιγραφές δημοσίευε κι ό Χατζής. Αύτή όμως ή έν κρύ
πτω  βραδυνή άφιξη θεωρήθηκε άπό τούς άντιπάλους του ώς άπόδειξη ότι
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φοβόταν ν ’ αντιμετωπίσει τό γιαννιώτικο λαό μέ τό φως τής μέρας, όπως 
θάκανε κάθε δεσπότης πού μέ ήσυχη συνείδηση θά ξαναγύριζε στό θρόνο του. 
Πάντως άπό τό πρωΐ τής άλλης μέρας πολΐται πόσης ηλικίας, τάξεως καί 
πάσης πολιτικής άποχρώσεως, άνέβαιναν καί κατέβαιναν τά σκαλιά τού 
μητροπολιτικοΰ μεγάρου γιά νά καλωσορίσουν τό δεσπότη καί νά τού φιλή
σουν τό χέρι του. Κι όμως! Δέν ήταν τόσο «ειδυλλιακά» τά πράγματα, όπως 
τά παρουσίαζαν οί δυό άντιβενιζελικές έφημερίδες. Πριν άκόμα φτάσει ό 
Σπυρίδων στά Γιάννινα, ή Ηπειρωτική ηχώ. στις 29 Σεπτεμβρίου, σέ άρθρο 
της μέ τίτλο: Διά νά είρηνεύσωμεν. έρριχνε τις πρώτες βολές της. Μπορεί - 
έγραφε- νά έχει συμπάθειες ό μητροπολίτης Σπυρίδων στήν εκκλησιαστική 
περιφέρεια Ίωαννίνων. οϋτε άρνούμαστε τήν όποια προσφορά του. Άλλά  
δέν δυνάμεθα νά μή όμολογήσωμεν ότι ή πλειονότης τοϋ ποιμνίου του είναι 
έχθρά. έχθροτάτη πρός αυτόν, καί ότι άλλοτε σκανδαλωδώς είχε άναμιχθή 
εις τήν πολιτικήν, μεταβαλών τήν Μ ητρόπολιν Ίωαννίνων εις πολιτικόν κέ- 
ντρον. Καί επειδή -συνέχιζε- άρχιζε προσπάθεια γιά τήν άνόρθωση τής 
Ήπειρον, δέν έπρεπε νά παρεμβληθούν έμπόδια σ ’ αύτή. Γ ι’ αυτό, ή πρώτη 
παράκληση άπευθυνόταν στό σεβασμιώτατο Σπ. Βλάχον «όπως παύση άτε- 
νίζων πρός τόν μ η τροπολ ιτικόν θρόνον Ίωαννίνων. θά είναι ή μεγαλυτέρα 
υπηρεσία, τήν όποιαν θά προσφέρη εις τόν τόπον. Οί φίλοι του -τόνιζε- πρέ
πει νά συνειδητοποιήσουν ότι ή Πατρίς είναι ύπεράνω τών προσώπων καί 
διά νά ικανοποιηθώ ή τρωθείσα φιλοτιμία των άναγνωρίζομεν τό δικαίωμα 
νά ύποδείξωσιν αύτοί τόν διάδοχον τοϋ Σπυρίδωνος Βλάχου. Προτείνομεν 
τήν λύσιν ταύτην διά νά είρηνεύσωμεν. Δ ιότι ημείς τήν ειρήνην καί γαλήνην 
τοϋ τόπου θέτομεν ύπεράνω ένός μητροπολίτου».

Δέν ήταν σωστοί οί ύπολογισμοί τής έφημερίδας, ότι οί περισσότεροι τής 
μητροπολιτικής έπαρχίας τών Ίωαννίνων δέν ήθελαν τόν Σπυρίδωνα. Ή ταν 
οί λιγότεροι, άφοϋ πολλά, ίσως τά περισσότερα κι άπό τά βενιζελικά στελέ
χη. τόν ύποστήριζαν. ’Έπειτα ό Σπυρίδων Βλάχος, δέν ήταν ό τυχαίος μη
τροπολίτης, πού θά δεχόταν, χωρίς άγώνα. νά έγκαταλείψει τό θρόνο του, 
γιά χάρη κάποιου άλλου. Πού στηριζόταν, όμως ή Ηπειρωτική ηχώ, γιά νά 
άξιώνει τήν άπομάκρυνση τού Σπυρίδωνα άπό τά Γιάννινα: Στήν ύπαρξη 
κάποιας Λαϊκής έπιτροπής. πού έκανε άνακοινώσεις στόν τύπο. χωρίς νά 
ξέρει κανείς μέ βεβαιότητα ποιά ήταν τά μέλη πού τή συγκροτούσαν. Ή  
Επιτροπή  αύτή άντλούσε τήν ύπαρξή της άπό ένα ύπόμνημα. ύπογραφόμενο 
άπό 1000 κατοίκους τής μητροπολιτικής έπαρχίας Ίωαννίνων, τό όποιο είχε 
σταλεί τήν κυβέρνηση, γιά ν ’ άποτρέψει τήν άφιξη τοΰ Σπυρίδωνα στά 
Γιάννινα. ’Αλλά 1000 ύπογραφές, μέσα σ’ ένα σύνολο πολλών χιλιάδων, τής 
έπαρχίας, δέν άποτελοΰν τήν πλειοψηφία.

'Όπως καί νάναι ή Λαϊκή έπιτροπή μέ τις άνακοινώσεις της, πού δημο
σιεύονταν στήν Ηπειρωτική ηχώ -ό Κήρυξ περιοριζόταν νά δημοσιεύει, 
κατά καιρούς άρθρα ή συνεντεύξεις τοΰ Γ. Καγιά, τό Ελεύθερον βήμα είχε 
ταχθεί άνοιχτά μέ τό μέρος τοΰ Σπυρίδωνα- δημιουργοΰσε ζυμώσεις στήν
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πόλη και στήν ύπαιθρο καί προκαλοϋσε τή σφοδρή άντίδραση τών φίλων 
τοϋ Σπυρίδωνα. Μερικές άπό τις άνακοινώσεις αυτές δείχνουν καί τις μορ
φές πού έπαιρνε ή έκστρατεία έναντίον τού μητροπολίτη. Οί κατηγορίες επι
κεντρώνονταν στά εξής σημεία: α) Ό τ ι είχε διοριστεί μητροπολίτης Ίωαν- 
νίνων μέ τή βοήθεια τής γερμανικής πρεσβείας Κωνσταντινουπόλεως (τήν 
κατηγορία έπαλήθευσε άργότερα ό καθηγητής Π. Ένεπεκίδης στις εργασίες 
του), β) "Οτι ήταν τυφλό όργανο τού Παλατιού καί είχε μεταβάλει τή 
Μητρόπολη σέ πολιτικό κέντρο τού άντιβενιζελισμού (τό ίδιο είχε κάνει κι 
ό άντικαταστάτης τού Σπυρίδωνα κατά τήν περίοδο τής Βενιζελοκρατίας. ό 
Δωδώνης Πανάρετος, πού έποφθαλμιοϋσε νά καταλάβει τό μητροπολιτικό 
θρόνο τών Γιαννίνων. Τότε ή Μητρόπολη είχε μεταβληθει σέ κέντρο τών 
Φιλελευθέρων, κάτι πού λησμονούσε ή Λαϊκή επιτροπή), γ) Ό τ ι  συνεργά
στηκε μέ τούς ’Ιταλούς κατά τήν περίοδο τής ιταλικής κατοχής τών Γιαννί
νων. δ) "Οτι ήταν απολυταρχικός, πείσμων καί προκαλοϋσε διαίρεση τού 
ποιμνίου, ε) Ό τ ι  φοβόταν τό λαό τής πόλης, γιαυτό καί γύρισε νύχτα στά 
Γιάννινα. Κανένας άπό τούς κατηγόρους του δέν άνέφερε κάτι τό θετικό γιά 
τήν έθνική καί κοινωνική δράση του. κατά τήν περίοδο τής άρχιερατείας του 
(άπό τήν προπολεμική περίοδο ώς τό 1922), μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου ύπο- 
χρεώθηκαν νά άναγνωρίσουν τήν προσφορά του.

’Ας παρακολουθήσουμε δμως τις άντιδράσεις τής λεγάμενης Λαϊκής 
επιτροπής, λίγες μέρες μετά τήν άφιξη τοϋ Σπυρίδωνα: Μιά άνακοίνωσή της 
στις 9-10-24 (δλες οί άνακοινώσεις στήν Ηπειρωτική ήχώ) έλεγε: Επειδή 
πλειστοι όσοι μας έρωτοϋν διά τήν έκπλήρωσιν τών άναληφθεισών ύ φ ' ημών 
υποχρεώσεων, δηλοϋμεν δτι. μετά τήν λαϊκήν συγκέντρωσιν έν τώ καφενείω 
Τσανάκα (100 ήταν οί συγκεντρωθέντες. δπως ομολόγησαν οί ίδιοι), μετα- 
βάντες εις Μ ητρόπολιν έπεδώσαμεν ίδιοχείρως εις τόν κ. Σπυρίδωνα τό 
λαϊκόν ψήφισμα, διά τοϋ οποίου καθίστατο γνωστόν εις αυτόν, ότι ή πόλις 
μετά μεγίστης δυσφορίας έμαθε τήν πρός πείσμα της έπάνοδόν του καί έμει
νε κατάπληκτος διά τήν λαθραίαν είσοδόν του εις τήν πόλιν... Ή  «Λαϊκή 
έπιτροπή» δηλοι ότι θά έπαγρυπνίση διά τήν αίσίαν έκβασιν τοϋ ζητήματος 
καί τήν έπίτευξιν τής άπομακρύνσεως τοϋ κ. Σπυρίδωνος έξ Ίωαννίνων, 
πρός γαλήνευσιν τοϋ κοινοϋ... Τό ψήφισμα πού έπιδόθηκε στό Σπυρίδωνα 
άνεφερε τά εξής: Έπανειλημμένως διά τηλεγραφημάτων καί άλλων ένυπο- 
γράφων αίτήσεών μας πρός τάς άρμοδίας άρχάς καί διά τοϋ τύπου, έζητή- 
σαμεν τήν άπαγόρευσιν τής επανόδου σας. Καίτοι καί υμείς έξωδίκως έλά- 
βατε γνώσιν τών διαβημάτων μας αύτών. έν τούτοις όμως. παρά τούς άγιους 
λόγους τοϋ Θεανθρώπου «έστέ είρηνοποιοί». ήλθατε εις τόν τόπον, ό λαός 
αυτός συνελθών σήμερον κατάπληκτος διά τήν λαθραίαν είσοδον εις τήν πό 
λιν, διά βοής καί πάλιν μάς έξουσιοδότησεν νά σάς γνωρίσωμεν τήν στα- 
θεράν άπόφασίν του νά μή σάς άνεχθή έ π ’ ούδενί λόγω. Πρός άποφυγήν 
δυσαρέστων, μειοτικών τοϋ γοήτρου τοϋ κλήρου, έπιβάλλεται εις ύμάς νά 
άπομακρυνθήτε τάχιστα τού θρόνου τών Ίωαννίνων πρός γαλήνευσιν τοϋ
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ποιμνίου αυτού. Μάλλον στηρίζονταν σέ ψευδαισθήσεις οί άποτελοΰντες τή 
Λ αϊκή επιτροπή, άφοϋ στό μεταξύ, ό λαός τής πόλης, πού ισχυρίζονταν ότι 
έκπροσωποΰσαν, μέσω τών σωματείων κι όργανώσεών του. άναγνώριζαν 
τόν Σπυρίδωνα καί τάσσονταν στό πλευρό του. Οί ειδήσεις άνέφεραν πώς 
οί πρόεδροι πολλών σωματείων τής πόλης υπέγραψαν καί έστειλαν στήν 
κυβέρνηση τηλεγραφήματα ύπέρ τής παραμονής τού Σπυρίδωνα, ή Λαϊκή  
Επιτροπή, όμως, άμφισβητούσε ότι οί πρόεδροι είχαν καί τή συγκατάθεση 
τών άλλων μελών τών διοικητικών των συμβουλίων. Τελικά άποδείχτηκε ότι 
οί ισχυρισμοί τής Λαϊκής επιτροπής δέν εύσταθοΰσαν. Μάλιστα ή κυβέρνη
ση είχε άποστείλει καί εύχαριστήρια σ’ όσα σωματεία έστειλαν τηλεγραφή
ματα υποστήριξης στό Σπυρίδωνα καί. άς μή λησμονεΐται, κυβερνούσαν οί 
Φιλελεύθεροι. Στή δίνη τών άντεγκλήσεων μπερδεύτηκε κι ό φιλελεύθερος 
πολιτευτής Γ. Βλαχλείδης, τόν όποιο ή Ή πειρος κατηγόρησε γιά άνάμιξή 
του στήν κίνηση εναντίον τού μητροπολίτη, σέ συνεργασία μέ τόν Δ. Μπό
τσαρη. Ό  Βλαχλείδης άπαντώντας εις τό εγχώριον δργανον τοϋ Μεταξι- 
σμοϋ. ύποστήριζε ότι δέ μίλησε ποτέ γιά τό μητροπολιτικό καί έμεινε ούδέ- 
τερος στό ζήτημα. Ά λλά  τό Μεταξικόν δργανον -συνέχιζε- δέν μέ άνέχεται 
ούδέτερον. Μοϋ άποδίδει δτι πολεμώ τόν μητροπολίτην έκ τοϋ άφανοϋς... 
Ενώπιον τών έπανειλημμένων πολιτικών προκλήσεων τοϋ Μεταξισμοϋ... 
προσπαθοΰντος νά μετατόπιση τό μητροπολιτικόν ζήτημα επί πολιτικού  
επιπέδου, δέν θά μείνωμεν έν άδρανείφ... Στις 12 ’Οκτωβρίου ό Σπυρίδων ιε
ρούργησε γιά πρώτη φορά άπό τό γυρισμό του στό μητροπολιτικό ναό. 
Παρούσες όλες οί άρχές. μέ έπικεφαλής τό Γενικό διοικητή Μ. Πετυχάκη. οί 
μαθητές όλων τών σχολείων (διδασκαλείων, γυμνασίων, παρθεναγωγείων, 
σχολαρχείων, δημοτικών σχολείων, οικοτροφείων, ορφανοτροφείων) καί 
κόσμος πολύς άπ’ όλες τις συνοικίες τής πόλης. Ούτε τό προσφυγικό στοι
χείο άπουσίαζε. Ή  σύναξη ήταν άπό τις μεγαλύτερες πού είχαν γίνει στό μη- 
τροπολιτικό ναό, έλεγαν οί ύποστηρικτές του. Καί οί άντίπαλοί παραδέχο
νταν τή μεγάλη κοσμοσυρροή: δτι ή Μητρόπολις συνεκέντρωσεν άρκετόν 
έκκλησίασμα τό παραδεχόμεθα, άλλά τό περί άσπασμών καί χειροφιλημά
των καί προσκυνημάτων πάσης τάξεως. ηλικίας καί φύλου  (όπως έγραφε ή 
Ελευθερία) είναι ολίγον δυσκολοχώνευτα ( Ηπειρωτική ήχώ. 15-10-24). 
’Από τήν πλευρά της ή Λ αϊκή επιτροπή  μιλούσε γιά έπιστράτευση τών μα
θητών καί τοΰ λόχου τών Χωροφυλάκων γιά νά γεμίσει ή εκκλησία. Μετά 
τό τέλος τής λειτουργίας έγινε δεξίωση στό μητροπολιτικό μέγαρο. Ό  
Χρηστοβασίλης, κλείνοντας τήν περιγραφή, έπανέλαβε ό,τι στήν προσφώνη
σή του (23 ’Οκτωβρίου 1916), όταν γιά πρώτη φορά ό Σπυρίδων ερχόταν μη
τροπολίτης στά Γιάννινα, είχε πει: Τοιοϋτος έπρεπεν ήμΐν άρχιερεύς.

Μέ τόν ερχομό τοΰ Σπυρίδωνα στά Γιάννινα καί μάλιστα νύχτα, χωρίς 
νά τό πάρει είδηση κανείς, έκδηλώθηκε εντονότερα ή άντίδραση τών άντιπά- 
λων του. Ό  πόλεμος γινόταν σέ δυό έπίπεδα: άνοιχτός άπό τις στήλες τοΰ 
Κήρυκα στήν άρχή κι άργότερα άπό τήν Ηπειρωτική ήχώ, μέ άρθρα καί σχό
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λια. πολλά άπό τά όποια υπέγραφε ό βουλευτής Γ. Καγιάς. καί μέ έκδηλώ- 
σεις φιλελεύθερων πολιτευόμενων, οί κυριότεροι άπό τούς όποιους ήταν οί: 
Γ Βαβαρέτος, Μπαμπανάτσας κ.ά. Ό  κρυφός πόλεμος διεξαγόταν μέ δια
δόσεις. έντεχνα διαδιδόμενες στά κέντρα καί τις γειτονιές, όπου γίνοντα καί 
ή κατάλληλη... έπεξεργασία, μέ προσθαφαιρέσεις άνάλογα μέ τήν φαντασία 
τών συζητητών. Γινόταν, δηλαδή, άρκετό καιρό μετά τό γυρισμό τοΰ Σπυ
ρίδωνα στά Γιάννινα, ένας πόλεμος νεύρων εναντίον του. άναποτελεσμα- 
τικός όμως. γιατί καί οί άντίπαλοί του ήταν λίγοι κι ό κορμός τών στελεχών 
τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων είχε ταχθεί μέ τό μέρος του. ’Αηδιασμένος 
καί έξοργισμένος ό Χρηστοβασίλης άπ’ αύτή τήν τακτική των, έγραψε, άρχές 
Νοεμβρίου, ένα άρθρο (τίτλος: Τόν θέλει ή Ήπειρος!), άποκαλυπτικό τών 
παρασκηνίων τοΰ πολέμου εναντίον τοΰ δεσπότη: Πέντε, δέκα, είκοσι, ας 
εϊναι τό δλον είκοσιπέντε. δέν θέλουν τόν μητροπολίτην Σπυρίδωνα... 'Αλλά 
είναι καί δικαίωμα μυριάδων Ήπειρωτών... νά τόν θέλουν εις τόν μητροπο- 
λιτικόν θρόνον τών Ίωαννίνων. Τίθεται ζήτημα άν τό δικαίωμα είναι μέ τό 
μέρος τών είκοσι πέντε μειράκων, οί όποιοι ήθέλησαν νά δημιουργήσουν μη- 
τροπολιτικόν ζήτημα καί νά δώσουν πολιτικήν χροιάν εις αυτό. Τό άνύπαρ- 
κτον αύτό ζήτημα δέν φέρει ούδεμίαν πολιτικήν χροιάν -βενιζελικήν. ώς θέ
λουν οί μείρακες νά παραστήσουν- διότι δέν βλέπω κινούμενον κατά τοϋ  
μητροπολίτου Σπυρίδωνος κανένα έκ τών ενταύθα ηγητόρων καί παραγό
ντων τοϋ βενιζελισμοϋ. Δέν βλέπω τόν πληρεξούσιον (βουλευτή) κ. Κα- 
λούδην, εκπρόσωπον τοΰ μεγάλου Κ ιγκικοΰ κόμματος εν τή πόλει. δέν βλέ
πω τούς άδελφούς Μελά... τόν δικηγόρον κ. Στούπην, τόν έπί σειράν 
περιόδων βουλευτήν κ. Εύ. Χατζήν, δέν βλέπω τόν τέως πληρεξούσιον κ. 
Κατσαδήμαν, ...τόνμεγαλέμπορον κ. Φίλ. Περάτην, τόν κ. Στ. Τσονίδην. ούτε 
άλλον κανένα νά ήγώνται ένός άντισπυριδωνικοϋ κινήματος. Καί ό βενιζε- 
λικός τύπος ύπέρ τοϋ Σπυρίδωνος! Τότε τί άντιπροσωπεύουν αύτοί οί μεί
ρακες: Τόν εαυτόν των. Καί κατέληγε: Δικαίωμά σας κύριοι νά μήν θέλετε 
τόν Σπυρίδωνα, διότι σάς είναι αντιπαθητικός, δ ι ’ έτοϋτο ή δ ι? εκείνο. 
Στούς πολλούς δέν χωράει άνάθεμα. Ά ν  έχετε άνάγκη άπό μητροπολίτην 
καί δέν θέλετε τό Σπυρίδωνα, φκιάστε δικόν σας. Τόν θέλομεν δμως ήμεΐς. 
οί όποιοι άποτελοϋμεν τάς μυριάδας τών Ήπειρωτών. Τόν θέλει ολόκληρος 
ή Ήπειρος!

Στό επόμενο φύλλο τής 'Ελευθερίας (10-11-24) ό Χρηστοβασίλης σημεί
ωνε ότι είχε παραλείψει κάποιον άπό τούς μεγάλους άντιπάλους τοΰ 
Σπυρίδωνα: τό δικηγόρο καί βουλευτή Γ. Καγιά, άν καί γνώριζε ότι ήταν ό 
υποκινητής τοΰ ψευδοκινήματος τών μειράκων έναντίον τοΰ μητροπολίτη. 
Δέν τόν άνέφερε -έγραφε- φοβούμενος τή διάψευση, στήν όποια δέν θάχε τί 
ν ’ άπαντήσει. Τόν απάλλαξε όμως ό ίδιος άπό τό δίλημμα, γιατί τήν Ιδια μέ
ρα πού αύτός δημοσίευε τό προηγούμενο άρθρο του, ό Καγιάς ξιφουλκούσε 
άπό τις στήλες τοΰ «Κήρυκος». κηρύττων έμφανώς τόν πόλεμον έναντίον 
τοΰ Σπυρίδωνος, δηλαδή έναντίον τοϋ αισθήματος τοϋ Ηπειρωτικού λαοϋ.
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τόνιζε ό Χρηστοβασίλης άντικρούοντας ταυτόχρονα τά επιχειρήματα τοϋ 
Καγιά. γιά προσφορά υπηρεσιών εκ μέρους του στήν 'Ήπειρο. Μήπως 
εννοεί -σημείωνε- τής ενώπιον τοϋ Πλημμελειοδικείου υπερασπίσεις τών 
διαφόρων κατηγορουμένων έπί ξυλοδαρμοϊς καί ζωοκλοπαίς: 'Αλλά δ ι’ 
αύτά γενναίως ήμείφθη... έσχημάτισε ογκώδη περιουσίαν, αφοϋ ήρθε στά 
Γιάννινα τό 1914 άπένταρος καί. κατά τό δή λεγόμενον, μέ μισό παπούτσι... 
Στίς κατηγορίες τοϋ Καγιά κατά τοϋ Σπυρίδωνα, ό Χρηστοβασίλης στάθηκε 
ιδιαίτερα σέ μία: Κατά τόν Καγιά, δταν στίς 29 Μαΐου τοϋ 1917 οί ’Ιταλοί 
κατέλαβαν τά Γιάννινα, ό στρατός, μέ υποκίνηση τοϋ Σπυρίδωνα, δέν υπά
κουσε τότε στίς προτροπές άνώτατου (τό 1924) άξιωματικοϋ (πιθανώς 
υπονοεί τό διοικητή τοϋ Ε ' Σ. Στρατοϋ Τσιρογιάννη) νά χτυπήσει τούς 
’Ιταλούς (σύμμαχους τότε τοϋ Βενιζέλου) γιά νά σωθοϋν τά Γιάννινα άπό 
τήν ’ιταλική κατοχή. Ά ν  ό μητροπολίτης Σπυρίδων -σχολίαζε ό Χρηστοβα
σίλης-, προέβαινε τήν 29ην Μαΐου 1919 εις κίνημα κατά τών Ιταλών, σήμε
ρον τά Γιάννινα καί ολόκληρος ή Ηπειρος θά ήταν ιταλική κατάκτησις. 
όπως τά Δωδεκάνησα! Δέν ήτο ικανός ό Σπυρίδων νά κάμη μίαν τοιαύτην 
προδοσίαν ώς ιεράρχης. Ήπειρώτης μάλιστα, εναντίον τής Ηπείρου. Σ ’ δ.τι 
άφοροϋσε τούς άλλους ισχυρισμούς τού Καγιά. ό Χρηστοβασίλης τοϋ υπεν
θύμιζε δτι ώς βουλευτής δέν εκλέχτηκε στίς εκλογές τοϋ 1923, άλλά διορί
στηκε άπό τό Δαγκλή, πού άποφάσισε -επιτέλους- νά τόν συμπεριλάβει στό 
συνδυασμό...

Τό ίδιο αυστηρός στίς κρίσεις του γιά τήν πολεμική έναντίον τοϋ Σπυ
ρίδωνα ήταν κι ό Χατζής, έπέρριπτε μάλιστα εύθύνη σ’ δλους τούς Φιλε
λεύθερους βουλευτές, πού γίνονταν όργανα τοϋ Γ. Καγιά: Ό  τόπος ύποφέ- 
ρει εκ πλείστων ελλείψεων, έγραφε σέ άρθρο του μέ τίτλο: Οί νέοι 
Άβδηρίται, ('Ήπειρος. 2-11-24). 'Αγωνία, βογγά διά χίλια ζητήματα καί άνά- 
γκας του. δέν τούς ακούει, ούτε τούς βλέπει ποτέ  (τούς βουλευτές) κινουμέ- 
νους διά τίποτε καί μ ε τ ’ άνυποκρίτου άηδίας καί περιφρονήσεως τούς ακού
ει καί τούς βλέπει νά πάνε καί νάρχονται άπό τάς Αθήνας έως εδώ 
συζητοϋντας διά τό Μ ητροπολιτικόν!!! Οϊα πώρωσις καί άνάλγητος άναξιο- 
πρέπεια!.. Τά κατάντησαν τά νέα Γιάννινα αυτοί οί κύριοι χειρότερα άπό τά 
παλιά τά Άβδηρα. Διότι μόνον εις τά Άβδηρα θά έτόλμα ό εκ Κρήτης κ. 
Καγιάς νά άσχημονή μετά νεαρών προσκόπων κατά τοϋ ΗΠΕΙΡΩΤΟΥ μη- 
τροπολίτου-καί μάλιστα οίος ό Σπυρίδων!

Ό  πόλεμος έναντίον τοϋ Σπυρίδωνα συνεχίστηκε γιά πολύ καιρό. Ό  
Σπυρίδων δμως. μέρα μέ τή μέρα. στέριωνε καλλίτερα τό θρόνο του. τόν δια
τήρησε δεκαετίες. Έφυγε άπό τά Γιάννινα δταν άνέλαβε τήν ήγεσία τής 
Εκκλησίας τής Ελλάδας, ώς άρχιεπίσκοπος ’Αθηνών...

Πολλές στήλες κι άπό τις γιαννιώτικες εφημερίδες γέμιζαν οί σχολιασμοί καί οί 
ειδήσεις γύρω άπό τις καταχρήσεις καί τά σκάνδαλα. Ή άντιπολίτευση βρήκε ευκαιρία 
γιά δλομέτωπη έπίθεση έναντίον της κυβέρνησης, τήν όποια θεωρούσε, μ' δποια μορφή 
κι άν εμφανιζόταν, ώς όργανο τού Βενιζέλου. Κλέβω, κλέβεις, κλέβει... δπως σημειώθη
κε. ήταν ό τίτλος άρθρου τού Χρηστοβασίλη. παράλληλα δέ σταματούσε τις επικρίσεις
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γιά τή δράση τών ληστών -είχε καθιερώσει μόνιμη στήλη γιά τή δημόσια άσφάλεια- τήν 
ευθύνη καί γιαυτό είχε ή κυβέρνηση. Οί καταχραστές έφτασαν καί στά Γιάννινα, 
ομολογούσε καί ή 'Ηπειρωτική ήχώ (14-10-24).- Στις 24 Σεπτεμβρίου τό άπόγευμα. έκτε- 
λέστηκαν οί καταδικασθέντες άπό τό Ε' Στρατοδικείο, σέ θάνατο ληστές. Κάμπος, 
ψοφάκης. Σωτηρίου καί Καδρής. Τρανή άπόδειξη δτι. παρά τά πλήγματα πού είχε

ύποστεί, ή ληστεία στήν Ήπειρο 
δέν είχε εξοντωθεί.- Τά δημοσιεύ
ματα τοϋ Κ. Καζαντζή στήν Ή 
πειρο γύρω άπό τά τζαμιά (Βε- 
ληγιέ. Χατζηγιέ καί Ζεϊβαδιέ 
τζαμιά) καί τήν Ιστορία της πόλης 
συνεχίζονταν καί νέα στοιχεία έρ
χονταν στό φώς. Στή συζήτηση 
άναμίχτηκε καί ό Μ. Πρωτοσύγ- 
γελος τών Πατριαρχείων Άθηνα- 
γόρας, κατόπιν μητροπολίτης 
ΠαράμΰΗιαςΤ: Αρκετοί θάνατοι 
τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ ’Οκτω
βρίου: Μάνθος Μακαριάδης, τα
μίας τής ’Εθνικής τράπεζας. 
Μιχαήλ Βέλλης. άπό τή Μπούλ- 
τση. Δημ. Μακρής επί πολλά έτη 
διατελέσας έφορος καί ταμίας 
τών «’Ελεών» καί εκτελεστής τοϋ 
Παπαζογλείου κληροδοτήματος.- 
Πέθανε άκόμα καί ό γηραιός 'Ι
σραηλίτης, τύπος ενάρετου άγα- 
θοϋ καί εύεργετικοϋ άνδρός. Χ αϊ- 
μάκης Μπατινος άπό τούς καλ
λίτερους εβραϊστές τών Γιαν
νίνων. "Όλη του τήν περιουσία  
τήν άφησε στή Συναγωγή γιά εύ- 
εργετικούς σκοπούς.- Ή  'Ομο
σπονδία Έπαγγελματιών ’Ηπεί

ρου. ύπέβαλε πρός τόν πρόεδρο τής κυβέρνησης υπόμνημα, μέ τό όποιο ζητούσε τή λήψη 
δρακόντειων μέτρων κατά τών καταχραστών.- Κατηγορούμενε δέν έπρεπε ν' 
αποπειραθείς άπόδρασιν (καίτοι ήσο άθώος καί κατά λάθος έκρατεϊσο). Γνωρίζω κρα
τούμενον. δστις ό κ τ ώ  έ τ η  δ ι ε τ έ λ ε σ ε  π ρ ο φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς ,  έως δτου 
άθωωθή!! Αύτά είπε ένας εισαγγελέας σέ άθωωθέντα κατηγορούμενο, σημείωνε ό 
Χατζής σέ σχόλιό του (8-10-24). Τό γεγονός, τοΰ εφερε στή μνήμη ένα περιστατικό, δταν 
Γενικός διοικητής Ηπείρου ήταν ό Στεργιάδης. Καί τότε ένας εισαγγελέας προφυλάκισε 
κάποιο χωρικό αδικα. Ό  τελευταίος, έξυπνος, μέ άναφορά του απευθύνθηκε στό 
Στεργιάδη. υπογραμμίζοντας τό άδικο τής προφυλάκισής του. Ό  Στεργιάδης ζήτησε άπό 
τόν εισαγγελέα νά τόν άπολύσει. αυτός δμως δυστροποΰσε. Κάλεσε τότε τόν εισαγγελέα 
στό γραφείο του καί διέταξε τό χωροφύλακα νά τόν κλείσει στό κρατητήριο. Ό  είσαγγε- 
λεύς ώρύετο δι^μαρτυρόμενος. άλλά ό αμείλικτος έκεΐνος Στεργιάδης τοϋ είπε: Κοίτα  
καί δοκίμασε οποίαν άγανάκτησιν γεννά ή παρανομία καί ή άδικία εις τήν ψυχήν τοϋ 
ανθρώπου. Αυτό πού σοϋ κάμω είναι παράνομον, διαμαρτυρήσου εις τόν ύπουργόν. 
Ά λλά έως δτου έρθουν τά χαρτιά σου καί γίνουν οί τύποι έγώ θά σέ βάλω φυλακή. Τότε

Ένα άπό τά τζαμιά τών Γιαννίνων: Τό Οσμάν 
Τσιαούς, όπου ή σημερινή Ζωσιμαία Παιδα
γωγική Ακαδημία
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θά νοιώσης τί έγκληματίαι άκαρδοι είστε σείς μέ τούς τύπους καί τά χαρτιά σας καί τά 
πείσματά σας εις βάρος άλλων. Κ αί ό είσαγγελεύς τότε άπέλνσε τόν χωρικόν, καί ό 
Στεργιάδης τόν εισαγγελέα. Κι δμως, πόσα δέν έγραψαν τότε έναντίον τοϋ Στεργιάδη. 
έπηρεασμένοι άπό τις πρώτες έντυπώσεις!- Ό  Χατζής πού μετά τήν απελευθέρωση υπο
στήριζε σθεναρά τό θεσμό τής Γενικής διοίκησης, τώρα. μετά τήν άφαίρεση τών περισ
σότεροί αρμοδιοτήτων της. τασσόταν ύπέρ τής κατάργησής της. Νά λείψη μιά περιττή 
καί δαπανηροτάτη σκιά. έγραφε.- Ό  Κήρυξ σέ κάθε του έκδοση κάτι θά άνέφερε ένα
ντίον τοϋ Χατζή. Τις περισσότερες φορές ό τελευταίος δέν τά σχολίαζε. Τόν έθιξε δμως 
ό χαρακτηρισμός πού είχε χρησιμοποιήσει γιά τήν Ή πειρο ό Πανίδης: ή τρισεβδομαδι- 
αία Πομερανίς (άπό τό άρθρο τής άντιβενιζελικής Καθημερινής Οί Πομμερανοί. πού είχε 
κάμει μεγάλο θόρυβο δταν δημοσιεύτηκε, ζητούσε τήν έγκατάλειψη τής Μ. Άσίας, πρίν 
άπό τις εκλογές τής 1-11 -20). Άπάντησις τοΰ Χατζή: Διά νά μή γίνεται σύγχισις καμμία 
-διότι εις τόν ευτυχή αύτόν τόπον αί έφημερίδες έπληθύνθησαν όσον καί αί άμαρτίαι 
μας- πληροφοροϋμεν τούς άναγνώστας μας δτι καθιερώνομεν άπό σήμερον μίαν έκφρα- 
σιν στερεότ υπον. Καί δταν εις τό έξης θά γράφωμεν ή έ γ χ ι ο ρ  ί α  κ α θ η μ ε ρ ι ν ή  ή 
φ ε ϋ  άγράμματος. θά έννοοϋμεν τόν «Κήρυκα». Τό δέ φεϋ! σχετλιάζει δχι τόν 
«Κήρυκα» άλλά τήν π όλιν  εις τήν όποιαν υπάρχει καί έφημερίς καθημερινή άγράμματος 
- δπως ύπάρχουν καί τόσα άλλα όπωρικά ιδιότροπα, μέχρι καί τών καμωμάτων τοϋ κ. 
Μπαμπανάτσα (πολέμιου τού Σπυρίδωνος).- Κακό σημάδι! έγραφε ό Χρηστοβασίλης. 
Κανένας δέν ένδιαφέρεται γιά τά κοινά. Ένώ είχαν όριστικοποιηθεϊ οί ύποψηφιότητες 
τών δημάρχων: Γ. Σταυρίδη (άποφάσισε τελικά νά έκθέσει υποψηφιότητα), Β. 
ΓΙυρσινέλλα καί I. Βαδαλούκα. κανένας δέν είχε βάλει υποψηφιότητα γιά δημοτικός 
σύμβουλος. Φταίει ό βενιζελισμός -κατέληγε- οί πολίτες έγιναν αδιάφοροι γιά τά κοινά, 
γιατί ποτέ τό βενίζελικό κράτος δέν ένδιαφέρθηκε γιά τήν Ή πειρο.- Ήρθε κι έμεινε στά 
Γιάννινα γιά μιά έβδομάδα ό όνομαστός έθνικός εργάτης καί προ πάντων ’Ηπειρωτικός 
τοιοϋτος έν τή Εσπερία κ. Περικλής Βιζουκίδης. ένα άπό τά γερώτερα διανοούμενα κε
φάλια. πού έχει ή Ή πειρος προς ύπεράσπισιν τών δικαίων της έν τή ξένη. Ό  
Βιζουκίδης καταγόταν άπό τό_Χλωμό Πωγωνίου. σπούδασε στή Γερμανία νομικά καί 
πολιτικές έπιστήμες. καί γύρισε στήν Ελλάδα, δταν διορίστηκε καθηγητής στό 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ή ταν στενός συνεργάτης τοϋ Σπυρίδωνα καί τόν βοήθησε 
πολύ στήν έκδοση τών Ηπειρωτικών Χρονικών (1926).

Πέτρος δέν πήγε νά υποβάλει στό Σπυρίδωνα τις ευχές γιά τήν έπάνοδό
του, ούτε παραβρέθηκε στήν πρώτη του χοροστάσιά. Δέν ήθελε ν ’ 

άνακατευτεΐ μέ τούς άλλους, τοΰ φιλοΰσαν τό χέρι. έπαιρναν τήν εΰχή του 
κι έφυγαν, αισθανόταν τήν άνάγκη νά τόν συναντήσει, χωρίς τήν παρουσία 
άλλων ήθελε νά τοΰ άνοίξει τήν καρδιά του, ήταν έτοιμος γιά ένα είδος εξο
μολόγησης, δέ γίνονται αύτά στις τυπικές έπισκέψεις. Έ πειτα  ό Πέτρος δέ 
μπορούσε νά φύγει άπό τό σπίτι, ή ύγεία τής γιαγιάς Ελένης ήταν πάντα 
κρίσιμη, έσβηνε μέρα τή μέρα. όμως ή άναιμική φλογίτσα έκαιγε άκόμα μέσα 
της καί ή Ελένη ήθελε τόν Πέτρο κοντά της, δίπλα στό προσκεφάλι της' τοΰ 
κρατοΰσε τό χέρι σφιχτά, μ’ όση δύναμη ειχε, ένοιωθε πώς τό χέρι τοΰ 
Πέτρου τής μετάγγιζε ζωή. Ό σ ο  μεγάλη κι άν ήταν ή επιθυμία του, δέ 
μηοροΰσε ν ’ άφήσει τήν πεθερά του σ' αύτές τίς κρίσιμες στιγμές, θά έβλεπε 
τό Σπυρίδωνα, όταν ή Ελένη έμπαινε στήν άνάρρωση. δέ σκεφτόταν καί τήν 
άλλη έκδοχή. τό θάνατο, ποτέ δέν έκανε τέτοιες σκέψεις.
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Είχε περάσει μιά έβδομάδα άπό τόν ερχομό τοϋ Σπυρίδωνα. Παρασκευή 
ήταν. κι ό Πέτρος άποφάσισε νά κατεβει στή Μητρόπολη. Ή  γιαγιά Ελένη 
ξύπνησε τό πρωϊ εύδιάθετη. τό πρόσωπό της άντικατόπτριζε τήν εσωτερική 
εύφοοία της. είμαι καλά Πέτρο, δόξα τώ θεώ. τοϋ είπε. δταν μπήκε στό δω
μάτιό της. θέλω νά δω τή Λευκή, τ ' άγγόνια μου. όλους... Ό  Πέτρος τήν 
έσφιξε στή άγκαλιά του, θά σ ' όφήσω σήμερα, μιά πού είσαι καλλίτερα, τής 
είπε, θά πάω στό δεσπότη νά τού φιλήσω τό χέρι. έχει πολλές μέρες πού γύ 
ρισε κι εγώ δέν άξιώθηκα άκόμα νά τόν δώ... — Γύρισε ό δεσπότης: ρώτησε 
μ’ άπορία ή Ελένη, τοϋ έπέτρεψαν νάρθει στά Γιάννινα; — Ή ρθε καί δέ θά 
ξαναφύγει. άπάντησε ό Πέτρος, οί περιπέτειές του τέλειωσαν. Τά Γιάννινα 
τόν χρειάζονται, όπως κι αύτός χρειάζεται τά Γιάννινα, δέ μπορεί νά ζήσει 
μακρυά τους... —Νά πας στό καλό. τοϋ είπε πάντα εύδιάθετη ή Ελένη, πές 
του καί τά δικά μου προσκυνήματα, ζήτησε τήν εύχή του... Ό  Πέτρος φίλησε 
τήν Ελένη στό μέτωπο κι έφυγε, κάπως άνήσυχος, τό βλέμμα τής άρρωστης 
δέν τού άρεσε. Γελοΰσαν τά μάτια της, ό Πέτρος δμως είχε τήν αίσθηση πώς 
άπό τό βάθος τους ξεπηδοΰσαν αισθήματα άγωνίας κι άβεβαιότητας. Κάποια 
στιγμή διαισθάνθηκε πώς ή Ελένη τόν αποχαιρετούσε μέ τό βλέμμα της. Στό 
διάδρομο άντάμωσε τή γυναίκα του. τή Λευκή, έχε τό νοϋ σου στή γιαγιά. 
τής είπε, είναι καλλίτερα, πολύ καλλίτερα απ ' ό,τι φανταζόμουν, κι αυτό 
είναι πού μέ ανησυχεί. 'Εγώ πάω στή Μητρόπολη, άν χρειαστείτε τίποτα εκεί 
θά μέ βρείτε.

Ό  Σπυρίδων ρωτούσε άπό μέρες γιά τόν Πέτρο Κωστίδη, τόν παραξένε- 
ψε ή άπουσία του, έμαθε γιά τή σοβαρή άρρώστεια τής πεθεράς του, κατά
λαβε. Ό τα ν  ό κλητήρας τόν άνάγγειλε. ό δεσπότης σηκώθηκε καί πήγε στήν 
πόρτα, νά τόν ύποδεχτεΐ. Καθώς ό Πέτρος έσκυβε γιά νά τού φιλήσει τό χέρι, 
ό Σπυρίδων τόν άγκάλιασε, Πέτρο, Πέτρο, παιδί μου. έπαναλάβαινε σέρνο- 
ντάς τον στό εσωτερικό τοϋ γραφείου του, κάθησε. θέλω νά σ ' άκούσω. θέλω 
νά μοϋ τά πεις όλα. Ή ταν τακτική τοϋ Σπυρίδωνα νά εξαντλεί τούς επισκέ
πτες του, ρωτώντας τους γιά χίλια δυό πράγματα, πολύ περισσότερο τούς 
οπαδούς καί φίλους του. έτσι σχημάτιζε μιά πολύπλευρη εικόνα τής ζωής 
τών Γιαννίνων. ώς τις έλάχιστες λεπτομέρειες, άντικειμενική, σέ γενικές 
γραμμές, γιατί τήν έχτιζε μέ τά κάθε είδους υλικά πού τοϋ έδιναν οί επισκέ
πτες του. Ά πό τις ψηφίδες διάλεγε όσες έκρινε πώς άνταποκρίνονταν στά 
γεγονότα, ύστερα άπό τή διασταύρωση τών πληροφοριών, ή εικόνα λοιπόν 
άποτελοΰσε γνήσια έκφραση ζωής, όχι κατασκεύασμα έμπαθειών καί 
φανατισμού, παρότι τά ύλικά ήταν, σέ μεγάλο βαθμό διαποτισμένα άπό τέ
τοια συναισθήματα.

Κάθησε λοιπόν ό Πέτρος κι άρχισε νά μιλάει γιά δλους καί γιά δλα. Ά πό 
τήν οίκογένειά του πρώτα, γιά τό θάνατο τοϋ Βασίλη καί δσα είχαν γίνει 
ύστερα άπ' αύτόν. Αναλώθηκε σέ επαίνους γιά τήν προσφυγική οικογένεια 
πού μάζεψε σπίτι του. ήταν γιά μάς εύλογία θεοϋ αύτοί οί άνθρωποι, χωρίς 
τήν παρουσία τους δέ θά ξεπερνούσαμε τό μεγάλο πλήγμα πού δεχτήκαμε...



— Είσαι μεγάλη καρδιά Πέτρο, τόν διέκοψε ό Σπυρίδων, τόση ώρα μοϋ λές 
γιά δ.τι σοϋ πρόσφεραν οί άλλοι, ούτε μιά φορά δέν έκανες λόγο γιά τό τί 
έδωσες εσύ στους άλλους...- Τό χριστιανικό καθήκον έκανα δεσπότη μου, τί- 
ποτ' άλλο. ποτέ δέν υπολόγισα στήν άνταπόδοση. Ή ρθε μόνη της... —Καλά. 
καλά. είπε πάλι ό Σπυρίδων, τάμαθα δλα αυτά. μακάρι κι άλλοι ν ' άκο- 
λουθοΰσαν τό παράδειγμά σου. δέν τό κάμουν, προτιμούν νά παραπονοϋν- 
ται κάθε μέρα γιά τις ενοχλήσεις πού τούς προξενούν οί πρόσφυγες καί νά 
ξεχνούν τό θάνατο καί τήν καταστροφή πού δοκίμασαν. Πρέπει ν ’ άρχίσουμε 
νά τούς προσφέρουμε ουσιαστική βοήθεια, έχω στό νοϋ μου κάποιες σκέψεις, 
σ ' έχω γράψει καί σένα στόν κατάλογο τών άμεσων βοηθών μου. Δέ θ ’ 
άρνηθεΐς, πιστεύω...- Πότε άρνήθηκα δεσπότη μου: είπε μέ παράπονο ό 
Πέτρος, νά μήν ξεχάσεις μόνο τά σχολεία, έκεί θά τά χαλάσουμε... Ό  
Σπυρίδων γέλασε: — Τά σχολεία είναι γιά μένα σκοπός ζωής. πώς μπορώ νά 
τ ’ άφήσω: Θά σηκωθούν κι οί πεθαμένοι νά μέ έλέγξουν. 'Ας άφήσουμε 
όμως νά καταλαγιάσει ό θόρυβος πού συντηρούν μερικοί, νά ηρεμήσουν τά 
πνεύματα γιά νά κάνουμε άποδοτική δουλειά. Αλήθεια, τί μαθαίνεις γ ι ’ 
αύτούς πού μέ τόσο μένος μέ κακολογούν: Εκτός άπό τόν Καγιά. τούς 
άλλους δέν τούς ξέρω... — Οί άλλοι είναι παιδιά, οί περισσότεροι καλά πα ι
διά, παρασύρονται όμως ά π ’ δσους κρύβονται πίσω τους, αύτοαπο- 
καλούνται «Λαϊκή Έπιτροπή« τά παιδιά νομίζουν έχουν τήν πρωτοβουλία, 
γελιούνται, τά χρησιμοποιούν. Ξεσηκώθηκαν στήν Παραμυθιά γιά νά διώ
ξουν τό Νεόφυτο, ά λ λ ’ ά π ’ όσα δημοσιεύτηκαν φαίνεται πώς είχαν δίκιο. 
’Εδώ, στά Γιάννινα, ανακατεύεται ή πολιτική καί δημιουργεί πλασματικές 
καταστάσεις. Σάς κατηγορούν γιά πολιτικές παρεμβάσεις, είναι άδικο όμως 
νά χρησιμοποιούν οί άντίπαλοί σας τούς πολιτικούς γιά νά σάς διώξουν. 
Ξέχασαν τί έχετε προσφέρει στήν Ή πειρο καί στήν Πατρίδα: Ή τα ν  κι ό 
Γερμανός, δέ λέω άξιος δεσπότης, τίμιος, άγωνιστής, άλλά ό εύλογημένος δέ 
μπόρεσε νά ριζώσει στήν πόλη. είχε τό νοϋ του γ ι ' άλλοϋ. Πήγε έκεί πού  
ήθελε, άφησε αγαθή μνήμη πίσω του, μόνο ό Σπυρίδων, είχε τό δικαίωμα νά 
διεκδικήσει τό θρόνο, τό πατριαρχείο πήρε τήν άπόφασή του, τί άλλο θέ
λουν: Νά ύποχρεώσουν τό Πατριαρχείο ν ’ άλλάξει απόφαση: Ό  μεγάλος 
σεισμός πέρασε δεσπότη μου, δ.τι γίνεται τώρα είναι τά ξεθυμάσματα. θά 
σβήσουν... Ό  Σπυρίδων άκουγε τό μονόλογο τοϋ Πέτρου μέ προσοχή, ούτε 
μιά φορά δέν τόν διέκοψε. Α υτός ό άπλός άνθρωπος, σκεπτόταν, μπορεί κι 
άναλύει καταστάσεις καλλίτερα κι άπό τούς ειδικούς, προπαντός είναι δί
καιος στις κρίσεις του. Θά παραξενευόμουν άν έλεγε κάτι κακό γιά τό 
Γερμανό Καραβαγγέλη. τέτοιους άνθρώπους θέλω, δμως δέν έχω πολλούς. 
Ό  Πέτρος παρακολουθούσε τήν έκφραση τοϋ προσώπου του, άλλαζε κάθε 
τόσο, κάτι σκέπτεται ό δεσπότης, συμπέρανε, δέν πρέπει νά τόν διακόψω. 
"Ομως ή έρώτηση στεκόταν άπό ώρα στήν άκρη τής γλώσσας του, χωρίς νά 
τό καταλάβει τήν ξεστόμισε: —Μέ συγχωρεϊς δεσπότη μου, θέλω νά ζητήσω 
τή γνώμη σας γιά κάτι πού  τόσο θόρυβο δημιούργησε τελευταία κι έκανε τό
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Χατζή καί τό Χρηστοβασίλη ν ’ άλλάξουν κουβέντες, ξέρετε πώς καί οί δυό 
σάς αγαπούν, γιά τό Μπότσαρη λέω. είναι φίλος ή εχθρός σας: Ό  Σπυρίδων 
γέλασε. — Ό  Χατζής δείχνει καχύποπτος. επαθε πολλά, δύσκολα νά τόν πεί
θεις ν ' αλλάξει γνώμη. Στήν κρίση του γιά τό Μπότσαρη μάλλον πέφτει έξω. 
Μπορεί νά μήν είναι άπό τούς ένθερμους ύποστηρικτές μου, μπορεί νά λέει 
καί μερικές κουβέντες έναντίον μου. δέ μέ άντιμάχεται δμως. Ή ταν άπό 
τούς πρώτους πού ήρθε νά μέ συγχαρεί στήν ’Αθήνα, δταν άποφάσισε, επι
τέλους, ή κυβέρνηση νά έπιτρέψει τήν έπιστροφή μου στά Γιάννινα, ήταν 
παοών καί στήν πρώτη χοροστάσιά μου σ ' εκκλησία, τής ’Αθήνας. Ό χ ι δέν 
είναι διπρόσωπος πολιτικός ό Μπότσαρης, κάνει λάθος ό Χατζής... Εκείνη 
τή στιγμή μπήκε στό γραφείο ό κλητήρας καί τούς διέκοψε: —Μέ συγ- 
χωρείτε. σεβασμιώτατε, είπε, άλλά ζητούν τόν κ. Πέτρο νά πάει γρήγορα σπί
τι του. Έ στειλαν άνθρωπο νά τόν ειδοποιήσουν... — Τί συμβαίνει: ρώτησε 
άνήσυχος ό Σπυρίδων. Έ χεις κανένα άρρωστο σπίτι σου: — Τήν πεθερά 
μου.., μουρμούρισε ό Πέτρος, είναι μέρες άρρωστη, σήμερα καλλιτέρεψε γ ι ’ 
αυτό κι έφυγα άπό κοντά της. Φαίνεται πώς ήρθε τό τέλος της... Φίλησε βια
στικά τό χέρι τοΰ Σπυρίδωνα κι έφυγε. —Νά μέ ειδοποιήσεις, τοΰ φώναξε ό 
Σπυρίδων, γιά καλό καί γιά κακό...

Τόν ειδοποίησαν τ ’ άπόγευμα γιά τό κακό. "Οταν ό Πέτρος έφτασε σπίτι 
ή γιαγιά Ελένη είχε τελειώσει. "Ολο τό πρωΐ ήταν στις χαρές της, έτοιμη νά 
ξεκινήσει μιά νέα ζωή, τό μεσημέρι άπότομα χειροτέρεψε. Έχασε τις αισθή
σεις της. σέ λίγο έγειρε τό κεφάλι κι άφησε τήν τελευταία πνοή της, κάτι σάν 
άνάλαφρο πέταγμα περιστεριοΰ στούς άνοιχτούς ορίζοντες. Ή  Λευκή τής 
έκλεισε τά μάτια καί τό σπίτι άρχισε τήν προετοιμασία γιά τήν εκφορά, θά 
γινόταν τήν άλλη μέρα άπό τό Άρχιμανδρειό. Ειδοποίησαν τό Σπυρίδωνα, 
θά χοροστατήσω ό ίδιος, μήνυσε, τό σπίτι στολίστηκε πάλι πένθιμα, τά παι
διά τά έστειλαν στή Χριστίνα, νάναι μακρυά άπό τό πένθος. Ό  Πέτρος έκλα- 
ψε τήν πεθερά του. όλοι τήν έκλαψαν, ήταν γυναίκα τής παλιάς εποχής, μέ 
άρχές. εύγενικές καταβολές, μέ φόβο θεού κι άγάπη γιά τούς άνθρώπους. τήν 
εκδήλωνε έμπρακτα σέ κάθε περίσταση. Γέμισε καί πάλι τό Άρχιμανδρειό 
άπό κόσμο, φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, άπό τό χωριό καί τήν πόλη καί ύστε
ρα όλη ή Καραβατιά, πού τόσο τή συμπαθούσε. — Αίωνία ή μνήμη έψαλλε ό 
Σπυρίδων όταν τελείωσε ή νεκρώσιμη τελετή, αίωνία ή μνήμη, έπανέλαβε τό 
εκκλησίασμα. Οί περισσότεροι άκολούθησαν τό ξόδι ώς τήν τελευταία κα
τοικία. Θάφτηκε στόν τάφο τής οικογένειας Κωστίδη, δίπλα στό άγαπημένο 
έγγόνι της, τό Βασίλη...

Α  έν πρόκανε νά γυρίσει ό Μπότσαρης στήν ’Αθήνα άπό τά Γιάννινα, 
^  όπου ώς υπουργός Συγκοινωνίας είχε δώσει πολλές υποσχέσεις, καί ή 

κυβέρνηση Σοφούλη έπεσε. Τή νέα σχημάτισε ό Α. Μιχαλακόπουλος, σ’ αυτή 
δέ μετείχαν οϋτε ό Μπότσαρης. ούτε ό Μυλωνάς. Γιά τούς άντιβενιζελικούς 
η άλλαγή δέ σήμαινε τίποτε, γιά τούς βενιζελικούς ήταν μιά κυβέρνηση δική



— 228 —

τους, μ’ άλλα πρόσωπα. Τό υπουργείο Έννόμου τάξεως πού είχε ιδρυθεί 
άπό τόν Πάγκαλο, ό Σοφούλης τό κατάργησε, (τό συγχώνευσε στό ύπουργειο 
Εσωτερικών), άλλοι χάρηκαν γιαυτό κι άλλοι δυσαρεστήθηκαν. Πάντως, 
άπό τήν εποχή τής παραίτησης τού Παγκάλου ή κατάσταση άπό τήν άποψη 
τής άσφάλειας, δέ σημείωσε καμιά βελτίωση, μάλλον χειροτέρεψε. Οί 
ΡετζαΧοι, κι όλοι οί άμνηστευθέντες λήσταρχοι, δέν έδειχναν μεταμέλεια γιά 
τά εγκλήματα πού είχαν διαπράξει, κυκλοφορούσαν στούς δρόμους μέ τήν 
έπαρση τοϋ ήρωα. στέριωναν τις φιλίες τους μ’ επίσημους κι άνεπίσημους, 
έπέκτειναν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, κεφάλαια είχαν, πολ
λοί ήταν πρόθυμοι νά τούς βοηθήσουν, τό κράτος στήν ουσία ήταν δικό τους. 
Σ ’ όσους τούς ένοχλοΰσαν έστελναν άπειλητικά μηνύματα, κι άν δέν 
συμμορφώνονταν χρησιμοποιούσαν κι άλλα μέσα, γνωστά σ’ αύτούς άπό τή 
θητεία τους ώς ληστάρχων. Ό  Χρ. Χρηστοβασίλης, άπό τούς σφοδρότερους 
πολέμιους τών Ρετζαίων, δοκίμασε ό ίδιος στήν πλάτη του τά μέσα αύτά. 
Στίς 24 ’Οκτωβρίου, στίς 6 τό άπόγευμα, ό ένας άπό τούς άδελφούς Ρε- 
τζαίους, ό Γιάννης τοϋ επιτέθηκε στήνοδό Τσιριγώτη. τό*/ γρονθοκόπησε κι 
ίσως νά τόν σκότωνε, άν δέν έπενέβαιναν οί διαβάτες καί κάτοικοι τής όδοϋ. 
Τά Γιάννινα βούιξαν μέ τήν επίθεση, φήμες πολλές κυκλοφόρησαν, οί εφη
μερίδες τήν άλλη μέρα έδιναν κάθε μιά καί τή δική της εκδοχή, τά πραγμα
τικά περιστατικά έγιναν γνωστά άπό τήν περιγραφή τοϋ ίδ ιου τοϋ Χρη
στοβασίλη στήν 'Ελευθερία, ύστερα άπό τρεις μέρες. Έγραφε, λοιπόν, γιά 
τήν έπίθεση πού δέχτηκε: Ά φ ότου έκοινοποιήθη εις τούς τέως ληστάοχους 
άδελφούς Ρετζαίους ή άμνηστεία, διά λόγους καθαρώς πολιτικούς καί ούχί 
κυβερνητικής άδυναμίας. και κατήλθον οϋτοι εις τήν πόλιν καί περιεφέρο- 
ντο ώς ήρωες καί κατακτηταί, πολλοί φίλοι μου μέ συνεβούλευον νά φυλλά- 
σωμαι καί νά μή ξαναγράψω έναντίον των, διότι θά μοϋ έπιτεθοϋν. 'Εγώ 
όμως περιεφρόνησα τάς συμβουλάς τών φίλων μου, καίτοι έγνώριζον τό 
ποιόν τών Ρετζαίων. κατηγορουμένων διά τόσους φόνους, ληστείας καί 
αιχμαλωσίας, διότι έπίστευα ότι οϋτοι. μέ όλα τά κακουργήματα, άτι να τούς 
περικοσμούν. θά είχαν καί τήν στοιχειώδη φρόνησιν. ότι δέν τοΐς ήτο συμφέ
ρον νά προβοϋν εις πραξικόπημα έν μέση πόλει, ένθα υπάρχει Γενική διοί- 
κησις, διοίκησις Μεραρχίας, ’Αστυνομία, Άνωτ. Διοίκησις Χωροφυλακής, 
Εισαγγελία κλπ. καί εις τούτο ήπατήθην καί περιερχόμην άοπλος. 'Ύστερα 
άπό τήν εισαγωγή άκολουθεΐ ή περιγραφή τής επίθεσης: Στίς 24 τοϋ μήνα, 
μέ τό ηλιοβασίλεμα συνάντησα τούς Ρετζαίους πού τούς συνόδευε ό γνωστός 
καί σέ μένα Αημ. Βάνας κι ένας ψηλός νέος, άνεψιός τους νομίζω, μπροστά 
άπό τό σπίτι τοϋ δικηγόρου Ίω. Αάππα. ",Ακόυσα τό Βάνα νά τούς λέει 
«αύτός». άλλά χωρίς νά δώσω σημασία στή λέξη, έστριψα πρός τήν όδό 
Τσιριγώτη μέ κατεύθυνση τήν κεντρική άγορά. Πριν φτάσω στό χάνι τού Στ. 
Δούκα ακόυσα βιαστικά ποδοβολητά πίσω μου καί μιά φωνή νά μέ καλεΐ μέ 
τ ’ όνομά μου. Γύρισα καί βλέπω τή συνοδεία τών Ρετζαίων. ένας ά π ’ αύτούς 
μέ πλησίασε κι άρχισε ό εξής διάλογος: — Τί θέλεις; τόν ρώτησα. —Νά σοϋ
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δώσω μιά εφημερίδα καί νά πάμε έξω παράμερα νά μιλήσουμε. — Τί εφημε
ρίδα θά μοϋ δώσεις: — Ά π ' αυτές πού γράφεις εσύ. τήν «’Ελευθερία». —Δέν  
}χω άνάγκη νά μοϋ δώσεις έφημερίδα πού γράφω εγώ. γιατί ξέρω τί γράφω 
στήν έφημερίδα μου. — Μά γράφεις έναντίον μας. — Καί σύ ποιός είσαι:
__Έγώ είμαι ό Γιάννης ό Ρέτζος. μοϋ άπάντησε άγριωπός. — Ό  λήσταρχος
πού έκανε τόσα κακουργήματα: Τί θέλεις νά έγραφα γιά σάς: Επαίνους: 
Έγραψα, όπως έπρεπε νά γράψω, γιά ληστές. —Ναι. άλλά μοϋ έδωσε άμνη- 
στεία ή πατρίδα... —Δέ σούδωκε ή πατρίδα αμνηστεία, άλλά ή κυβέρνηση, κι 
αύτή τήν άμνηστεία έγώ δέν τήν άναγνωρίζω! Πήγαινε άπ ' έδώ! Τότε ό 
Γιάννης Ρέτζος χτύπησε δυνατά μέ τή γροθιά του τό Χρηστοβασίλη στόν 
αριστερό κρόταφο, ό τελευταίος όμως δέν έχασε τήν ψυχραιμία του. Σήκωσε 
τή μαγκούρα πού κρατούσε πάντα μαζί του (τή θυμάμαι αύτή τή μαγκούρα, 
γιατί συναντούσαμε τακτικά τό Χρηστοβασίλη, καθώς βγαίναμε άπό τό 
Διδασκαλείο, έκει κοντά, στήν όμώνυμη σήμερα όδό ήταν τό σπίτι του) καί 
χτύπησε τό Ρέτζο στό κεφάλι. Ή  δόνησις -σημειώνει μέ κάποιο κομπασμό ό 
Χρηστοβασίλης- ήκούσθη εις τά παραπέρα κείμενα άνοιχτά καταστήματα. 
Ή  πάλη έξακολούθησε μέ έναλασσόμενες γροθιές τοϋ Ρέτζου καί μπα
στουνιές τοΰ Χρηστοβασίλη. Στό μεταξύ έτρεξαν οί καταστηματάρχες τής 
όδοΰ καί οί διαβάτες καί τούς χώρισαν. Ό  Χρηστοβασίλης μπήκε στό 
γραφείο Μπότσαρη. όπου έγραψε τήν τηλεγραφική '  δίάμάρτυρία του πρός 
τήν κυβέρνηση καί τόν άθηναϊκό τύπο. ό δέ Ρέτζος πήγε νά συναντήσει τήν 
παρέα του. Μοϋ είπαν, συμπληρώνει ό Χρηστοβασίλης, δτι κατά τήν ώρα 
τής συμπλοκής ό Ρέτζος έβγαλε μαχαίρι γιά νά μέ σκοτώσει, έγώ δέν τό είδα. 
άς τό έρευνήσει ή άνάκριση. Αύτή είναι -καταλήγει- ή μόνη καί άληθής άφή- 
γησις τής κατ' έμοϋ έπιθέσεως τών Ρετζαίων. πάσα δέ δημοσιευθείσα εις τάς 
ένταϋθα έφημερίδας είναι ή έσκεμμένως ή έξ άνακριβών πληροφοριών, ανα
κριβής. Εύχαριστίες άπηύθυνε στις τοπικές εφημερίδες Ελεύθερον βήμα 
(ιδιαίτερα πρός τό νεαρό συντάκτη της Σωτ. Ζοΰμπο), τήν Ηπειρωτική ήχώ 
τοϋ Εύθ. Τζάλλα καί τήν Ή πειρο  τοΰ Γ. Χατζή. Εύχαριστοΰσε άκόμα καί 
τό δήμαρχο Γ. Σταυρίδη, πού δέ φοβήθηκε νά συντάξει τήν ιατροδικαστική 
έκθεση. Εκτός άπό τήν περιγραφή τής έπιθέσεως. ό Χρηστοβασίλης δημοσί
ευσε στό ίδιο φύλλο καί μακροσκελέστατο άρθρο, μέ τίτλο: Ή  κυριαρχία 
τών άμνηστευθέντων τέως ληστάρχων Ρετζαίων έν Ίωαννίνοις καί καθ’ 
άπασαν τήν Ήπειρον. Σ ’ αύτό άφοΰ μνημόνευε τά άθλα τών Ρετζαίων, άπό 
τήν άρχή τής ληστρικής δράσης τους, κατέληγε: Άπατώ νται οί Ρετζαΐοι καί 
οί όπισθεν αύτών κρυπτόμενοι πολιτικοί κερδοσκόποι. δτι διά τής τελευταί
ας άποπείρας κατά τής ζωής μου θά σβήσουν τήν φωνήν μου, θά θέσουν έν 
αχρηστία τόν κάλαμόν μου καί θά θραύσουν τό σουλιώτικο θάρρος μου. Δέν  
θά οπισθοχωρήσω πρό ούδεμιάς άπειλής. θά βαδίσω πρός τόν θάνατον άτά- 
&<*χος. έχων ώς σάβανον τήν έφημερίδα μου ταύτην τήν «Ελευθερίαν», υπέρ 
τής έλευθερίας τών Ήπειρωτών, τής ποδοπατουμένης ύπό τών κακοποιών 
στοιχείων. Έφιλοδόξησα νά είμαι ό Φιλοποίμην τής Ηπείρου, ή δέ φωνή



μου έκ τοϋ τάφου Θά είναι καί δυνατωτέρα καί έκδικητικωτέρα! Σέ απάντη
ση τών διαμαρτυριών του προς τήν κυβέρνηση, ό πρωθυπουργός Μιχα- 
λακόπουλος μέ τηλεγράφημά του γνώριζε στό Χρηστοβασίλη ότι δόθηκε εν
τολή στόν υπουργό τής Δικαιοσύνης νά διατάξει τή δίωξη τών Ρετζαίων.

’Ασχολήθηκαν βέβαια οί τοπικές εφημερίδες τών Γιαννίνων μέ τήν έπίθε- 
ση κατά τοΰ Χρηστοβασίλη άλλ' όχι στήν έκταση πού έπρεπε. Κάθε μιά είχε 
τά δικά της συμφέροντα κι άνάλογα ρύθμιζε τήν πολιτική της. "Εγραφε π.χ. 
ή Ηπειρωτική ηχώ στις 24-10-24: Τό έπεισόδιον μεταξύ τοϋ κ. Χρηστο
βασίλη καί ένός τών άδελφών Ρετζαίων πρέπει νά χαρακτηρισθή ώς κόλαφος 
έναντίον όλων τών δημοσιογράφων τής πόλεως καί ώς μία εκβιαστική προ
σπάθεια προς κατάπνιξιν τής φωνής τοϋ τύπου, ό όποιος έχει τό θάρρος νά 
καυτηριάζη παν δ,τι κατά τήν άντίληψίν του θεωρεί άτοπον καί επιβλαβές. 
Έάν ό κ. Ρέτζος έθεώρησε τόν εαυτόν του θιγόμενον ή προσβαλλόμενον άπό 
τά δημοσιεύματα τοϋ συναδέλφου μας κ. Χρηστοβασίλη, ήδύνατο κάλλιστα 
νά άπευθυνθή πρός τήν δικαιοσύνην, ή όποία άναμφιβόλως θά τόν έδικαίωνε 
άν είχε δίκαιον, καί όχι νά χειροδικήση δέρων ένα πρεσβύτην δημοσιογρά
φον... Λίγες όμως μέρες άργότερα, ή ίδια έφημερίδα έγραφε: (29-10-24): Ή  
συνείδησίς μας έξηγέρθη διά τήν χειροδικίαν τοΰ κ. Ίωάννου Ρέτζου κατά 
τοϋ πρεσβύτου συναδέλφου μας κ. Χρηστοβασίλη καί έγράψαμεν δσα ένομί- 
ζαμε, δτι έπρεπε νά γράχρωμεν έπί τοϋ προκειμένου. Ά ς  μάς έπιτρέψη δμως 
ό κ. Χρηστοβασίλης νά παρατηρήσωμεν δτι ή εύρεία μόρφωσίς του καί ή κοι
νωνική έγκυκλοπαιδικότης του πρέπει νά τόν πείσουν δτι πάντοτε τούς λη- 
στάς καί τούς κακούργους δέν γεννά ή φύσις. Πολλοί είναι καί τής κοινωνίας 
τής σαθράς γεννήματα. Καί έχει μέν τό δικαίωμα ό κ. Χρηστοβασίλης ν ’ αντι
πολιτεύεται δλην τήν σήμερον κρατοϋσαν Δημοκρατικοφιλελευθέραν παρά- 
ταξιν, δέν έπιτρέπεται δμως -νομίζομεν- άπολύτως εις δημοσιογράφον 
έπιθυμοϋντα νά σταθή εις τό ύψος του, έξ αιτίας μιας άμνηστείας χορηγηθεί- 
σης καί μετά μίαν μεταπολίτευσιν. ν ’ άποκαλή οΰτος καί τήν πατρίδα καί τό 
κράτος «ακατοπατρίδα καί σκατοκράτος» καί έπειτα παρά τούτων νά ζητή 
δίκαιον καί ίκανοποίησιν. Μέ αύτά έπαιρναν θάρρος οί Ρετζαιοι κι άρθρο- 
γραφοΰσαν έναντίον έκείνων πού ήταν άντίθετοι μέ τή χορήγηση άμνηστείας 
καί κυρίως έναντίον τοΰ Χρηστοβασίλη. Δέν ξενίζει, λοιπόν, καθόλου, γιατί 
παραχωρήθηκαν στήλες άπό τόν Κήρυκα καί τήν Ηπειρωτική ηχώ, έστω καί 
μέ τόν έπίτιτλο Ξέναι δημοσιεύσεις, στόν I. Ρέτζο γιά ν’ άντικρούσει τόν 
Χρηστοβασίλη καί νά τόν κατατάξει στήν ίδια κατηγορία μ’ αύτόν, στήν κα
τηγορία τών άμνηστευθέντων. Νά ή καταπληκτική έπιστολή τοΰ Γιάννη 
Ρέτζου, πού έμφανιζόταν μάλιστα καί ώς δημοκρατικοφιλελεύθερος.

«’Αξιότιμε κ. Διευθυντά. Ό  κ. Χρηστοβασίλης διά τής έφημερίδος του θο
ρυβεί άδίκως, δπως έθορύβει καί πρό τοϋ έπεισοδίου. ’Εγώ είναι άληθές δτι 
υπήρξα ληστής, ύποκύψας εις μοιραίας συνθήκας εις τάς όποιας θά ύπέ- 
κυπτεν καί αύτός. άν τοϋ έσκότωναν τόν πατέρα. Ά λ λ ' ή πατρίς ύπό τινας 
όρους, τούς οποίους έξεπλήρωσα. μέ ήμνήστευσεν. Άμνηστευθείς δέν ήνό-
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χΧηοα κανένα καί ουδέποτε θά ενοχλήσω. 'Επιθυμώ νά ζήσω καί εγώ ώς 
ήσυχος καί ελεύθερος πολίτης, μή δίδων εις κανένα άφορμήν. Ά λ λ ' ό κ. 
Χρηστοβασίλης. άπό καιρού θέλων νά έλέγξη τό κράτος, τό όποιον ήμνή- 
στευσεν όχι μόνον εμένα καί τόν αδελφόν μου. άλλά 200 ληστάς καθ’ όλον 
τό κράτος, μέ υβρίζει συνεχώς. Ά λλά  θέλων ν ’ αποδείξω ότι εννοώ νά είμαι 
ήσυχος καί καλός πολίτης δέν άπήντησα ποτέ εις τάς ύβρεις του, άλλ ’ άπλώς 
ήθέλησα νά τόν παρακαλέσω νά παύση ύβρίζων με, διότι δέν πταίω εγώ έάν 
ή πατρίς μέ ήμνήστευσεν, ούτε βεβαίως έπρεπε ν ’ άρνηθώ έγώ τήν άμνηστεί- 
αν. τήν όποιαν μου έδωκε ή πατρίς. Ό  κ. Χρηστοβασίλης δέν εκθέτει άληθώς 
τό μεταξύ έμού καί αύτού έπεισόδιον. άλλά καί όπως τό εκθέτει ό ίδιος άπο- 
δεικνύεται ότι ήθελον νά τόν παρακαλέσω νά παύση νά μέ ύβρίζη. ένώ αύτός 
καί όταν τόν παρεκάλουν όχι μόνο μέ ύβριζεν, άλλά καί τήν ράβδον του ϋψω- 
σεν νά μέ κτυπήση. πράγμα, όπερ μέ ήνάγκασε νά άμυνθώ. Καί τώρα τόν πα
ρακαλώ νά ήσυχάση διότι κανείς δέν τόν ενοχλεί καί νά όμιλή όλιγότερον 
αύτός περί άμνηστείας. διότι άν έγώ ήμνηστεύθην διότι ήμουν ληστής, άφοϋ 
μοϋ έσκότωσαν τόν πατέρα μου, καί αύτός έλαβε σιωπηράν υπό τής πολιτεί
ας άμνηστείαν, δι ’ άδίκημα γνωστότατον όπερ διέπραξε, όταν ήτο γραμμα- 
τεύς τοϋ «Ελληνισμού» καί έφυγεν έπειτα άπό τήν Ελλάδα καί μετέβη εις 
Τουρκίαν, όπου προσέφερε τάς υπηρεσίας του, διά τάς οποίας πολλά λέγει 
ό κόσμος. Λοιπόν, κάθε άλλος μπορεί νά μέ κακίζη διά τήν άμνηστείαν, όχι 
δμως καί ό κ. Χρηστοβασίλης. Ά ς  παύση, λοιπόν, νά ύβρεολογή διαρκώς, 
διότι καί οί δυό μας εϊμεθα συνάδελφοι έν άμνηστείςι. Μετά τιμής. I. Ρέτζος. 
Έ τσι άπλά, συνάδελφοι έν άμνηστείςι, ίσια κι δμοια. Καί βαθύς γνώστης τής 
ιστορίας ό I. Ρέτζος, άφοϋ ήξερε δλα τά παρασκήνια τού «Ελληνισμού»! 
Φυσικά δέν έφταιγε αύτός, άλλά οί πάτρωνές του, οί όποιοι έγραψαν τήν επι
στολή καί τόν έβαλαν νά τήν ύπογράψει. Ό  Χρηστοβασίλης μέ δήλωσή του 
στήν ’Ελευθερία ύποδείκνυε τά πρόσωπα πού κρύβονταν πίσω άπό τόν I. 
Ρέτζο, πολιτικοί του άνταγωνιστές, καί βέβαια δέν άπάντησε στόν επιστολο
γράφο καί τούς υποκινητές τού θορύβου γύρω άπό τόν «Ελληνισμό». Σ ’ 
αύτούς έδωκε άπάντηση ό Λ. Βρανούσης, στήν εισαγωγή του γιά τούς Κ. 
Κρυστάλλη καί Χρ. Χρηστοβασίλη σελ. λ ' , στή σειρά τών έκδόσεων τής 
Βασικής βιβλιοθήκης: Ό  παλιός έπαναστάτης τού 1878 (ό Χρηστοβασίλης), 
ό καταδικασμένος σέ θάνατο άπό τούς Τούρκους, ό πολεμιστής τοϋ 1886 καί 
τοϋ 1897, είχε διακριθεί πάντοτε στήν άλυτρωτική κίνηση τής ’Ηπειρωτικής 
παροικίας τών Αθηνών, είχε άναλάβει καί είχε φέρει σέ πέρας έθνικές άπο- 
στολές κατά τά δημοσιογραφικά του ταξίδια στή Μακεδονία καί ήταν ό  
άνθρωπος πού ζητούσαν οί κύκλοι τής ’Εθνικής Εταιρείας «Ελληνισμός». 
Στά 1899 ό Χρηστοβασίλης προσλαμβάνεται ώς διευθυντής τών γραφείων 
τής Εταιρείας καί αναπτύσσει όλη του τή δραστηριότητα: άγώνας πρός όλες 
τις κατευθύνσεις καί γιά όλα τά εθνικά ζητήματα, συσπείρωση τών έθνικών 
δυνάμεων τών άλυτρώτων, μυστικές άποστολές στίς υπόδουλες έπαρχίες, μά- 
XV γιά τά έθνικά μας δίκαια στήν Ή πειρο καί τή Μακεδονία κυρίως, διαφώ
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τιση τής κοινής γνώμης, άντιμετώπιση καί άνασκενή τών ξένων προπαγαν- 
δών. προπαρασκευή άπελευθερωτικών εξορμήσεων. Εκατοντάδες σελίδες 
γράφει στό περιοδικό «Ελληνισμός», πού ό ίδιος τό έπιμελείται... άνυπόγρα- 
φα ή μέ τό ψευδώνυμο Ζ. Δωδωναίος... Ά λ λ ’ ή έντονη εκείνη πατριωτική 
δραστηριότητα δημιουργούσε καί ισχυρές άντιγνωμίες. τις όποιες ό ευέξα
πτος χαρακτήρας τοϋ Χρηστοβασίλη άδυνατοϋσε νά γεφυρώση ή νά παρα- 
κάμψη. Έ τσ ι στά 1909. άποχωρεί άπό τήν Εταιρεία «Ελληνισμός», όπου 
χρόνια είχε άφιερώσει τις δυνάμεις του όλες, εγκαταλείπει τό «ρωμέϊκο». κα
ταφεύγει πάλι στό θείο του, στή Σμύρνη τώρα... Ποιά κοινά στοιχεία έψαξαν 
νά βρουν οί πολιτικοί άντίπαλοι τοΰ Χρηστοβασίλη άνάμεσα στήν έθνική 
δράση του καί στις εγκληματικές πράξεις τών Ρετζαίων, ώστε νά τόν άπο- 
καλοΰν οί τελευταίοι συνάδελφον έν άμνηστεία: Μόνο τά πάθη πού άναπτύ- 
χθηκαν κατά τήν περίοδο τοΰ Διχασμού μπορούν νά ερμηνεύσουν αύτή τή 
στάση...

Σχεδόν έμεινε μόνος ό εύψυχος Σουλιώτης νά μάχεται έναντίον τών λη- 
στάρχων. Κάποτε θ’ άνοιγαν κι οί άλλοι τά μάτια τους, τό έγκλημα τής Πέ
τρας προετοιμαζόταν, δέ θ ’ άργοΰσε ν ’ άναστατώσει ολόκληρη τήν Ελλάδα. 
Νά φύγουν οί Ρετζαίοι άπό τήν 'Ήπειρο, άπαιτοΰσε μιά εβδομάδα ύστερα 
άπό τήν έπίθεση ό Χρηστοβασίλης. ’Ακόμα καί ό φίλος τους -πρόσθετε- ό πο- 
λιτευτής ’Αλκιβιάδης Λούλης, αύτός κυρίως φρόντιζε καί τούς δόθηκε άμνη
στεία, τούς ήλεγξε δριμύτατα γιά τήν έπίθεση καί τούς συμβούλεψε νά φύγουν 
τό γρηγορότερο άπό τήν ’Ήπειρο. Άλλά γιατί νά φύγουν οί Ρετζαίοι, άφού 
τούς στήριξαν άνώτατα όργανα τοΰ κράτους; Ή  άστυνομία, άντί νά παρα
κολουθεί τις κινήσεις αύτών καί τών συνεργατών τους. παρακολουθούσε άν- 
τιβενιζελικούς. Αεγεών όλη μετεμφιεσμένων καί μή άστυνομικών παρακο
λουθεί βήμα πρός βήμα τάς κινήσεις μας, παραπονοΰνταν ό Χρηστοβασίλης, 
ενώ οί Ρετζαίοι καί μετά τή δολοφονική έπίθεση έναντίον του, έμειναν άνε- 
νόχλητοι. ώστε νά μπορούν νά ξεκοιλιάζουν όποιον τούς καπνίση.

Μπορούσε νά περιγράφει καί νά σχολιάζει ό Χρηστοβασίλης τις άπόψεις 
του γιά τήν έπίθεση πού δέχτηκε, άπόψεις όμως είχε κι ό δράστης Γιάννης 
Ρέτζος, πού έξακολούθησε νά δημοσιογραφεί άπό τις στήλες τοΰ Κήρυκα 
καί τοΰ 'Ελευθέρου βήματος. Δέν έδωσε άπάντηση ό Χρηστοβασίλης, δημο
σίευσε μόνο στήν έφημερίδα του τήν παρακάτω δήλωση: Έπληροφορήθην 
δτι έδημοσιεύθη έναντίον μου εις τά βενιζελικά φύλλα «Κήρυκα» καί 
«'Ελεύθερον βήμα» διατριβή μέ τήν ύπογραφήν τοϋ τέως ληστάρχου Γιάννη 
Ρέτζου. όπισθεν τοϋ όποιου κρύπτονται διάφοροι πολιτικοί μου άνταγωνι- 
σταί, καί δηλώ δτι διατριβαί προερχόμενοι άπό τοιαΰτα πρόσωπα ουδόλως 
μέ θίγουν καί ουδέποτε θά καταδεχθώ ν ’ άπαντήσω. Τιμή μου κάθε ϋβρις 
των καθ ' έμοϋ. Αύτοΰ είχε καταντήσει τό κράτος καί ή γιαννιώτικη κοινω
νία: ηγετικά στελέχη της νά κρύβονται πίσω άπό άμνηστευθέντες ληστάρ- 
χους, ν’ άρθρογραφοΰν καί νά έπιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς, μέσω 
αύτών...



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ 
ΚΑΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ

Τούς τελευταίους μήνες τοΰ 1924 παρατηρεΐται μιά έντονη πνευματική 
δραστηριότητα στά Γιάννινα. Μοχλός τής κίνησης αύτής ήταν ό Η π ει
ρωτικός Εκπαιδευτικός Ό μιλος, είχε ιδρυθεί στις 30 Μαρτίου 1924 (γιά τήν 
ίδρυση καί τούς σκοπούς του μιλήσαμε ήδη), έμεινε όμως γιά ένα διάστημα 
έξη μηνών άδρανής, γιά διάφορους λόγους (Δέν άρχισε, συνεπώς, άμέσως 
τις διαλέξεις, όπως άναφέρει ό Λ. Βρανούσης, Χουλιαράδες, ό.π.). Τήν κα
θυστέρηση έναρξης τών δραστηριοτήτων τοΰ Ό μίλου  παραδέχεται κι ό 
Χατζής (Ή πειρος, 21-10-24). γράφοντας: ...Ευσταθείς άπό τοϋ παρελθόντος 
'Απριλίου. διά πλείστους λόγους καί παρεμπεσόντα άλλα γεγονότα, δέν 
ήδυνήθη νά έφαρμόση άμέσως τό πρόγραμμα καί τό καταστατικόν ύ φ ’ δ 
ίδρύθη. Ά ρχισε λοιπόν, τις δραστηριότητές του μέ σειρά διαλέξεων, πού δί
νονταν τίς Κυριακές, στή Ζωσιμαία σχολή. Πρώτος ομιλητής, στίς 19 
’Οκτωβρίου, ό Κώστας Καζαντζής, προσωπικότητα μεγάλης πνευματικής 
έμβέλειας καί πολιτικός μέ θέσεις πού ξένιζαν καί συχνά προκαλοΰσαν άντι- 
δράσεις (κάποτε σφοδρός πολέμιος τοΰ Χατζή, άργότερα στενός φίλος του, 
έχουν γράφει αύτά στούς προηγούμενους τόμους). Θέμα του: Γλώσσα καί 
φιλολογία. Πρόκειται γιά μιά άληθινή μελέτη -τόνιζε ό Χατζής- γεμάτη άπό 
παρατήρησιν. εϋρυτάτην μόρφωσιν καί γνώσιν τοϋ θέματος, άλλά καί αισθη
τικήν άντίληψιν λεπτοτάτην... Ή  διάλεξη έκανε εντύπωση στό άκροατήριο, 
άπετέλεσε άληθινόν εντρύφημα, γιαυτό κι ό Χατζής τή δημοσίευσε στήν Ή 
πειρο σέ 18 συνέχειες (άπό 26 ’Οκτωβρίου μέχρι 5 Δεκεμβρίου). Προλογίζον
τας τή δημοσίευσή της έγραφε: Παρ ’ δλον τό στενώτατον τοϋ χώρου μας, ή 
«Ήπειρος» δέν ήτο δυνατόν νά παραμέληση τήν δημοσίευσιν τής διαλέξεως. 
στερούσα οϋτω τόν φιλολογοϋντα καί παρακολουθο ϋντα καί πέραν τών κα
θημερινών πεζοτήτων κάποια ίδεαλιστικότερα επίπεδα κόσμον, μιάς πραγ- 
ματικώς άξίας προσοχής μελέτης. ’Αξίας προσοχής εκτός τών άλλων χαρι
σμάτων. τής παρατηρητικότητος, τοϋ ϋφους, τής βαθείας μορφώσεως καί 
τής γνώσεως τοϋ ζητήματος, διά τούτο τό εξαιρετικόν: δτι ό κ. Καζαντζής, 
στερεωμένος καί οΰτος αίσθητικώς εις τήν διαυγή καί φωτεινήν άντίληψιν 
τοϋ ζητήματος τούτου, δέν κ ο μ μ α τ ί ζ ε ι  γ λ ω σ σ ι κ ώ ς .  Είναι καί αύ
τός ό εραστής μιάς εύστροφου καί πλούσιας γλώσσης -μιάς κιθάρας ελλη
νικής. δχι μέ τάς εξ μόνον χορδάς τών καθαρευουσιάνων ή τών μαλλιαρών, 
άλλά μέ τάς διπλάς πλούσιας χορδάς τής σημερινής συγχρονισμένης γλώσ
σης, πού στά χέρια ένός τεχνίτου αίσθαντικοϋ τοΰ λόγου έχει δλας τάς δ υ -
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ν α μ ι κ ό τ η τ α ς  κ α ί  ε υ σ τ ρ ο φ ί α ς  καί δεξιοτεχνίας, μπορείκρού- 
ουσα πότε τήν μίαν , πότε τήν άλλην ίσότονον χορδήν καί νά έρμηνεύση κάθε 
ιδέαν, κάθε αίσθημα, κάθε πάθος καί κάθε έννοιαν: αρκεί έκείνος πού παίζει 
τάς χορδάς νά έχη αυτί, μυαλό καί καρδιά λογογράφου. Ό  ίδιος ό Κ. Κα
ζαντζής, παραδίδοντας γιά δημοσίευση τή διάλεξή του, έγραφε στό Χατζή: 
...αισθάνομαι τήν άνάγκην νά δικαιολογηθώ κάπως άπέναντι τών άναγνω- 
στών - άνάγκη ή όποια δέν παρίστατο πρό τών άκροατών. Τό θέμα είναι 
εύρύτατον. τό δέ πλαίσιον στενώτατον. Ούχ ήττον. μολονότι έδέησε νά πε- 
ριορισθώ στές προεξέχουσες άπό τις γενικές γραμμές, δέν παρέλειψα τίποτε 
πού ήξιζεν. άπό τήν άποψίν μου. μνείας. Δέν άπέβλεψα παρά εις τήν παρά- 
στασιν τής έξελίξεως τών ιδεών, ύπό τήν έπήρρειαν τής πλασσομένης γλώσ- 
σης. Γιαυτό πολλές κρίσεις μου ϊσως φανούν έλλειπείς. δέν είναι όμως 
έσφαλμένες. Υπήρξα, άναλόγως τών φώτων μου, άντικειμενικός καί χωρίς 
τά ματογυάλια καμιάς σχολής καί «χωρίς φόβον καί χωρίς πάθος» - όπως 
πάντοτε. Τέτοιες αυτοκριτικές, έξομολογήσεις καί προβολές δέ συνηθίζον
ται στήν έποχή μας. Μπορεί ή παιδεία νά ξαπλώθηκε σέ ευρύτερα στρώματα 
λαού, πρός όφελος πολλών καί τοΰ έθνους, έχω όμως τήν αίσθηση πώς συρ- 
ρικνώθηκε τό βαθύτερο νόημα τής πνευματικής παρουσίας...

Ά ν  ή διάλεξη τοϋ Κ. Καζαντζή έκανε εντύπωση γιά τούς λόγους πού ό 
Χατζής κι ό ίδιος ομιλητής σημείωσαν, ή δεύτερη διάλεξη τοΰ Ό μίλου  (2 
Νοεμβρίου) μέ ομιλητή τόν Σωτ. Παπαγεωργίου καί θέμα: τό γλωσσικό ζή
τημα, ενθουσίασε άλλά καί διαίρεσε τό άκροατήριο ...ήταν φαίνεται πολύ  
τολμηρή γιά τήν έποχή έκείνη, κρίνει ό Λ. Βρανούσης (Χουλιαράδες ό.π.) Δέ 
βρήκα πολλά στοιχεία γιά τόν ομιλητή, ό Φρίξος Τζιόβας όμως (στόν «Κατά
λογο συγγραφέων περιοχής Ζαγορίου»  1990) άποκαλύπτει ότι ό Σωτ. Παπα
γεωργίου (1895-1926) καταγόταν άπό τά Κάτω Σουδενά, καί σπούδασε Νο
μικά. ’Ασχολήθηκε μάλιστα καί μέ τήν ποίηση, λίγα ποιήματά του δημοσιεύ
τηκαν στήν έφημερίδα Τό Ζαγόρι μας. Τό τολμηρό τής διάλεξης, πού δίχασε 
καί τό άκροατήριο. ήταν τό ότι ό ομιλητής υποστήριξε μέ σθένος τις θέσεις 
τοΰ Ψυχάρη γιά τό γλωσσικό. Τό άποκαλύπτει σ’ ένα, ένθουσιώδες κατά τά 
άλλα, σχόλιό του ό Χρηστοβασίλης (Ελευθερία, 6-11-1924): Θαυμάσια ήταν 
καί ή διάλεξη πούμα ς έδωκε τήν περασμένη Κυριακή στή «Ζωσιμαία σχολή» 
γιά τή δημοτική μας γλώσσα ό έλπιδοφόρος νέος κ. Παπαγεωργίου. Γνώστης 
τού περιμάχητου ζητήματος, έβαλε τά πράγματα στή θέση τους. Δέν ελπίζαμε 
ποτέ ότι θά βρισκόταν ένας νέος στά Γιάννινά μας μέ τόσον ένθουσιασμόν 
γιά τή δημοτική μας καί μέ τόσες γνώσεις. Συμφωνούμε σ ’ όλα έξω άπό τόν 
Ψυχάρη. Ή  γλώσσα τοϋ Ψυχάρη δέν είναι, ούτε μπορεί νά γένη πρότυπον 
δημοτικής.

Ή  τρίτη διάλεξη δόθηκε άπό τόν ’Ιωσήφ Ή λία Καπούλια, τόν περισσότε
ρο γνωστό ώς Γιωσέφ Έλιγιά, στις 7 Δεκεμβρίου κι άπέσπασε ένθουσιώδεις 
κριτικές. Ό  Χρηστοβασίλης έγραψε: Σπουδαίαν φιλολογικήν πανδαισίαν 
μάς προσέφερεν ό Ισραηλίτης συμπολίτης μας κ. ’Ιωσήφ Ήλίας, διά τής δια-
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λέξεώς του περί τής εβραϊκής φιλολογίας άπό τής βιβλικής εποχής, μέχρι τών 
■ημερών μας. Ό  άγορητής, εγκρατέστατος τοϋ θέματός του, άλλά συγχρόνως 
καί κριτικός δυνάμεως όχι τυχαίας, μάς ένεβάπτισεν εις τά νάματα τής 
εβραϊκής ποιήσεως. άρχαίας καί νεωτέρας. μάς παρέσχεν ευχάριστους στιγ- 
μάς φιλολογικής άπολαύσεως καί μάς κατέστησε σοφωτέρους. Παρήλασεν

εμπρός μας ώς μεγαλειώδης πνοή 
μελαγχολίας τό εβραϊκόν τραγούδι, 
ή. σωστότερα, τό έβοαϊκό μοιρολόγι 
γιά τόν πόνο τής Σιών. τής μεγάλης 
έβραϊκής πατρίδος, τό μοιρολόγι 
πώβγαινε άπό τά πονεμένα στήθεια 
τών μεγάλων εκείνων έβραίων πο ι
ητών, πού περιπλανώνταν άπάτρι- 
δες στήν Ισπανία καί στήν Πορτο
γαλία καί σ ’ όλα τά μέρη τοϋ κό
σμου μέ τήν άγια τους πατρίδα στήν 
καρδιά καί τήν όποιαν δέν θά λη
σμονήσουν ποτέ οί έβραιοι, έφ ' ό
σον ό ήλιος θά διατρέχη άπό ανα
τολών πρός δυσμάς... Προτρέπομεν 
τόν κ. ’Ιωσήφ Ή  λίαν. άφοϋ ηύτύχη- 
σε νά γνωρίζη τόσον καλά τήν τε 
έλληνικήν καί εβραϊκήν, νά πλουτί
ση τήν γλώσσα μας μέ μεταφράσεις 
τών έργων τών μεγάλων έβραίων 
ποιητών, μεθ’ ών μας έγνώρισε διά 

τής θαυμασίας ταύτης διαλέξεώς του. Δυστυχώς άπό τό άκροατήριον, πρό
σθετε ό Χρηστοβασίλης, άπουσίαζαν τά 9 1/2 δέκατα τών δασκάλων τής πό
λης. Κι όμως, όταν ιδρύθηκε ό Εκπαιδευτικός Ηπειρωτικός όμιλος, είχαν 
πλημμυρίσει τήν αίθουσα τής Ζωσιμαίας. Ό  ζήλος τους σταμάτησε εκεί.

Πιό άναλυτική καί εμπεριστατωμένη ήταν ή κριτική τοϋ Χατζή: Ό  ομι
λητής κ. ’Ιωσήφ (περί τοϋ όποιου καί άλλοτε ήσχολήθη ή «Ήπειρος», δημο- 
σιεύσασα καί μερικά του ποιήματα) είχε θέμα τήν Μ ε τ α β ι β λ ι κ ή ν  έ β ρ α  ϊ-  
κ ή ν  π ο ί η σ ι ν .  Μέ σπανίαν έμβρίθειαν καί σαφήνειαν ανέλυσε τήν ψυχήν 
τοϋ περιουσίου λαοϋ καί τάς ήκιστα μεταφυσικός τάσεις αυτής κατά τούς 
χρόνους τής άκμής του, έπειτα δέ παρηκολούθησε καί εξήγησε τήν γέννησιν 
τής ιδέας τοϋ Μεσσιανισμού καί τόν φόρτον τών μεταφυσικών προλήψεων, 
αϊτινες άνεπτύχθησαν υπό τήν άναπόφευκτον έπίδρασιν τοϋ περιβάλλοντος. 
Μ εθ’ ό προέβη εις τήν ιδεολογικήν καί αισθητικήν άνάλυσιν τοϋ έργου τεσ
σάρων έβραίων ποιητών, τών κορυφών τής μεταβιβλικής ποιήσεως, εξ ών δύο 
έζησαν καί έδρασαν κατά τόν 1 Ιον αί. έν τή Άραβοκρατουμένη Ισπανία δύο 
δέ κατά τούς νεωτέρους χρόνους έν Ρωσίφ... Ή  άρτία μόρφωσις τοϋ κ. Ίω-
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σήφ. ή ενρεϊα άποψις μέ τήν οποίαν έξήτασε τό έργον τών υπό κρίσιν ποι
ητών. έν σχέσει προς τά φιλοσοφικά καί φιλολογικά ρεύματα τής εποχής 
των καί ή κριτική του δύναμις προσέδωσαν εις τήν διάλεξιν σημασίαν μα
θήματος. τό όποιον θά έτίμα τήν φιλολογικήν αίθουσαν καί άλλου μεγαλυτέ- 
ρου διανοητικού κέντρου... Άναμφισβητήτως ό κ. 'Ιωσήφ αποτελεί μοναδι
κήν. ίσως. ειδικότητα. 'Εγκρατής τής έβραϊκής φιλολογίας, είναι συγχρόνως 
ό ίδιος ποιητής μέ ίσχυράν έμπνευσιν καί αισθητικήν μόρφωσιν ούχί τήν 
τυχοϋσαν. έπί πλέον δέ γνώστης, όσον ολίγοι, τής νεοελληνικής φιλολογίας 
καί τών,μυστικών τοϋ ρυθμού καί τής αρμονίας τή ^γλώ α α ΐΐ£ /^ς  έλπίσωμεν 

'ο τ ι  ό κοινωνικός αγων, εις τον~ ^ο ϊον  μετοΓφανατισμοϋ άφιερώθη. δέν θά ) 
τόν άποσπάση άπό τήν ίεράν μυσταγωγίαν τής τέχνης... _____—

‘Υπάρχουν, στό κείμενο τοΰ Γιωσέφ Έλιγιά σαφείς νύξεις γιά τήν ιδεο
λογική τοποθέτησή του. ή οποία άλλωστε είχε γίνει εύρύτερα γνωστή μέ τά 
δημοσιευόμενα στήν άριστερή έφημερί&ι- Νέος άγών ποιήματά του. γιά τό - 
περιεχόμενο τών οποίων καί γϊά~τή\Ν^εολογία του, τόΐΜ&*ΓΐΙηνα (Δ ε- 
κέμβριο) θά συλληφθεΐ καί θά φυλακιστεΐΈ ξαλλου ό ίδιος ό Έλιγιά, μέ 
επιστολή του στό 'Ελεύθερον βήμα τών Γιαννίνων (11 12-24). βεβαιώνει ότι 
οί ιδεολογικές του πεποιθήσεις δέν τόν ζημίωσαν, τουναντίον τόν ώφέλησαν 
στή φιλολογική του δημιουργικότητα. Ή  επιστολή γράφτηκε σέ άπάντηση 
κριτικής τής εφημερίδας, πού υποστήριζε ότι οί ιδεολογικές θέσεις τοΰ Έλι- 
γιά θά άπέβαιναν σέ βάρος τής τέχνης του.

Εξάλλου, καί κατά τή διάρκεια τής διάλεξής του ό Έλιγιά δέ δίστασε νά 
έκφράσει τις ιδεολογικές πεποιθήσεις του. Ή  παρατιθέμενη περικοπή τό 
επιβεβαιώνει. Ή  διάλεξη τοΰ Έλιγιά δημοσιεύτηκε στήν 'Ηπειρωτική ήχώ, 
άπό 18-12-24 μέχρι 28-12-24. χωρίς, φαίνεται, νά ολοκληρωθεί, γιατί στό με
ταξύ είχαν γίνει οί συλλήψεις τών κομμουνιστών, άνάμεσά τους ήταν κι ό 
Έλιγιά. Τίτλος τοΰ δημοσιεύματος: Αιάλεξις περί μεταβιβλικής ποιήσεως. 
τοιΓΤΐωσέφ Έλιγιά. 'Η διάλεξη ήταν άφιερωμένη άπό τόν ποιητή «στό 
Σεβαστό κι άγαπητό μου Καθηγητή καί συνάδελφο. Κύριον 'Αβραάμ Δαβίδ, 
πού πρώτος μέ οδήγησε μέσα στόν ποιητικόν άνθώνα της Εβραϊκής». Έδώ 
πέρα -σημειώνει ό Έλιγιά σ’ ένα σημείο τής διάλεξής του- άς μοϋ επιτροπή  
μία παρένθεση. Πολλοί κατηγορούν τούς μαρξιστάς δτι στό καλλιτεχνικό 
καί γενικώς στό αισθητικό φαινόμενο, δείχνονται πολύ άποκλειστικοί στήν 
εκτίμησή τους. Δέν άνέχονται (λέγουν) οί Μαρξισταί τήν Τέχνη, παρά σάν 
πιστό κοπέλι τής έπαναστατικής ιδεολογίας των. Καί δμως, τίποτε πλέον 
άναληθές! Διότι είναι πολύ καλά σέ θέση ένας μαρξιστής υπό τό πρίσμα τοϋ 
αισθητικού ματεριαλισμού, όχι μόνον ν ’ άνεχθή άλλά και νά έκτιμήση χίλιες 
φορές, καθώς τούς πρέπει, έναν "Υμνο πρός τήν «Ελευθερία» τοϋ Σολωμοϋ. 
άλλ ’ έχει δμως καί τήν άπαίτηση άπό έναν σύγχρονο Παλαμά π.χ. νά μή βρί- 
ζη κάπου κάπου τόσον άπερίσκεπτα τόν ιστορικόν άγώνα τής εργατικής τά- 
ξεως καί νά δείχνει, τέλος, περισσότερη προσοχή καί συγχρονισμό, έν σχέσει 
μέ τά νεώτερα κοινωνικά ρεύματα.
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ΤΙς ίδιες άπόψεις μ’ εκείνες τοϋ Ελευθέρου βήματος υποστήριξε καί επι
στολογράφος της Ήπειροι» (12-12-24) (υπογράφει μέ τά άρχικά Α.Κ.). δίνο
ντας στήν έκτενή έπιστολή του άπάντηση καί στίς μαρξιστικές θέσεις τοΰ 
Έλιγιά γιά τήν Τέχνη: Γιά τήν τέχνη -έγραφε- έκεϊνο πού κυρίως ένδιαφέρει 
είναι τό ύποκείμενον τοϋ καλλιτέχνου, ό τρόπος πού δέχεται τάς εντυπώ
σεις. ό βαθμός τής πυρακτώσεώς του. από τήν συγκίνησι τήν καλλιτεχνική 
πάντοτε, καί ή μορφή ύπό τήν όποιαν θά μάς δώση τήν καλλιτεχνική του 
συγκίνησι. ό φακός πού θά μάς δανείση γιά ν ' άντικρύσωμε τήν αντικειμε
νική πραγματικότητα. Ενδιαφέρει, λοιπόν, ό άντικατοπτρισμός πού μάς δί
δει ό καθρέπτης τής ψυχής τοϋ ποιητοΰ. όχι τόσον τ ' άντικείμενα πού τόν 
προκαλοϋν... Τό κάτι πού θά συγκίνηση (τόν καλλιτέχνη) πρέπει νά συγκινή 
κι ένα μέρος άπό τούς συγχρόνους του. τούς πολλούς ή τούς ολίγους αδιά
φορο ν. Μόνον έκεϊνο είναι άξιον νά έπιζήση. μόνον έκεϊνο ξεφεύγει τήν έφή- 
μερη επιτυχία καί πολιτογραφεΐται στή μακρόχρονη πολιτεία τών γραμμά
των πού άντιφεγγίζει τήν έποχή του, πού όταν πρωτογεννήθηκε ήτανε 
ζωντανό, κλειοϋσε τούς παλμούς καί τις τάσεις μιάς έποχής. έστω καί μέ κά
ποια μικρή καθυστέρηση ή προσπέρασμα. Καί ά π ’ αύτή τήν άποψι μωρός θά 
ήτο έκείνος πού θά έπέκρινε τόν κ. Ιωσήφ γιατί άντλεϊ τις συγκινήσεις του 
άπό τήν κοινωνική πάλη, γιατί θά ήτο τύφλωσις τοϋ αίσχίστου είδους ν ’ 
άρνηθή κανείς τήν ΰπαρξιν τής πάλης καί τάς τάσεις τής έποχής, οίανδήποτε 
άποψιν καί άν συμμερίζεται. Άλλά... ό καλλιτέχνης δέν είναι άνάγκη άπα- 
ραίτητος νά είναι καί άγωνιστής κάτι παραπάνω: δ έ ν π ρ έ π ε ι  νά είναι 
άγωνιστής. Γιατί, άν γιά τή σύλληψι είναι άπαραίτητος ή έντύπωσις. ή πυρά- 
κτωσις, ό ένθουσιασμός, γιά τό άπολύτως άπαραίτητο όετουσιάρισμα πρέ
πει νά διαδεχθή τόν ένθεον ποιητήν ό άνοιχτομάτης κριτικός, ό άπροκατά- 
ληπτος, ό άμερόληπτος, ό υπομονητικός. Έ , λοιπόν, ό πιστός, ό φανατικός, 
ό άγωνιστής. δέν μπορεί νά είναι ό καλλιτέχνης κριτικός. Ή π ίσ τις  καί ή 
άφοσίωσις μέ τήν μονομέρειαν καί τήν άποκλειστικότητα πού έπιβάλλουν. 
περιορίζουν τούς διανοητικούς ορίζοντας, δεσμεύουν, φορούν τά πετσιά  
πού βάζουν οί αμαξηλάτες στά μάτια τών άλογων γιά νά μή παραστρατή
σουν άπό τό δρόμο πού έκείνοι θέλουν. Καί κατέληγε ό επιστολογράφος: Τά 
κοινωνικά πειράματα τής άνθρωπότητος. άνθηρά καί θριαμβεύοντα σήμερα, 
γιά νά μαρανθούν καί νά χρεωκοπήσουν αύριο, έρχονται καί παρέρχονται, 
έφήμερα όπως όλα τά άνθρώπινα καθεστώτα, μέσα στόν κύκλο τής ιστο
ρικής ζωής, χωρίς νά μπορούν νά δώσουν μιά οριστική λύσι στό αιώνιο 
πρόβλημα. Γ ι’ αυτό δέν άξίζει τόν κόπο νά ένθουσιάζηται καί νά κατατρί- 
βηται κανείς γι ’ αυτά, όταν έχει προικισθή άπό τή Μητέρα φύση μέ τό σπά
νιο προνόμιο νά μπορή νά μπή στήν ιερά λατρεία τής αιώνιας παρηγορή
τρας τέχνης.

Είναι φανερό ότι οί άπόψεις, τοΰ Έλιγιά καί τοϋ έπιστολογράφου τής 
’Ηπείρου, έκφράζουν άντίθετες θέσεις σ’ ό,τι έχει σχέση μέ τήν τέχνη. Πρό
βλημα πού ούτε λύθηκε, ούτε είναι εύκολο νά λυθεί. Έκεϊνο πού δέ μπορεί
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ν’ άμφισβητήσει κανένας είναι ή τεκμηρίωση τών απόψεων τοΰ επιστολογρά
φου, κάτι πού υποδηλώνει κριτήριο ποιότητας στούς πνευματικούς ανθρώ
πους τής έπαρχίας. πού χρησιμοποιούσαν τις στήλες τών τοπικών εφημερί
δων γιά νά έκφράσουν τά αισθητικά πιστεύω τους...

Δέν ήταν μόνο οί διαλέξεις τού Ηπειρωτικού Εκπαιδευτικού ’Ομίλου. 
πού άποκάλυπταν μιά έξαρση τής πνευματικής ζωής στά Γιάννινα τούς τε
λευταίους μήνες τού 1924. Ή ταν καί τά ίστορικο-λαογραφικά δημοσιεύματα 
τών εφημερίδων (ό Κ. Καζαντζής δημοσίευε στήν Ή πειρο  (19-10-24) τόν 
Επίλογο γιά τά τζαμιά, πολλές συζητήσεις είχε προκαλέσει). ήταν καί ή δρα
στηριότητα άλλων φορέων πού οργάνωναν διαλέξεις. Στήν αίθουσα τού 
Κακουργιοδικείου π.χ. ό Νέστωρ Γεωργίτσης έδινε στίς 19 ’Οκτωβρίου διά
λεξη μέ θέμα: Ό  Θεσμός τοϋ δικηγόρου διά μέσου τών αιώνων καί ό Χρη
στοβασίλης μιλούσε στό Στρατιωτικό θέατρο (9-11-24) Περί τής ιστορίας 
τής Η πείρου άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον. Τή διάλεξη ορ
γάνωσε τό παράρτημα τοΰ Λυκείου Έλληνίδων Ίωαννίνων.

Κατά τό ίδιο διάστημα παρατηρειται καί έντονη θεατρική κίνηση. Στίς 17 
’Οκτωβρίου άρχισε τις παραστάσεις του στό θέατρο 'Ολύμπια μέ τό έργο τού 
Π. Δημητρακοπούλου: Τό κριτήριον τών ψυχών, ό θίασος τών Ίω. Δρόσου 
καί Λ. Χήνου. Δέν πρέπει νά σημείωσε έπιτυχία, γιατί ύστερα άπό δέκα μέ
ρες τόν διαδέχτηκε άλλος θίασος, τών Κυριακίδου-Ρούσσου-Αάμπρου, μέ 
καλύτερο ρεπερτόριο. Ή  έπιτυχία ήταν μεγάλη, ό θίασος έκλεισε δίμηνο πα
ραμονής στά Γιάννινα. Στό θίασο αύτό εμπιστεύτηκε ό Γ. Χατζής τήν πα
ρουσίαση τοϋ νέου θεατρικού έργου του, τής Λιάνας Άρσά. (δράμα τρίπρα
κτο), εμπνευσμένο άπό τις πολύκροτες δίκες τής Μ αργαρίτας Ούαλλόν. 
στήν Αθήνα, καί τής Παναγιωτίτσας στό Στρατοδικείο Ίωαννίνων'.

Μέ τή^ίκη της Μαργαρίτας Ούαλόν. πού διεξαγόταν στήν ’Αθήνα, είχαν άσχοληθεΐ 
καί οί γιαννιώτικες εφημερίδες, προπαντός ή 'Ηπειρωτική ήχώ. Ή  Ούαλόν κατηγορή- 
θηκε γιά τό φόνο τοϋ εραστή της. αυτή άρνιόταν επίμονα δτι ήταν ένοχος. Ή  κατηγο
ρούμενη δίχασε τό κοινό καί τόν τύπο. ξεσήκωσε μεγάλο θόρυβο μετά τήν άγόρευση τοΰ 
εισαγγελέα, ή όποια ένέπλεξε καί τήν κυβέρνηση. Ή άγόρευση χαρακτηριζόταν δλως 
σκανδαλώδης καί μεροληπτική καί παράνομος... τό ζήτημα έφτασε καί στήν εθνοσυνέ
λευση. όπου είχε κατατεθεί σχετική έπερώτηση. Τελικά ή Ούαλόν αθωώθηκε κι έφυγε γιά 
τή Γαλλία.

Ή δίκη τής Παναγιωτίτσας Τζερτζοπούλου. νέας είκοσι χρόνων, άπό τήν Πρέβεζα, 
πού τήν είχαν αποπλανήσει δυό άξιωματικοί. έντυπίοσίασε τό Γ. Χατζή. Τήν παρακο
λούθησε ό Ιδιος -έγινε στά Γιάννινα, στό στρατοδικείο- κι άνάμεσα στά πολλά αλλα πού 
έγραψε, σημείωνε καί τά έξης: Ή δλως ενδιαφέρουσα άπό πολλώ ν απόψεων ύπόθεαις 
αΰτη... συνεκέντρωσε άπό προχθές ασφυκτικόν άκροατήριον καί θά ήόννατο νά άποτε- 
λέση αυτοτελές θέμα άνευ άνάγκης παραγεμισμάτων τής φαντασίας καί νά όπλίση τήν 
γραφίδα ενός σοσιαλιστοϋ συγγραφέως παρέχουσα ζωντανήν τήν εικόνα ενός ταλαιπώ- 
ρου καί δυστυχούς νεαροϋ γυναικείου πλάσματος, ούτως μέν ή άλλως ήττηθέντος έν τή 
ϋπούλφ ερωτική πάλη. τήν όποιαν διεξάγει τά αρρεν καί τό θήλυ έν τή άμοιβαίφ προ-

1. Βλ. Π. Φάντη: Γεώργιος Χατζής-Πελλερέν. Ηπειρωτική Εστία. 1953, σελ. 740 κ.έ. 
δπου καί πλήρης ανάλυση τοΰ έργου.
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σπαθείφ πρός σαγήνην-εύρεθέντος δ' έπειτα άπό τό άτύχημα τής παραδόσεώς του εις 
ένα ανδρα. έν μέσφ μιας όλοκλήρου περισφίξεως καί πιέσεως τεινούσης νά τό πα 
ρουσιάσει καί τό έπιδείξη καί τό άποδείξη ώς πόρνην. Καί συνέχιζε, στό Ιδιος ύφος ό 
Χατζής τήν περιγραφή τής δίκης, πού στήν ουσία δέν είναι περιγραφή άλλά δοκίμιο, 
ψυχολογική άνάλυση χαρακτήρων, προσώπων καί καταστάσεων. ΟΙ δυό δίκες, λοιπόν, 
τής Οΰαλλόν καί τής Παναγιωτίτσας. έδωσαν τήν έμπνευση στό Χατζή νά γράψει σέ 
συντομότατο χρονικό διάστημα, τό δράμα του Ίλεάνα (Λιάνα) Άρσά. Ή υπόθεση συνο
πτικά ήταν ή έξης: Ή  ώραία Λιάνα. γυναίκα τοϋ δικηγόρου Γ. Άρσά. κατά τό διάστημα 
πού ό άνδρας της βρίσκεται στόν πόλεμο, φιλοξενείται στό σπίτι τής οικογένειας τοϋ 
γιατρού Άνσέλμη' ό δεκαεξάχρονος γυιός τής οικογένειας, ό ώραΐος έφηβος Ά γγελος, 
ερωτεύεται παράφορα τή Λιάνα καί βρίσκει άνταπόκριση. Έρχεται ώρα όμως πού ό 
άντρας τής Λιάνας άποστρατεύεται καί γυρίζει σπίτι του. Ή  Λιάνα άγωνίζεται τότε ν' 
απαλλαγεί άπό τόν έρωτα τοϋ Α γγέλου καί προσπαθεί νά τόν μετατρέψει σέ άδελφική 
φιλία, χωρίς επιτυχία. Ό  Άγγελος είναι άμετάπειστος, γιατί πιστεύει πώς ή ζωή του. 
χωρίς τή Λιάνα. δέν έχει νόημα. Αντιδρά έντονα καί κάποια μέρα, σέ μιά άπό τις πολ
λές σκηνές τοϋ ζευγαριού, ζητά νά επιβάλει μέ τή βία τόν έρωτά του στή Λιάνα. Α κο
λούθησε πάλη καί τό πιστόλι πού κρατούσε ό Ά γγελος έκπυρσοκρότησε, μέ αποτέλεσμα 
νά σκοτωθεί ό Ιδιος. Στόν πρόλογο τής Λιάνας Άρσά  (έκδόθηκε σέ βιβλίο στά Γιάννινα 
τό 1926) ό καθηγητής Άλκ. Κοντοπάνος. άνάμεσα στ' αλλα έγραψε πώς ό Γ. Χατζής, μ' 
αύτό τό έργο άνυψώνεται σέ ήθικό φιλόσοφο καί διδάσκαλο, κάτι πού άποδεικνύεται 
άπό τή θαυμαστή επεξεργασία τοΰ μύθου καί τή διαγραφή τών χαρακτήρων. Ά λλά καί 
οί σύγχρονοί του κριτικοί τής έποχής. άνεπιφύλακτα άναγνώρισαν τήν άξία τοΰ έργου 
καί συγχάρηκαν τόν συγγραφέα καί τό θίασο πού τό ανέβασε (4-12-24). "Ολες οί εφημε
ρίδες έγραψαν, άκόμα κι ό Κήρυξ έστω καί άνώνυμα. Εκτενέστερη ήταν ή άνάλυση ή 
δημοσιευμένη στό 'Ελεύθερον βήμα ύπό τά στοιχεία Α.Κ.' τά δείγματα γραφής (άνάλυση 
τής όμιλίας τού Γιωσέφ Έλιγιά στήν Ή πειρο) τοΰ κριτικού άπό προηγούμενες άναλύ- 
σεις του έδειχναν πνευματικό άνθρωπο μέ κατάρτιση καί όξύ κριτήριο. ('Υποπτεύομαι 
πώς κάτω άπό τά άρχικά Α.Κ. κρύβεται ό Άλκ. Κοντοπάνος. γιατί οί κρίσεις του. τόσο 
στό δημοσίευμα τού Ελευθέρου βήματος (6-12-24). δσο καί στά Προλεγόμενα τής έκδο
σης τοΰ δράματος (1926). είναι πανομοιότυπες. Υπογραμμίζει καί στά δυό ότι ό Χατζής 
είναι ηθικός φιλόσοφος καί διδάσκαλος... καί δημιουργός χαρακτήρων συμβόλων. Τό 
μόνο πού δυσχεραίνει τήν ταύτιση είναι πώς ό βασιλικός Άλκ. Κοντοπάνος. δεξί χέρι 
τοϋ Σπυρίδωνα, δημοσίευε κριτικές σέ βενιζελική έφημερίδα). Εκτενής καί επαινετική 
ήταν καί ή κριτική τοϋ άνώνυμου στόν Κήρυκα καθώς καί έκείνη πού δημοσιεύτηκε στήν 
'Ηπειρωτική ήχώ τοϋ Ε. Τζάλλα. Ό  Χρ. Χρηστοβασίλης έγραψε τά εξής γιά τό έργο: Ό  
πολυουνάδελφος κ. Γ. Χατζής νέον θρίαμβον ήρατο τήν νύκτα τής παρελθούσης Πέμ
πτης ώς Πελλερέν καί συγγραφεύς νέου δραματικού έργου, ύπό τόν ξενικόν τίτλον «Λιά
να Άρσά». Τό έργον ήρεσε πολύ εις τό πολυπληθέστατον άκροατήριον. κατεχειροκρο- 
τήθη καί έπευφημήθη πολύ δικαίως ό συγγραφεύς. όχι μόνο διότι έχειρίσθη άριστα ένα 
κοινωνικόν ζήτημα παγκόσμιον καί παναιώνιον. άλλά καί διότι άπέδειξεν ότι είναι 
έγκρατής τής δραματικής τέχνης, καίτοι ζών έν έπαρχίφ καί όχι έν Άθήναις.

Q  χαμός τής Ελένης κόστισε πολύ στόν Πέτρο, κι άς μήν τόδειχνε. ’Αγα
πούσε τήν ήρεμη γυναίκα, είχε μιά άρχοντιά στή συμπεριφορά καί στις 

κινήσεις της, είχε καί τήν καρδιά της γεμάτη άγάπη καί στοργή γιά όλους. 
Ταπεινή, υπάκουη, άλλά κι αποφασιστική, όταν ήθελε νά επιβάλει τήν άποψή 
της. πάντα σωστή, είχε κριτήριο άλάνθαστο’ δέν ήταν οί φωνές πού έκαναν 
σεβαστή τή γνώμη της, ήταν οί τόνοι τής φωνής πού έπειθαν καί τά έπιχει-
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ρήματα, ήταν κι εκείνη ή καλωσύνη πού άντιφέγγιζε στό πρόσωπό της. δύ
σκολα νά τής άρνηΟεΐ ό.τιδήποτε. ή ύποχώρηση δέν άφηνε άποτυπώματα 
στήν καρδιά, ό Πέτρος ήταν σίγουρος πώς ή γιαγιά Ελένη έλεγε κι έπραττε 
πάντα τό σωστό. Είχε συνδεθεί άπό τήν πρώτη στιγμή μέ τήν πεθερά του, 
κατά τρόπο πού δέν ξεχώριζες ποιος άπό τούς δυό είχε τήν έμπνευση γιά 
μιά άπόφαση, τίποτα δέν έκανε ό Πέτρος χωρίς νά τή συμβουλευτεί. Ή ταν 
καί ή ευγνωμοσύνη πού ένοιωθε γιαυτή, τού είχε χαρίσει τή Λευκή, τή γυναί
κα του. θησαυρό άνακτίμητο. τέτοιους θησαυρούς πρόσφερναν στήν κοινω
νία τών παλιών καιρών οί Ζαγορίσιες μάνες...

Καθώς περνούσαν οί μέρες, ή στενοχώρια άπάλυνε, παραχωρούσε τή θέ
ση της στίς νοσταλγικές άναμνήσεις τής κοινής ζωής -πόσο τόν ξεκούραζαν 
αύτές οί άναδρομές δταν έμενε μόνος καί κουβέντιαζε μέ τόν εαυτό του- ή 
στήν άνάγκη ν’ άντιμετωπιστούν οί βιοτικές μέριμνες, δσο κι άν ήταν ήσυ
χος πώς τά δυό μαγαζιά, τό κεντρικό καί τής Καλούτσιανης, βρίσκονταν στά 
καλά χέρια τοΰ Γιάγκου καί τοΰ Θεολόγου, πάντα είχε τήν έγνοια τους. Ύ 
στερα έρχονταν καί οί φροντίδες γιά τά παιδιά, προπαντός γιά τό Νίκο, είχε 
τελειώσει τό Πανεπιστήμιο, πήρε τό πτυχίο τοΰ μαθηματικοΰ μέ άριστα, άρ
χισε προεργασία καί γιά τό διδακτορικό, δέν τόν άφησαν, έπρεπε νά ύπηρε- 
τήσει τή θητεία του. Εύτυχώς δέν τόν έστειλαν έξω άπό τήν 'Ήπειρο, ό Βα
σίλης ζοΰσε πάντα στήν ψυχή τοΰ Πέτρου, θά ένοιωθε δύσκολα άν έφευγε 
μακρυά άπό τό σπίτι καί ό Νίκος. Ή  άνεξάρτητη VIII μεραρχία ήταν καί τό
τε, καί τά κατοπινά χρόνια, μεγάλη μονάδα, δέν είχε άνάγκη νά στείλει σέ 
άλλα κέντρα έκπαίδευσης τούς κληρωτούς τους, είχε δλα τά μέσα νά τούς 
εκπαιδεύει ή ίδια -δέν ήταν εξάλλου τόσο μεγάλη ή ποικιλία οπλισμού δπως 
σήμερα. Πέρασε σαράντα μέρες «Γιάννης» κλεισμένος στούς στρατώνες, ύ
στερα άρχισαν νά τοΰ δίνουν άδειες έξόδου, άραιότερες στήν άρχή, πυκνό
τερες κατόπι" έδώ έρχονταν στό προσκήνιο τό μεγάλο πρόβλημα τών δυό 
οικογενειών, ό έρωτας τοΰ Νίκου καί τής Φιλίτσας. Δέ χρειαζόταν μεγάλη 
προσπάθεια γιά νά καταλάβεις πόσο βάθος είχε τό αίσθημα τών δύο παιδών. 
"Ολα τό μαρτυρούσαν. Φέγγος καί έκσταση στά πρόσωπα, μάτια πού καθρέ
φτιζαν δλο τόν πλούτο τής ψυχής καί τή θέρμη τής καρδιάς τους, κινήσεις 
πού πρόδιναν τις έσωτερικές παρορμήσεις καί τις μύχιες έπιθυμίες τών παι
διών, δέν έμεινε λόγος, κίνηση, άμηχανία, σιωπή, δ,τι τέλος πάντων κρύβει 
τό αίσθημα καί τό πάθος, πού νά μή γίνεται άντιληπτό άπό τόν περίγυρο. 
Οί γονείς είχαν πάρει, βέβαια, τις άποφάσεις τους. Θά τέλειωνε ό Νίκος τό 
στρατιωτικό καί ή Φιλίτσα τή Ζωσιμαία σχολή, ένας χρόνος έμεινε άκόμα, 
καί ύστερα ή ζωή θά ήταν δική τους. "Ομως ή λογική τών γονιών έθαβε κά
ποια όνειρα, πού δέν τά είχαν συμπεριλάβει στούς ύπολογισμούς τους. Ή  
Φιλίτσα, γιά παράδειγμα, ήθελε νά φοιτήσει στό Πανεπιστήμιο, άπό τή Σμύρ
νη άκόμα, τό είχε βάλει σκοπό ζωής, οί γονείς της είχαν τήν οικονομική εύχέ- 
ρεια νά τή σπουδάσουν, ήταν άπό τά κορίτσια πού άτένιζαν τή ζωή σ’ άνοι- 
χτούς ορίζοντες ή τόλμη της πολλές φορές, άποτυπωμένη στά Λευκώματα



τών κοριτσιών τοϋ κύκλου της, ξάφνιαζε τις συνομήλικες της. Ή  λογική τών 
γονιών καί οί ανάγκες τής ζωής. κατέστρεφαν τήν εικόνα πού είχε σχεδιάσει 
γιά τό μέλλον, τήν περιόριζαν στό ρόλο τής νοικοκυράς μιάς πλούσιας οικο
γένειας, στήν άνατροφή τών παιδιών της. στή διαιώνιση τής παράδοσης. 
’Ένοιωθε νά επαναστατεί σέ μιά τέτοια προοπτική, μέ προδιαγεγραμμένα 
πλαίσια, όμως ό έρωτας έκλεινε το στόμα της, ούτε στό Νίκο δέν είχε τολ
μήσει νά έκμυστηρευθεϊ τά όνειρά της, όταν θάρθει ή ώρα σκεπτόταν..., θά- 
ταν άργά άν έκδηλωνόταν τότε πού υπολόγιζε, γιατί κι ό Νίκος είχε προ
σαρμοστεί στή λογική τών γονιών των, άφέντρα καί κυρά τήν ήθελε στό 
σπίτι του. όχι έξω άπ’ αύτό. Τώρα όλα ήταν άκόμα ήρεμα, δέ θ ’ άργοΰσε 
όμως νά ξεσπάσει ή τρικυμία...

Έγνοιες είχε ό Πέτρος καί μέ τήν κόρη του τή Χριστίνα. Ή  δουλειά τού 
άντρα της τοΰ Σπύρου ήταν περιορισμένη, τά έσοδα λιγοστά, άργότερα θάρ- 
χονταν καλλίτερες μέρες, όμως τώρα ή οικογένεια άντιμετώπιζε οικονομικές 
δυσχέρειες. Ή  κόρη έκμυστηρεύτηκε τις δυσκολίες μιά μέρα στόν πατέρα της, 
χωρίς νά ζητήσει τίποτα, ό Πέτρος όμως κατάλαβε. Ή  Χριστίνα ήταν τώρα 
μητέρα, είχε αύξημένες υποχρεώσεις, οί εύθύνες της μεγάλωσαν, οί γέροι, τά 
πεθερικά της. σ’ αυτή είχαν έναποθέσει τις έλπίδες τους' στή συνείδηση τοΰ 
Πέτρου πρόβαλε τό χρέος, τόσοι καί τόσοι δέχονταν τήν βοήθειά του, θάφηνε 
τή μοναχοκόρη του άπροστάτευτη; Μήνες τώρα κάθε πρώτη τοΰ μήνα, φώ
ναζε τή Χριστίνα σπίτι του καί τής έδινε ένα κλειστό φάκελο. Μέ τά χρήμα
τα πού είχε μέσα θά μπορούσε νά περάσει πλουσιοπάροχα γιά πολύ καιρό 
μιά οικογένεια πολυπληθέστερη άπό τής Χριστίνας. Αύτή κρατοΰσε όσα 
χρειάζονταν γιά ν’ άντιμετωπιστούν μέ άνεση οί άνάγκες τοΰ μήνα, τά υπό
λοιπα τά κατέθετε σ’ ένα λογαριασμό τής Εθνικής τράπεζας, διευθυντής ή
ταν ό φίλος τοΰ πατέρα της, άγωνιστής άπό τήν περίοδο τής τουρκοκρατίας, 
ό ’Αλέξανδρος Λειβαδέας. Ή  κατάθεση γινόταν στό όνομά της. άργότερα, 
όταν βαφτίστηκε ή κόρη, στό δικό της. κανένας, ούτε ό Σπΰρος, δέν ήξερε 
τήν ύπαρξη αύτοΰ τοΰ λογαριασμοΰ. Κάτι ύποψιαζόταν ό άντρας της, βλέ
ποντας τήν οικονομική άνεση πού ύπήρχε στό σπίτι, δυσανάλογη μέ τά δικά 
του εισοδήματα, ό νούς του πήγε στό ένδιαφέρον τοΰ πεθερού του, δέν έκανε 
όμως ποτέ λόγο στή Χριστίνα.

Στήν Πέτρο δημιουργούσε πρόβλημα καί ή πρόταση τοΰ Γιάγκου, παλιό- 
τερη σκέψη του, πού τήν ξανάφερε στις συζητήσεις, νά τερματιστεί ή συγκα
τοίκηση τών δυό οικογενειών. Δέν ήθελε ν ’ άποχωριστεΐ τό Γιάγκο καί τούς 
δικούς του είχαν φέρει τή γαλήνη στό σπίτι, τό ρημαγμένο άπό τό θάνατο 
τοϋ Βασίλη, έγιναν αιτία νά ξαναζήσουν οί παλιές καλές μέρες. Ή  παρουσία 
τους ήταν ευεργετική σέ κάθε έκδήλωση τής οικογενειακής ζωής, ό Πέτρος 
φοβόταν πώς μέ τήν άποχώρηση θά ύποτροπίαζαν οί κακές στιγμές τοΰ πα
ρελθόντος, έπειτα είχε άγαπήσει αύτούς τούς άνθρώπους, τούς θεωρούσε δι
κούς του, πώς θά έκανε χωρίς αύτούς; Κατά βάθος οϋτε κι ό Γιάγκος ήθελεJrrr
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δμως τή συνέχιση τής συγκατοίκησης έξαιτίας τών δυό παιδιών: τοϋ Νίκου 
καί τής Φιλίτσας. Τό έρωτικό τους πάθος ήταν στό σπίτι διάχυτο παντοϋ, 
κάποιες στιγμές τά ερωτευμένα παιδιά μπορεί νά έχαναν τόν έλεγχο τών 
πράξεών τους. δέν ήθελε νά συμβεΐ κάτι τέτοιο στό σπίτι πού τούς φιλο
ξενούσαν. δέν ήθελε νά δει καί τή Φιλίτσα μετανοιωμένη γιά τήν δποια άπό- 
φασή της, άταίριαστη μέ τις παραδόσεις καί τών δυό οικογενειών. Ήθελε νά 
τούς προφυλάξει δλους ό Γιάγκος, λίγο πριν τά Χριστούγεννα, δταν ό 
Πέτρος πήγε στό μαγαζί, κάθησαν ώρα καί τά συζήτησαν δλα μέ κάθε λεπτο
μέρεια. Ό  Πέτρος τελικά πείστηκε κι έδωκε τή συγκατάθεσή του. —Νά φύ
γετε, ειπε. άλλά δέ θέλω νά πάτε σέ σπίτι νοικιασμένο. Τώρα έχεις τήν οικο
νομική άνεση, θά πάρεις καί τήν άποζημίωση άπό τήν περιουσία πού άφησες 
στή Σμύρνη, όχι όλη βέβαια, άλλά θάναι ένα ποσό υπολογίσιμο. Νά άγορά- 
σεις δικό σου σπίτι, μ ’ αύτό νά ξεκινήσεις τήν καινούρια σου ζωή. Ά πό  
αύριο θ' άρχίσουμε νά ψάχνουμε, ύπάρχουν πολλές ευκαιρίες, όταν τό ετοι
μάσεις καί τό έπιπλώσεις, μετακομίζεις. Θά μάς λείψετε πολύ Γιάγκο, νά τό 
ξέρεις. Γίναμε μιά οικογένεια, ό γάμος τών παιδιών μας θά μάς ενώσει πε
ρισσότερο. —Γ ι’ αύτό θέλω νά φύγουμε, γιά νά προετοιμαστεί ό γάμος 
αύτός. όπως έμεϊς ονειρευόμαστε, χωρίς νά πέφτει καμιά σκιά επάνω του. 
άπάντησε ό Γιάγκος.

έξαρση τής πνευματικής κίνησης τών τελευταίων μηνών δέν είχε, δυ
στυχώς. άνάλογη συνέχεια καί δέ στάθηκε ικανή νά μεταθέσει τό κέντρο 

τών ένδιαφερόντων τοΰ λαοΰ τών Γιαννίνων άπό τά μεγάλα ζητήματα τής 
καθημερινότητας: τήν οικονομική κρίση, τις έπιπτώσεις άπό τή συνεχιζόμε
νη δράση τών ληστρικών συμμοριών, καθώς κι άπό τήν άνάμιξή τους στήν 
πολιτική καί κοινωνική ζωή τοΰ τόπου καί, κατά κάποιο τρόπο, τό μητρο- 
πολιτικό. Οί Ρετζαιοι έδερναν καί προκαλοΰσαν ταυτόχρονα, μερικών άλ
λων ή άμνηστεία είχε άνακληθει, έτσι ξαναγύρισαν στή ληστρική ζωή, ενώ ή 
κοινωνία τών Γιαννίνων διχάστηκε, ύστερα άπό τόν ξυλοδαρμό τοΰ Χρηστο
βασίλη, τό παράδειγμα έδωσε ό εγχώριος τύπος. Σέ έρώτηση άναγνώστη ό 
Χατζής έδωσε τήν εξής άποκαλυπτική άπάντηση στίς 26 ’Οκτωβρίου τοΰ
1924 σχετικά μέ τό θέμα: Απόπειρα τρομοκρατήσεως οίασδήποτε τοϋ τύπου, 
ώς ήτο τό τελευταίον λυπηρόν συμβάν εις τόν φίλον συνάδελφον πρεσβύτην 
τής φίλης «Ελευθερίας», άποτελεί πράξιν τερατωδώς άντικειμένην εις αύ- 
τήν τήν έννοιαν, τό έργον καί τήν έπιτέλεσιν τοϋ καθήκοντος τής δημοσιο
γραφίας. άναλόγως τών άντιλήψεων, ά φ ’ ών άφορμάται ένας δημοσιογρά
φος, άκριβώς πρός έξυπηρέτησιν τοϋ καθήκοντος του τούτου. Ακριβώς διά 
τόν λόγον αυτόν διεμαρτυρήθημεν -όπως καί όλαι αί άλλαι συνάδελφοι 
ένταϋθα, πλήν τοϋ «Κήρυκος». ό όποιος ώς λέγουν καλοί δικαστικοί μή συν- 
ειδώς ϊσως έαυτώ καμμίαν άλληλεγγύην πρός συνάδελφον δημοσιογράφον, 
έτάχθη πρός τό άντίθετον στρατόπεδον - διεμαρτυρήθημεν έντόνως έπιτε- 
λοϋντες στοιχειώδες καί πρώτιστον δημοσιογραφικόν καθήκον. Ό  Κήρυξ.
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στόν όποιο οί Ρετζαίοι δημοσίευαν καί διατριβής, ήταν υποχρεωμένος νά 
πάει μέ τό μέρος τους, άφοϋ βασικά στελέχη τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέ
ρων τούς υποστήριζαν, όπως έπίσης καί κρατικοί λειτουργοί, πού κατείχαν 
καίριες θέσεις. Τό άποτέλεσμα ήταν ν' άποθρασυνθοΰν οί Ρετζαίοι καί νά 
μηνύσουν τό Χρηστοβασίλη... επί ξυλοδαρμό). Κατάπληκτος ό Χρηστοβασί
λης έπαιρνε κλήση άπό τό δικαστήριο, μέ τό εξής περιεχόμενο: Ό  Δημόσιος 
κατήγορος κλπ. καλοϋμεν τόν Χρηστόν Χρηστοβασίλην, νά έμφανισθή αυτο
προσώπως εις τό άκροατήριον κλπ. τήν Μην Ίανουαρίου 1925. ημέραν Τε
τάρτην καί ώραν 9ην π.μ., ϊνα δικασθή ώς υπαίτιος τοϋ ότι περί ώραν 6 1/2 
μ.μ. τής 22ας Όκτωβρίου 1924. έν τή ένταϋθα όδφ Τσιριγώτη έκτύπησε διά 
τής ράβδου του τόν έγκαλοϋντα Ίωάννην Ρέτζον. (Σημείωνε ό Χρηστοβασί
λης κάτω άπό τό κείμενο: ’Ιδού λοιπόν καί μία επίσημος πληροφορία ότι ό 
ήμέτερος διευθυντής κ. X. Χρηστοβασίλης έδειρε διά τής ράβδου του τόν 
πρώην λήσταρχον Ίω. Ρέτζον καί καλείται ύπό τοϋ δικαστηρίου νά δώση 
λόγον τής «παρανόμου» πράξεώς του! Τίτλος τοΰ δημοσιεύματος: Δίπλωμα  
παλληκαριάς. Μάλλον δέν θά έγινε αύτή ή δίκη, γιατί δέν ύπάρχει συνέχεια).

Παρά τήν πολεμική πού άσκοΰνταν κατά τοΰ Σπυρίδωνα, τά σωματεία 
καί οί οργανώσεις τόν έπισκέπτονταν στή Μητρόπολη καί δήλωναν τή συμ
παράστασή τους. Ή  Πανηπειρωτική Ένωση νέων (τό Σπυρίδωνα προσφώ
νησε ό έκ τών μελών της Σ. Ζοΰμπος) ολόκληρος ό διδασκαλικός κόσμος, μέ 
έπικεφαλής τόν έπιθεωρητή Ξυδιά, τά σωματεία τών άρτεργατών (διαψευδό- 
ταν έτσι ή είδηση τής ’Ηπειρωτικής ήχους ότι τό σωματείο είχε άποδοκιμά- 
σει τό Σπυρίδωνα), τών ύποδηματοποιών, μέ τήν παρόδο τοΰ χρόνου όλα 
τά σωαατεΐα βρέθηκαν στό πλευρό του.

Ή  ’Ηπειρωτική ήχώ έψεξε. μέ φιλική διάθεση, τό Σ. Ζοϋμπο γιά τήν προσφώνησή 
του: θιασώτης τοϋ Δημοκρατικού πολιτεύματος καί θαυμαστής τοϋ Βίκτωρος Οΰγκώ ό 
κ. Σ. Ζοϋμπος προσεφώνησε δ ι ' ώραιοτάτης προσλαλιάς τόν σεβασμιώτατον. είπών με
ταξύ άλλων: Βασίλευε σεβασμιώτατε! Άχ. άγαπητέ Σωτήρη, γιατί ελησμόνησες γρήγορα 
τήν συνομιλίαν τοϋ Γέροντας Δημοκρατικού μετά τοϋ Επισκόπου Μνριήλ. πού άναφέ- 
ρεται στούς «Αθλίους»: Φυσικά ό Σ. Ζοϋμπος δέν άφησε αναπάντητο τό σχόλιο τής 
Ηπειρωτικής ήχοϋς. Δικαιολόγησε τήν προσφώνησή του στηριζόμενος στά πατριαρχικά 
πιττάκια καί τά κυβερνητικά διατάγματα, μέ τήν ταυτόχρονη σύσταση πώς όλοι έπρεπε 
νά συμμορφωθούν μέ αύτά.
Ή  έξέλιξη τών πραγμάτων έδειχνε πώς ή μάχη όλων, όσοι έκπροσωπούν- 

ταν άπό τή Λ αϊκή έπιτροπή κι άντιστρατεύονταν τό Σπυρίδωνα, είχε χαθεί. 
Δέν ήταν μόνο ή συμπαράταξη μεγάλων λαϊκών μαζών, μέσω τών οργανώ
σεων τους, πρός τό Σπυρίδωνα, ήταν καί οί πολιτικοί παράγοντες τών Φιλε
λευθέρων -μέ έξαίρεση τών Γ. Καγιά καί εύάριθμους ομοϊδεάτες του-, στήν 
άρχή ήταν άντίθετοι μέ τήν έπιστροφή τοΰ Σπυρίδωνα, τώρα ύποστήριζαν 
την παραμονή του. Μπροστά σ’ αύτή τήν κατάσταση ή Ηπειρωτική ήχώ 
έγραψε ένα άρθρο (20-10-24), άπευθυνόμενο Πρός τούς Δημοκρατικούς καί 
τούς τά είπε έξω άπό τά δόντια. Μερικά άποσπάσματα τοΰ άρθρου είναι 
ενδεικτικά τών έξελίξεων πού είχαν δρομολογηθεί, δυό εβδομάδες μετά τήν
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επιστροφή τοϋ Σπυρίδωνα: Εκείνο τό όποιον σήμερον μάς απασχολεί είναι 
ή στάσις τών φίλων Δημοκρατικών, τήν όποιαν επί τον ζητήματος τούτον 
μέχρι σήμερον έτήρησαν. Γνώσται όλων τών λεπτομερειών (τοϋ μητροπολι- 
τικοϋ ζητήματος), έχομεν τό θάρρος νά συζητήσωμεν κατά βάθος καί πλάτος 
έπί τοϋ προκειμένου. διά νά άντιληφθή ό ρνμονλκούμενος αύτός Ηπειρω
τικός λαός, πώς εκείνοι εις τούς όποίονς ένεπιστέυθη τά πάντα διεχειρίσθη- 
σαν μέχρι τοϋδε τό σοβαρώτατον αύτό ζήτημα καί πώς οΰτοι σήμερον έ π ’ 
αύτοϋ πολιτεύονται... Άποτείνομεν μερικά έρωτήματα προς τήν Δημο
κρατικήν καί φιλελεύθερον παράταξιν. εις τά όποια όφείλονν ν ’ άπαντή- 
σονν τιμίως καί άνδρικώς: Θεωροϋσι ή όχι τόν νϋν μητροπολίτην Ίωαννί
νων καί πολιτικόν, δεινόν μάλιστα πολιτικόν, άνδρα: Ή  συνείδησίς των... 
τούτον, ώς πολιτικόν πάντοτε, ποϋ τόν θέτει: Εις ποιον στρατόπεδον άνήκεν 
εις τό παρελθόν: Καί σήμερον τής ιδίας παλαιάς παρατάξεως άποτελεί μέ
λος οϋτος ή μετεπήδησεν εις έτέραν: Ή  τέλος νομίζουν οΰτοι ότι ό μητρο
πολίτης, πολιτικός πάντοτε, έπαυσε ν ’ άνήκει εις πολιτικά στρατόπεδα καί 
κατέθεσε τήν πανοπλίαν τοϋ πολιτικού άγωνιστοϋ, έξελθών έκ τοϋ πολι
τικού στίβου όριστικώς πλέον:... Φρονοϋσι ότι ή πλειονότης τοϋ λαοϋ είναι 
κεκηρυγμένη ύπέρ τοϋ νϋν μητροπολίτου ή παραδέχονται τό εναντίον:... Ή  
επαναφορά τοϋ μητροπολίτου διαταράττει ή όχι τήν γαλήνην τοϋ τόπου: 
Πιστεύουσι ότι ή άντίθετος πρός αύτούς παράταξις ένισχύεται έκ τής επα
ναφοράς τοϋ Σπυρίδωνος, ή φρονοϋσιν ότι τό γεγονός τοϋτο οϋδόλως έπέ- 
δρασεν οϋτε καί θά έπιδράση έπί τής γενικής πολιτικής τοϋ τόπου καταστά- 
σεως: Εις τά έρωτήματα ταϋτα ή άπάντησις πρέπει νά δοθή άπεριφράστως...

Τί απάντησαν στά έρωτήματα οί Δημοκρατικοί καί οί Φιλελεύθεροι; 
Τίποτα. Μάταια περίμενε ή Ηπειρωτική ηχώ νά τοποθετηθούν άπέναντι στό 
ζήτημα. ’Απογοητευμένη ή έφημερίδα γιά τή σιωπή έκείνων πρός τούς όποι
ους άπηύθυνε τά έρωτήματα σημείωνε στό άρθρο της Οί ιχθύες (24-10-24): 
Όμολογοϋμεν ότι τοιαύτην καί τοσαύτην άδισ.φορίαν τών πολιτευομένων 
μας. ουδέποτε θά συνηντώμεν. Ά λλ  ’ άτυχώς διεφάνη καθαρώς. ότι οϋτε τής 
μέχρι τοϋδε πολιτικής δράσεως ένός μητροπολίτου έκράτησαν οϋτοι σημεί- 
ωσιν, οϋτε αν οϋτος, έν δεδομένη στιγμή καί ευκαιρία, άν μή άμέσως, τουλά
χιστον διά τών περιστοιχιζόντων αυτόν βασιλοφρόνων προσώπων, έπιτεθή 
έκ τών νώτων κατά τής νεαράς Δημοκρατίας.

Στό μεταξύ βολές έκτοξεύονταν κατά τών Δ. Μπότσαρη καί Γ. Βλαχλείδη 
γιά τή στάση τους άπέναντι στό θέμα. Ό  Μπότσαρης κατηγοροΰνταν γιατί, 
ώς ύπουργός τής κυβέρνησης Σοφούλη, δέχτηκε έπιστροφή τοϋ Σπυρίδωνα 
στά Γιάννινα, ό δέ Βλαχλείδης γιά τις επισκέψεις του στή Μητρόπολη, τις 
όποιες οί άντι-Σπυριδωνικοί θεωρούσαν ώς συγχωροχάρτι γιά τό παρελθόν 
τοϋ μητροπολίτη, γιά τόν όποιο ό Βλαχλείδης πίστευε ότι θά περιοριζόταν 
στά θρησκευτικά του καί μόνο καθήκοντα. ’Αμφιβολίες, ύστερα άπό τις συνε
ντεύξεις του πρός τις εφημερίδες Ελεύθερον Βήμα καί Κήρυκα δημιουργή- 
θηκαν καί γιά τή στάση του βουλευτή Γ. Καγιά, γιατί άπό τις δυό συνεντεύ
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ξεις έβγαιναν άλληλοσυγκρουόμενα συμπεράσματα. Τρίτη συνέντευξη πρός 
τήν Ηπειρωτική ήχώ ξεκαθάρισε τά πράγματα. Ό  Γ. Καγιάς παρέμεινε στα
θερά στήν πλευρά τών άντι-Σπυριδωνικών. Ή  γνώμη μου είναι σαφής καί 
κατηγορηματική -δήλωνε- φρονώ δτι τό ζήτημα δέν είναι πολιτικόν, είναι 
καθαοώς Θρησκευτικόν καί κοινωνικόν. Διότι ό Ιεράρχης δέν δύναται νά 
στήριξη τό κϋρος αύτοϋ επί μιας μόνον μερίδος τοϋ ποιμνίου του. έστω καί 
τής μεγαλύτερος (πρώτη φορά άναγνωριζόταν ότι πιθανόν ό Σπυρίδων νά 
ήταν άποδεκτός άπό τούς περισσότερους Ήπειρώτες). ά λ λ ’ έκ τής θελήσεως 
ολοκλήρου τοϋ λαοϋ. Ό  ...μητροπολίτης Ίωαννίνων. λόγω τής πολιτείας 
του κατά τό πρόσφατον παρελθόν, δέν μπορεί νά ίσχυρισθή ότι δύναται νά 
στηριχθή επί τής σταθερός καί ολοκληρωτικής έμπιστοσύνης τοΰ Η πειρω τι
κού λαοϋ, διότι άπό ποιμήν τών ψυχών είχε μεταβληθή εις πολιτικόν ιερα
πόστολον. κατά τρόπον μάλιστα, ό όποιος δέν συνέβαλεν όλως διόλου εις 
τήν έξυπηρέτησιν τής έθνικής πολιτικής. Ό  Καγιάς έπιβεβαίωνε. καταλήγο- 
ντας, ότι ήρθε άπό τήν ’Αθήνα γιά ν’ άντιληφθεΐ, άπό κοντά ποιά είναι ή 
λαϊκή θέληση άπέναντι τοΰ μητροπολιτικοΰ ζητήματος καί νά συμμορφωθεί 
πρός αύτή ( Ηπειρωτική ήχώ, 27-10-1924).

Στήν Ηπειρωτική ήχώ, πρός τιμή της, φιλοξενούνταν κι άπόψεις άντίθε- 
τες μέ τή γραμμή της. δπως αύτή τοΰ Άθαν. Παπανικολάου. ένθερμου ύπο- 
στηρικτή τοΰ Σπυρίδωνα, χωρίς δμως νά έπηρεάζουν τή γενικότερη τοποθέ
τησή της. Εξέφραζε τις άπόψεις τής Λαϊκής επιτροπής, μέλος τής οποίας, 
υπό τά άρχικά Μ.Ν. (29-10-24) εκδήλωνε τήν άπογοήτευσή του γιά τή στάση 
τών βουλευτών τοΰ νομού Ίωαννίνων. απέναντι στό Σπυρίδωνα: Περί τόν 
δημιουργηθέντα Μ ητροπολιτικόν θόρυβον -έγραφε- κινούμεθα καθημερινώς 
καί άνευ άποτελέσματος, διότι ούδείς τών δυναμένων νά διαφωτίσωσι τόν 
λαόν έχει τόν άνδρισμόν καί τήν τόλμην ν' άναπτύξη έάν είναι ώφέλιμος ό 
Σπυρίδων εις τήν *Ηπειρον ή τουναντίον νά διακηρύξη περί τοϋ πολιτευο- 
μένου μητροπολίτου καί τής δράσεώς του. Καί οί μέν ένδεκα πολιτευταί 
(βουλευταί) μας. έξακολουθοϋντες τό έργον τής σιωπής, ήνέχθησαν μετά τών 
άλλων καί τήν επαναφοράν τοϋ Σπυρίδωνος, οί δέ ένταϋθα κομματικοί πα
ράγοντες καί μέλλοντες νά πολιτευθώσι ή νά διευθύνωσι τά τοϋ Δήμου, ενώ 
τήν μεσημβρίαν συζητοϋσι μετά τοϋ Σεβασμιωτάτου τά έποικιστικά τοϋ 
Λούρου καί τήν έκμετάλλευσιν τών πόρων τής χώρας, παρασκηνιακώς 'εν
θαρρύνουν τό άντιμητροπολιτικόν ρεύμα, χωρίς νά έχουν τήν ειλικρίνειαν 
καί τήν τόλμην νά είναι ή φίλοι ή έχθροί του Σπυρίδωνος... Είναι καιρός νά 
επικοινωνήση ό λαός μέ τούς άρχηγούς του... Ό  λαός αναμένει τό σύνθημα...
Εδιωξε τόν ηγεμόνα, θά διώξη καί τόν Δεσπότην.

Έρχονταν στιγμές πού οί άντιπολιτευόμενες τόν Σπυρίδωνα έφημερίδες. 
έχαναν τόν έλεγχο τών γραφομένων τους: Ή ρχισε δειλά δειλά νά προβάλη 
ενώπιον τής κοινής γνώμης ή ίερωμένη πολιτική φυσιογνωμία τοϋ μητροπο
λίτη μας... Προχθές τόν έπισκέφθησαν πολλαί έπιτροπαί πολλών μεγαλοχω- 
9ΐων καί ύπέβαλον διάφορα αιτήματα, περιοδειών, άνεγέρσεως σχολείων. 

'
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διορισμού διδασκάλων, ιερέων κλπ. καί ό μητροπολίτης άπήντησε δτι θά 
φροντίση νά εκπληρωθούν τά αιτήματα. Διά τάς περιοδείας καί τόν διορι
σμόν ιερέων συμφωνοϋμεν, άλλά τά περί διορισμού διδασκάλων καί σχολεί
ων μάς φαίνονται ακατανόητα. Εκτός άν ό σεβασμιώτατος έχει τήν καλήν 
διάθεσιν νά άντικαταστήση καί τούς έπιθεωρητάς καί τούς νομάρχας καί 
τούς Γενικούς διοικητάς (Ηπειρωτική ήχώ. 29-10-24). Μά τό δτι οί άγρότες 
ζητούσαν άπό τό δεσπότη νά φροντίσει γιά δασκάλους καί σχολεία ήταν τό
σο μεγάλο άμάρτημα: Καί ποϋ θά κατέφευγαν, όταν έβλεπαν πώς ή Πολιτεία 
άδιαφοροϋσε γιά τά αίτήματά τους; Είναι τόσο μακρυά άπό τά καθήκοντα 
ένός μητροπολίτη ή φροντίδα γιά τήν έκπαίδευση; Κι άν αυτό δέ γινόταν στά 
Γιάννινα, πόσα σχολεία θά είχε κατορθώσει νά άνεγείρει τό κράτος:

Επειδή ό κόσμος ήταν περίεργος νά μάθει ποιά ήταν. τέλος πάντων, αύτή 
ή Λ αϊκή έπιτροπή. πού εξαντλούνταν κάθε μέρα σέ άνακοινώσεις. χωρίς 
άποτέλεσμα, όσοι βρίσκονταν πίσω ά π ’ αύτήν έσπευσαν νά δώσουν κάποιες 
έξηγήσεις: ... Άκούομεν μετά σοβαρότητος νά γίνεται λόγος εις διάφορα κέν
τρα περί τής «Λαϊκής έπιτροπής» μέ τά έρωτήματα: Ποια είναι αϋτη: ποιοι 
τήν άποτελοϋν; Λύοντες τάς άπορίας ταύτας (λέγομεν) δτι «Λαϊκή έπιτρο
πή» είναι ό ίδιος ό λαός τής πόλεως, όποιος έθεσε τάς τιμίας ύπογραφάς 
τον, κάτωθεν ένός ύπομνήματος, διά τού όποιου έξέφραζε τήν επιθυμίαν 
του νά μή έπανέλθη ό σεβασμιώτατος κ. Σ. Βλάχος. Είναι τέλος έκεΐνοι. οί 
όποιοι ένώπιον ύπουργών καί έπισήμων έκήρυττον δτι ό σεβασμιώτατος 
είναι άνεπιθύμητος. άσχέτως άν σήμερον ήλλαξαν προσωπείον. Είναι 
έκεΐνοι οί όποιοι έγραφον καί έτηλεγράφουν εις τάς "Αθήνας κατά τοϋ σε- 
βασμιωτάτου. Ό λο ι λοιπόν αυτοί συνέστησαν τήν «Λαϊκήν έπιτροπήν», ή 
όποια εκπροσωπεί τό έργον της, όχι άπό προσπάθειαν ν' άποκτήση όφφίκια. 
άλλά διότι θέλει νά γίνη σεβαστόν τό θέλημα τοϋ λαού  ( Ηπειρωτική ήχώ, 
29-10-24). Στήν ούσία άπάντηση στις άπορίες τών Γιαννιωτών μέ τήν άνα- 
κοίνωση αύτή δέ δόθηκε. Τή Λ αϊκή έπιτροπή δέν ήταν δυνατό νά τήν άποτε- 
λούν οί χίλιες ύπογραφές τοΰ ύπομνήματος, άλλά κάποια ολιγομελής ομά
δα. πού θά τούς έκπροσωποΰσε. Τά ονόματα τής ομάδας αύτής δέν έγιναν 
γνωστά, εικασίες μόνο κυκλοφορούσαν. Ή  άναφορά στά όφφίκια δέ θάγινε 
καί τόσο πιστευτή άπό τόν κόσμο, όταν ήταν γνωστό, άπό τήν έκκλησιαστική 
ιστορία τής πόλης, πόσες φορές άλλαξαν δεσποτάδες τά Γιάννινα, άκριβώς 
γιαυτά τά όφφίκια...

Ό τα ν  έγινε κατανοητό πώς ή Λαϊκή έπιτροπή  δέν έφερνε άποτελέσματα, 
έπιχειρήθηκε ή δημιουργία έντυπώσεων, μέ ένα είδος παραπληροφόρησης 
τής κοινής γνώμης. Έ τσ ι τό πρωΐ τής 30ής ’Οκτωβρίου οί Γιαννιώτες διάβα
ζαν ότι ό μητροπολίτης Σπυρίδων μετατίθεται. Οί ειδήσεις πού συνόδευαν 
τόν τίτλο έλεγαν: Έξ έγκύρου πηγής πληροφορούμεθα. δτι συνεπεία τής δει- 
χθείσης άντιδράσεως έκ μέρους τής κοινής γνώμης τής πόλεως καί τής κα
ταδήλου δυσαρεσκείας της διά τήν έπαναφοράν τοϋ σεβασμιωτάτου κ. Σπυ
ρίδωνος Βλάχου, οί έν Αθήναις εύρισκόμενοι πληρεξούσιοι τοϋ νομού Ίω-
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avvivojv, παρο υσιάσθησαν έν σώματι ένώπιον τοϋ ύπουργοϋ τής Παιδείας 
καί ήξίωσαν τήν άπομάκρυνσιν τοϋ μητροπολίτου. Μ ετ’ αυτών δέ έκηρύχθη- 
οαν αλληλέγγυοι καί οί πληρεξούσιοι τών λοιπώ ν νομών τής Ηπείρου. Ό  
ϋπουργός. πρό τής έπιμονής τών πληρεξουσίων, έδήλωσεν δτι θά φέρη τό 
ζήτημα εις τήν Έθνοσυνέλευσιν καί θά υπόδειξη δπως ό μητροπολίτης Ίω
αννίνων μετατεθή εις τόν αρχιερατικόν θρόνον τής ’Αλβανίας έν Δυρραχίω, 
ό οποίος καί άλλοτε είχε προσφερθή εις τόν σεβασμιώτατον κ. Σ. Βλάχον.

Ή  είδηση, γιά τή μετάθεση τοΰ Σπυρίδωνα, εκτός άπό τις εντυπώσεις πού 
προκάλεσε τήν πρώτη μέρα τής δημοσίευσης δέν είχε συνέχεια, έπεσε στό κε
νό. Αυτό δέν άποθάρρυνε τή Λαϊκή έπιτροπή  ν’ άναλάβει νέες πρωτοβουλίες, 
εντυπωσιασμού μάλλον, γιατί τό μητροπολιτικό στήν ουσία είχε λήξει καί 
γιά τήν κυβέρνηση καί γιά τό λαό. Ά φοΰ ζήτησε άπό τούς βουλευτές Ίω αν
νίνων νά ξεκαθαρίσουν τή στάση τους άπέναντι στό μητροπολιτικό, άνακοί- 
νωσε ότι θά διοργάνωνε μεγάλο συλλαλητήριο τό άπόγευμα τής 2ας ’Οκτω
βρίου, στήν πλατεία τής Εθνικής άμύνης (όπως μετονομάστηκε ή κεντρική 
πλατεία) γιά νά ζητήσει ή πόλη τήν άπομάκρυνση τοΰ Σπυρίδωνα. Τό συλλα
λητήριο δέν έγινε ποτέ. Τή έπεμβάσει τών πληρεξουσίων κ.κ. Γ. Καλούδη καί 
Γ. Καγιά έπεκράτησαν ώριμώτεραι σκέψεις. Οΰτοι... υπέδειξαν ότι πρός 
πρόληψιν τοϋ έξεντελισμοϋ τοϋ κλήρου καί τής Εκκλησίας, φρόνιμον θά 
ητο νά άνεβάλλετο, έπί τοϋ παρόντος μόνον, τό συλλαλητήριον, ύπεσχέθη- 
σαν δέ ότι μετά τών συναδέλφων των όλης τής Η πείρου θά άπαιτήσωσιν 
άρμοδίως τήν άπομάκρυνσιν τοϋ Σπυρίδωνος. Ή  Λαϊκή έπιτροπή δέν πα- 
ρέλειψε νά έκδόσει καί τό σχετικό άνακοινωθέν. Οί ύποσχέσεις τών βου
λευτών δόθηκαν έν γνώσει τους ότι δέ θά μποροΰσαν νά πραγματοποιηθούν. 
Δέν ήταν εύκολη υπόθεση νά διώξουν ένα Σπυρίδωνα, πού ξαναγύρισε στά 
Γιάννινα μέ πατριαρχικές άποφάσεις καί κυβερνητικά διατάγματα. Ή ταν 
δύσκολο γιά μιά κυβέρνηση ν’ άκυρώσει διάταγμα γιά ένα τόσο σοβαρό ζή
τημα. Αυτό δέν τό καταλάβαιναν ή δέν ήθελαν νά τό καταλάβουν οί άντι- 
Σπυριδωνικοί παράγοντες.

Βέβαια ή άρθρογραφία βουλευτών, όπως τοΰ Γ. Καγιά, τοΰ Π. Μπέμπη 
κι ορισμένων βενιζελικών παραγόντων, θά έξακολουθήσει, μέσψ τών στηλών 
τής Ηπειρωτικής ήχοϋς, τής μόνης πού άπέμεινε άπό τό γιαννιώτικο τύπο 
ν ’ άντιπολιτεύεται τό Σπυρίδωνα1, μέ συνεχή άναμόχλευση τής πολιτείας 
του κατά τό παρελθόν καί μέ τό έπίμονο αίτημα νά φύγει άπό τά Γιάννινα. 
Ύστατη παραχώρηση γιά τήν παραμονή του ήταν ή προϋπόθεση τής 
αποκλειστικής άπασχόλησής του μέ τά εκκλησιαστικά καθήκοντα. Βασικό 
έπιχείρημα τών άντιπάλων τοΰ Σπυρίδωνα εξακολουθούσε νά είναι ότι ήταν 
έπικίνδυνος γιά τό Δημοκρατικό πολίτευμα. Μέρα μέ τή μέρα όμως ή άρθρο-

1. ΟΙ αθηναϊκές εφημερίδες είχαν γράψει δτι δλος ό τύπος τών Ίωαννίνων, πλήν μιας 
εφημερίδας, είναι υπέρ τοϋ μητροπολίτη. Ή  Ήπειρωτική ηχώ. σχολιάζοντας τήν είδηση ση
μείωνε: Γράφομεν δτι υπέρ τοϋ σεβασμιωτάτου Ίωαννίνων είναι οί συνάδελφοι «Ήπειρος», 
«Ελευθερία», «Κήρυξ» καί «’Ελεύθερονβήμα» καί κ α τ ά  ή «Ηπειρωτική ηχώ».
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γραφία ξεθύμαινε. τά άνακοινωθέντα τής Λαϊκής επιτροπής γίνονταν λιγό- 
τερα, γιά νά εξαφανιστούν εντελώς, ώς τό τέλος τοΰ 1924 όλοι είχαν σχεδόν 
ηρεμήσει. Κάποιος Ευάγγελος Παππάς, δικηγόρος στήν ’Αθήνα, άπό τή 
Σαντοβίτσα, μέ άρθρο του στήν Ηπειρωτική ήχώ τής 20ής Νοεμβρίου 1924, 
ψύχρανε περισσότερο τό ζήλο τών πολέμιων τοΰ Σπυρίδωνα: Ή  διά τοϋ 
συλλαλητηρίου καί ή διά τών βουλευτών πολεμική κατά τοϋ Σπυρίδωνος δέν 
δύναται νά φθάση μέχρι τών γηραιών Πατριαρχείων, τά όποια είδον τοιαύ- 
τας μικροαντιστάσεις καί μικροεπιθέσεις κατά τών ύ π ’ αύτοϋ έγκαθιδρυο- 
μένων μητροπολιτών πλείστας, ά λ λ ' ούδέποτε έκάμφθησαν, διότι τότε 
άλλοίμονον, δέν θά παρέμεινεν μητροπολίτης πέραν τοϋ εξαμήνου έν τή 
έπαρχίφ του, έάν τά Πατριαρχεία έτεινον οΰς εύήκοον εις 50 ή 100 ή 200 
πνευματικά τέκνα των καί μετέθετον ώς είρηνοδίκας τούς μητροπολίτας.

Τελικά φαίνεται πώς. ή καθημερινή σχεδόν ένασχόλιση, μέσω τοΰ τύπου, 
τών άντι-Σπυριδωνικών μέ τό μητροπολιτικό, κούρασε τόν κόσμο, πού είχε 
ν ’ άντιμετωπίσει σοβαρότερα θέματα, κυρίως τό οικονομικό, σέ μιά έποχή 
μάλιστα διασπάθισης τοΰ δημόσιου χρήματος καί μεγάλων καταχρήσεων. Ή  
έμμονή στό ίδιο θέμα ύστερα άπό τόσον καιρό μετά τήν έλευση τοΰ Σπυ
ρίδωνα -είχαν περάσει ήδη δυό μήνες- δέ συγκινοΰσε. Ή  Ηπειρωτική ήχώ ή 
μόνη άντι-Σπυριδωνική έφημεριδαΤ άρχισε νά τό καταλαβαίνει καί ή ίδια, γι- 
αυτό άραίωνε τά βέλη της, ένώ ή Ή πειρος  έδινε μέ σκωπτική διάθεση μιά 
πιό ορθολογιστική διάσταση τών πραγμάτων: Τό θεάσθαι φιλοαοφικώς - 
έγραφε (28-11-24)- τά πράγματα άποτελεϊ άρετήν ώμολογημένην. Καί τό 
φιλοσοφεϊν μετά εύαρέστου θυμηδίας επί τών θεωμένων καί τούτο όχι ευκα
ταφρόνητος ψυχαγωγία, διά νά διέλθη κανείς, όσον τό δυνατόν άλυπώτερον 
τόν μάταιον τοϋτον κόσμον. Καί φιλοσοφικώς, λοιπόν, θεώμεθα καί θεώμε- 
νοι μετά θυμηδίας φιλοσοφοϋμεν. Ά λλά  δέν νομίζει μία άγαπητή εγχώρια 
έφημερίς (ή Ηπειρωτική ήχώ), ότι έχασε πλέον τόν κανόνα τής συμμετρίας 
-τό σοφόν «μηδέν άγαν»- μέ τόν κατά τοϋ μητροπολίτου Σπυρίδωνος άτερ- 
πέστατον μέν -άσκοπώτατον δέ- άβασιμώτατον άλλως καί μηδένα πείθοντα 
καν περί τοϋ ενθουσιασμού τοϋ άγώνος-έστω καί παραπλανημένον ή άδικον 
πόλεμόν της;

Τ ήν ήρεμον καί νυσταλέαν ζωήν τής πόλεως. ήλθον νά διαταράξωσι πως 
αί διενεργηθεϊσαι προψές καί χθές (20 καί 21 Δεκεμβρίου) συλλήψεις 

των κομμουνιστών τής πόλεώς μας. ’'Ετσι προλόγιζε τήν είδησεογραφία της 
γύρωαπο~το θέμα ή Ηπειρώτική ήχώ στίς 22 Δεκεμβρίου τοΰ 1924. Οί πλη
ροφορίες, πού προέρχονταν άσφαλώς άπό^τήν νΤΠΓμεραρχία έλεγαν τά εξής: 
Ή  έμπιστευτική υπηρεσία τής μεραρχίας, παρακολουθούσα μετά προσοχής 
τάς κινήσεις τών εδώ κομμουνιστών καί κομμουνιζόντων, έβεβαιώθη ότι ον- 
το ι εΐχον λάβει διαταγάς έκ τοϋ Κέντρου των, όπως διενεργήσωσι συλλαλη- 
τήριον άντιφορολογικής διαμαρτυρίας, δίδοντες όσον τό δυνατόν μεγαλυτέ- 
ραν ευρύτητα δημοσιεύσεως διά τοιχοκολλήσεων ή διανομών τών πρός τόν



οκοπόν τον συλλαλητηρίου άποσταλει,σών προκηρύξεων. Τό κείμενον τού
των δέν έγνώσθη. Διεδόθη δμως ότι τό ϋφος τής συντάξεως καί η δύναμις 
τών φράσεων. ίσοδυνάμει πρός παρότρυνσιν τοϋ λαού διά κοινωνικήν έπα- 
νάστασιν.

Ό  γιατρός Πέτρος Άποστολίδης, πού. είχε συλληφθεΐ κι ό ίδιος, μιλάει 
γιά τις προκηρύξεις αύτές1: Τό Εργατικό κέντρο Καβάλλας. μετά τά επεισό
δια μέ τά άνεπεξέργαστα (καπνά), είχε στείλει προκηρύξεις σ ' όλες τις έρ-

γατικές οργανώσεις τής χώρας, 
φυσικά καί στά Γιάννινα. ’Α 
νοργάνωτοι, δμως. καθώς ήταν 
έδώ. δέν ήξεραν πώς νά κάνουν 
γιά τή διανομή. Έ βαλαν άπό 
μιά σέ κάθε φύλλο τής έφημερί- 
δας «Νέος άγών» πού θά στέλ
νονταν στούς συνδρομητές, καί 
γιά τις ύπόλοιπες, τις πιο πολ
λές, ειδοποιήθηκαν νά συγκεν
τρωθούν τό βράδυ στό γραφείο 
τής εφημερίδας νά σκεφτοϋν.

Τό Σάββατο, λοιπόν, τό βρά
δυ, σύμφωνα μέ τήν είδησεο- 
γραφία τών έφημερίδων, έν τω 
ϋπερθεν τού καφενείου «Γίάν- 
θεον», σννήθει τόπφ  τών συνε
δριάσεων καί συσκέψεων τών 
κομμουνιστών, ένωρίς εϊχον 
προσέλθει μέλη τινά τοϋ Δ ιοι
κητικού συμβουλίου τοϋ «Συλ
λόγου αναπήρων καί θυμάτων 

Στρατού». Οί παρακολουθοϋντες τούτους, άφοϋ έβεβαιώθησαν δτι οί συγκε- 
ντρωθέντες ησαν άνω τών τριών καί δτι άπαντες δέν άπετέλουν μέλη τοϋ 
διοικητικού συμβουλίου, ώστε νά δικαιολογείται ή νόμιμος συνεδρίασις 
Διοικ. συμβουλίου, άνεγνωρισμένου σωματείου, άνέφερον εις τήν προϊστα- 
μένην των άρχήν. ’Επειδή δέ έν Ή πείρφ έξακολουθεί νά ίσχύη ό στρατιω
τικός νόμος, διέταξεν άμέσως αϋτη τήν σύλληψιν τών παρανόμως συνεόρια- 
ζόντων. "Ετσι στις 9 μ.μ. έγινε ή σύλληψη τών Άνδρέα Βενέτη, Νικ. 
Μαυρομμάτη καί Βασ. Μαρτσέκη, πού οδηγήθηκαν στά κρατητήρια τοΰ A ' 
ασίυνομικού τμήματος (στήν όδό Ούΐλσωνος τότε). Μετά τήν προανάκριση, 
έγιναν καί τήν άλλη μέρα σύλλήψεις προσώπων πού θεωρήθηκαν ώς οί κυ- 
ριότεροι συνεργάτες τών κομμουνιστών, όπως τοΰ Γ. Βράσκου, πρώην έφε-

1 Βλ. στό βιβλίο του Ό σα θυμάμαι 1900-1969. β' τόμος. σελ. 61 κ.έ.. δπου εκθέτει μέ 
λεπτομέρειες τήν προσωπική του περιπέτεια.
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Ό Πέτρος Αποστολίδης, γιατρός δερματολόγος, 
όταν ύπηρετοϋσε στό στρατό ώς ανθυπίατρος.



δρρυ ύπολοχαγοΰ τοϋ μηχανικού, Πέτρου Άποστολίδη γιατροΰ, Πέτρου 
Μπάμπου, τυπογράφου, ’Αχιλ. Μακρή, Κυρ. Κούση. ζαχαροπλάστη καί 
Ιωσήφ Ή λία (Γιωσέφ Έλιγιά). δάσκαλου στήν εβραϊκή σχολή. Ό  υπεύθυνος 
τοϋ Νέου άγώνος, Βασ. Καρασκόγιας. ιδιωτικός ύπάλληλος. δέν συνελήφθη, 
γιατί ήταν άρρωστος, άργότερο δέν άπέφυγε κι αύτός τή σύλληψη. Τυχαία, 
έγραφαν οί εφημερίδες, πιάστηκε ό χρωματοπώλης Μπάοκης. Οί άνακρίσεις 
συνεχίζονταν εντατικά. Οί συλληφθέντες κρατούνταν σέ δυό ομάδες καί ένα
ντίον τους είχε διατυπωθεί χωριστή κατηγορία. "Αλλοι κατήγοροΰνταν γιά 
άπείθεια κι άλλοι έπί έσχάτη προδοσία, κατηγορία πού έπέσυρε τήν ποινή 
τού θανάτου.

Οί πρώτες κρίσεις μερίδας τού γιαννιώτικου τύπου ήταν μάλλον δυσμε
νείς γιά τούς συλληφθέντες. Έγραφε π.χ. ή Ηπειρωτική ηχώ (24-12-1924): Ή  
αστραπιαία ταχύ της τής συλλήψεως (τρν κομμουνιστών), ή δι ενέργεια ανα
κρίσεων κατά ταχύτητα πρωτοφανή εις τά άνακριτικά χρονικά καί ή εισα
γωγή άμέσως εις δίκην τών συλληφθέντων. καταδεικνύουν δτι τό κράτος έχει 
λάβει σταθεράν άπόφασιν ν ’ άποκαθάρη τό έδαφος άπό τά ζιζάνια τού κομ
μουνισμού. Παρόλα αύτά ή εφημερίδα έπιφυλασσόταν νά εκφέρει όριστική 
κρίση, μετά τή διεξαγωγή τής δίκης καί τήν έκδοση τής άπόφασης, γιατί κατά 
τό παρελθόν είχαν γίνει παρόμοιες κρατικές επεμβάσεις άδικαιολόγητες.

Στό μεταξύ άναγγέλθηκε ότι συλλήψεις κομμουνιστών έγιναν καί σέ 
άλλες πόλεις τής Ελλάδας (Βόλο, Φιλιατρά, Καλαμάτα, Κρήτη κ.ά.), όπου 
κυκλοφόρησαν κομμουνιστικές προκηρύξεις, μέ τις όποιες όπως άνακοίνω- 
ναν οί άρχές, καλούνταν τά μέλη τών κομμουνιστικών οργανώσεων νά 
εξοπλιστούν καί νά είναι έτοιμα, όταν δινόταν τό σύνθημα, νά δράσουν καί 
ν ’ άνατρέψουν τό^δημοκρατικό καθεστώς.

Ή  πρώτη όμάδα τών κατηγορουμένων δεκάστηκε άπό τό έκτακτο στρα
τοδικείο στις 26 Δεκεμβρίου. Δικηγόροι ύπεράσπισης άνέλαβαν οί Κων. 
Ρώιμπας, Γεώργιος Κωσταντινίδης, Γεωργ. Μουλαϊμίδης καί Γεωργ. Νιαβής, 
οί όποιοι άναγκάστηκαν νά «παραιτηθούν έξ αιτίας τής άρνησης τού προέ
δρου νά επιτρέψει ερωτήσεις, άναφερόμενες στόν τρόπο μέ τόν όποιο γινό
ταν ή παρακολούθηση τών κατηγορούμενων απο.τά όργανα τοϋ Φρουραρ
χείου. Τό δικαστήριο διόρισε στή θέση τους, ώς συνήγορο, τόν ύπολοχαγό 
Δημ. Γιαννούλη.

Μάρτυρες κατηγορίας ήταν οί: ύπολοχαγός Γ. Γεωργουλάκης καί Β. Μπέ- 
τζιος όργανα τοϋ Φρουραρχείου καί τής, έμπιστευτικής υπηρεσίας τής με
ραρχίας. Καί οί δυό άναφέρθηκαν στήν παρακολούθηση καί σύλληψη τών 
κατηγορουμένων, οί όποιοι παρέβαιναν τις διατάξεις τοϋ στρατιωτικού νό
μου, καί στό άνατρεπτικό πρόγραμμα τών κομμουνιστών. Ή  άπόφασις τοΰ 
στρατοδικείου ήταν καταδικαστική. Ό  Άνδρ. Βενέτης καταδικάστηκε σέ 4 
χρόνιά φυλάκιση, οί Β. Μαρτσέκης, Χρ. Λακκιώτης καί ’Αχ. Μακρής σέ 2 1/2 
χρόνια ό καθένας κι ό Νικ. Μαυρομμάτης σέ 1 χρόνο.

Ποιά ήταν ή άντίδραση τής κοινής γνώμης γιά τή δίκη: Ποικιλοτρόπως
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έσχολιάζετο κατά τάς ημέρας αύτάς ύπό τής κοινής γνώμης ή δίκη τής πα- 
ρελθούσης Τετάρτης τών κατηγορηθέντων καί δικασθέντων επί άπειθεία 
πέντε κομμουνιστών τής πόλεως. ’Ιδίως παρά τοϋ δικηγορικού κόσμου έσχο- 
λιάσθη ή άποχώρησις τής ύπερασπίσεως... Πλείστοι μ ε τ ’ αισιοδοξίας έξε- 
φράζοντο διά τήν έν τφ  μέλλοντι όμαλότητα τής χώρας, μετά τήν έμφάνισιν 
έπί τής πολιτικής σκηνής καί δράσεως καί τών κομμουνιστών, καί κυρίως 
τών εξτρεμιστών κομμουνιστών, οί όποιοι εννοούν νά έπιβληθοϋν διά τής 
βίας. Διά τήν καταδίωξίν των τό κράτος βεβαίως θ' άναγκασθή νά λάβη 
αύστηρότατα μέτρα, ώς ή προχθεσινή καταδίκη τοϋ Στρατοδικείου... Περί 
τών κρατουμένων είσέτι ύπολοίπων κομμουνιστών έγνώσθη ότι ή μεραρχία 
διέταξε τήν έντός τεσσάρων ημερών διεκπεραίωσιν τών άνακρίσεων. Έν 
τούτοις μέχρι χθές οί άνακρίσεις δέν ήρχισαν. Α ί στρατιωτικοί άρχαί... 
άφήκαν νά έννοηθή. ότι οί κρατούμενοι θ ’ άπολυθώσι. άφοϋ ούτοι δηλώσω- 
σιν ότι δέν θά έξασκήσωσι προπαγάνδαν εις τόν στρατόν... Είδικώς περί τοϋ 
ίατροϋ Π. Άποστολίδη έγνώσθη ότι κακώς άνεγράφη καί έπιστεύθη ότι 
οΰτος ήτο καί ό ταμίας τού κομμουνιστικού ομίλου. Έπρόκειτο περί άλλου 
Άποστολίδου. ό όποιος πράγματι ήτο ταμίας.

Ό  Κήρυξ. δμως. «όργανο τών στρατιωτικών αρχών», κατά τόν ϊδιο τόν 
Πέτρο Άποστολίδη (δ.π.). έπέμενε δτι ό γιατρός όχι μόνο ήταν κομμουνι
στής, άλλά κι άρχηγός τών κομμουνιστών, δτι στήν οργάνωσή του είχε έπιτε- 
λεΐο κομμουνιστών, ότι στό σπίτι του βρέθηκαν όπλα, πυρομαχικά, χειρο
βομβίδες, πού θά χρησιμοποιούνταν γιά τήν άνατροπή τοϋ καθεστώτος καί 
μάλιστα στό κομοδίνο του βρέθηκαν τρία βιβλία τοϋ Λένιν. Ό  Άποστολίδης 
διαμαρτυρήθηκε γιά τά δημοσιεύματα τοΰ Κήρυκος. μέ επιστολή, άπό τήν 
Οποία ή έφημερίδα δημοσίευσε μόνο μερικές περικοπές, οί άλλες εφημερίδες 
τή δημοσίευσαν ολόκληρη. Άπαντοΰσε ώς εξής: Εις τά ύπό ημερομηνίαν 23 
καί 24 Δεκεμβρίου... φύλλα τού «Κήρυκος». έδημοσιεύθησαν ότι κατά τάς 
πληροφορίας σας (αύθεντικωτάτας άσφαλώς!!!), έγώ ήμουν ταμίας καί σύμ
βουλος τής ένταϋθα μυστικής όργανώσεως τών κομμουνιστών καί ότι διε- 
νήργουν προπαγάνδαν έν τω στρατώ. Περί τάς πληροφορίας σας δέ ταύτας 
έδημιουργήσατε τεράστιον θόρυβον. Έξωδίκως μάλιστα έμαθον ότι ηπειλή- 
σατε ότι θά δημοσιεύσητε καί επίσημα έγγραφα. Επειδή φαντάζομαι ότι ή 
επιτελική ύπηρεσία δέν είναι δυνατόν νά σάς μετέδωσε τοιαύτας άσυστό- 
λους ψευδείς πληροφορίας, εΐσθε ύποχρεωμένος νά δημοσιεύσητε τά επίση
μα πού κατέχετε έγγραφα, ϊνα διαφωτισθή ό κινδυνευσας εξ εμού καί τής 
όργανώσεως, τής οποίας, κατά σάς πάντοτε, είμαι ταμίας, λαός. Έ ν έναντίμ 
περιπτώσε1, εις σάς οφείλεται ή χάλκευσις τοιούτων διαταρακτικών διαδό
σεων. Καί σάς θεωρώ εκτός πάσης τιμής άν δέν δημοσιεύσητε τά επίσημα 
έγγραφα, τά άφορώντα έμέ. διότι ούδενός τιμίου άνθρώπου ίδιον είναι νά 
ύβρίζη δημοσία, άνευ στοιχείων βασίμων. Εις ούδεμίαν έτέραν συζήτησιν θά 
κατέλθω μέ σάς. παρά δικαστικώς. άν θέλετε. Ό σον άφορά δέ τάς κομμουνι
στικός μου ιδέας, εΐσθε τελείως άναρμόδιοι καί άνίκανοι νά κρίνητε άν είναι
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ισορροπημένοι ή μή καί θεωρώ ανάξιον το ν έαντοϋ μου νά κατέλθω εις συ- 
ζήτησιν μέ άνθρώπους. έκδίδοντας τήν πλέον άνελευθέραν εφημερίδα, τήν 
διαβλέπουσαν κίνδυνον κοινωνικόν εις τήν άνάγνωσιν έργων σοσιαλιστικών 
καθαρώς έπιστημονικών. 'Ιωάννινα τή 25 Δ/βρίου 1924. Πέτρος Άποστολί- 
δης. ιατρός.

Παρά τήν υπόσχεση ότι οί ανακρίσεις θά συντομευθοΰν. αυτές κράτησαν 
πολύ. (Τις άνακρίσεις καί τή ζωή στό κρατητήριο μέ τούς συγκατηγορουμέ
νους του. Γιωσέφ Έλιγιά κ.ά., περιγράφει γλαφυρά ό Πέτρος Άποστολίδης 
στό βιβλίο του). Οί κρατούμενοι άπελευθερώθηκαν ύστερα άπό ένα μήνα 
σχεδόν άπό τή σύλληψή τους. Οί άρχές ύποχρεώθηκαν νά τούς άπολύσουν. 
γιατί δέν ύπήρχαν στοιχεία σέ βάρος τους. Οί άλλες έφημερίδες. μέ εξαίρεση 
τοΰ Κήρυκα. ήλεγχαν κάθε τόσο τις άρχές γιατί άργοποροΰσαν. Ή  Ελευθε
ρία. κάνοντας ταυτόχρονα άντιπολίτευση. έδινε μιά άλλη διάσταση τόσο στό 
κλείσιμο τής εφημερίδας Νέος άγών. όσο καί στίς συλλήψεις τών κομμουνι
στών. "Εγραφε: Πολύ κωμικά θεωροϋμεν τά έναντίον τοϋ κομμουνιστικού 
οργάνου «Νέου άγώνος» μέτρα τών πολιτικών καί στρατιωτικών άρχών. 
Έ φ ’ όσον δέν ύπάρχει λογοκρισία ουδέ εις τάς ’Αθήνας, καί έπιτρέπεται νά 
έκδίδεται καθημερινώς ό «Ριζοσπάστης», είναι κωμική ή κατάσχεσις ένταϋ- 
θα τοϋ «Νέου άγώνος» καί κωμικωτέρα ή διατήρησις έν ταίς φυλακαίς τών 
άδικάστων κομμουνιστών. Ειπομεν καί άλλοτε ότι τόν κομμουνισμόν τόν 
έγέννησε, τόν έγαλούχησε καί τόν άνέπτυξεν ό βενιζελισμός. και επομένως 
ας μή στενοχωροϋνται οί έν ταΐς φυλακαίς. τόσον οί καταδικασθέντες, όσον 
καί οί άκαταδίκαστοι. Αύτά έγιναν γιά τά μάτια τοϋ κόσμου (12-1-1925). Σέ 
τρεις μέρες ό Χρηστοβασίλης έθιξε πάλι τό ζήτημα: Δέν έννοοϋμεν τόν λόγον  
τής προφυλακίσεως τών 5-6 κομμουνιστών. Ά ν  υπάρχουν στοιχεία κατηγο
ρίας νά είσαχθοϋν εις δίκην δι ’ άπευθείας κλήσεως καί νά δικασθούν καί άν 
είναι ένοχοι νά καταδικασθοϋν... Αύτό πού κάνει στούς κομμουνιστάς ή 
στρατιωτική άρχή λέγεται έτσιθελισμός καί άρβανίτικα «άστε ντούα ού»! 
Είμαστε πολιτισμένον κράτος; Έ χομεν νόμους, σύνταγμα. Δημοκρατίαν: Ή  
όλα αύτά είναι κολοκύθια χωρίς ρίγανη καί ό κάθε χειριζόμενος μίαν  
εξουσίαν τώχει στό χέρι του νά πιάνη τόν κόσμο καί νά τόν ρίχνη στή φυλα
κή: Δέν ένδιαφερόμεθα διά τούς κομμουνιστάς, τών οποίων είμαστε έκ δια
μέτρου άντίθετοι εις τάς ιδέας, άλλά γιά τήν παντού καί πάντοτε άτομικήν 
έλευθερίαν τοϋ πολίτου, ή όποία πρέπει νά είναι σεβαστή (15-1-1925).

Τό κλείσιμο τής έφημερίδας Νέος άγών καί οί συλλήψεις τών κομμουνι
στών. είχαν άπροσδόκητες παρενέργειες στά εσωτερικά τής μερίδας τής άν- 
τιβενιζελικής παράταξης, πού άκολουθοΰσε ιδεολογικά τόν Ίωαν. Μεταξά. 
Δημοσιογραφικό όργανο τής ομάδας αύτής ήταν ή 'Ήπειρος καί πολιτικός 
έκφραστής της ό άπόστρατος συνταγματάρχης Χρ. Χατζημιχάλης. Τήν άλλη 
μερίδα τών άναβενΊξέλικώ^ τήνπάρΉ δ^ιάκήΓεκπ^σω ποϋσε πολιτικά ό 
Άθαν. Μπότσαρης καί δημοσιογραφικά ό Χρ. Χρηστοβασίλης, μέ τήν Έλευ- ■ 
θερίά. 'Ανάλογες διαφοροποιήσεις είχαν γίνει καί στίς έφημερίδες τής φιλε
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λεύθερης παράταξης: Τό ’Ελεύθερον βήμα αγωνιζόταν νά επιβάλει στή συνεί
δηση τοϋ ’Ηπειρωτικού λαοϋ τό Γεώργιο Κονδύλη. ενώ ό Κήρυξ. τό Γεώργιο 
Καφαντάρη. Ή  Ηπειρώτική ηχώ εκπροσωπούσε τή Δημοκρατική παράταξη, 
χωρίς άκόμα προτιμήσεις γιά πολιτικά πρόσωπα, πανελλήνια καί τοπικά. 
Ή  Πρόοδος, φιλελεύθερη κι αύτή. είχε κλείσει.«

Ό  Χατζημιχάλης. λοιπόν, εκπρόσωπος τοΰ Μεταξά στό νομό Ίωαννί
νων. ύπέπεσε, κατά τό Χατζή, σέ σφάλμα άπαράδεκτο. Άπηύθυνεν επιστο
λήν. γεμάτην άπό περιπαθή λυρικότητα αισθηματολογικήν, πρός τήν ενταύ
θα κομμουνιστικήν εφημερίδα «Νέον άγώνα». έκδιδομένην υπό κομμουνι
στών καί παλαιών πολεμιστών, καί μετά τής επιστολής καί 100 δρχ. ώς συν
δρομήν του. διά τήν κατευόδωσιν, στερέωσιν καί προκοπήν τής εφημερίδας. 
’Επί τή εύκαιρία δέ ταύτη συμπεριέλαβεν εις τάς άλλας διαχυτικότητας τής 
άπροσδιονύσου καί άπροσδοκήτου αύτής έπιστολής καί τήν διαβεβαίωσιν 
τοϋ «άπεριγράπτου ένθουσιασμοϋ μετά τοϋ οποίου παρακολουθεί τούς 
άγώνας αύτών» καί τής άναγνωρίσεως ότι είναι «συμμαχητής» των εις κοι
νήν ιδεολογίαν. Οί ύπεύθυνοι τής έκδοσης τοΰ Νέου άγώνα. κράτησαν τή 
συνδρομή καί δημοσίευσαν τήν επιστολή τοΰ Χατζημιχάλη, πρόσθεσαν όμως 
καί τά δικά τους ύστερόγραφα σχόλια, μέ τά όποια περιέλουσαν γενεάς δε- 
κατέσσαρες καί τόν δωρητήν, άλλά μαζί του καί όλους τούς άντιβενιζελι- 
κούς βασιλόφρονας, άστικούς κλπ. κλπ. Ά μ α  δέ τή έφ  τής έπαύριον αί τρεις 
έγχώριαι βενιζελίδες. κρόταλα καί τύμπανα κρούουσαι καί όρχούμεναι περί 
τήν παραδοξοφανή αύτήν άστοχίαν τοϋ κ. Χατζημιχάλη, μάς έξέσχισαν. 
άλυπήτως, τ ’ αύτιά μέ τήν έκκωφαντικήν επωδόν: — 'Ορίστε, τά βλέπετε λο ι
πόν! Οί άντιδραστικοί. οί άντιβενιζελικοί. οί μοναρχικοί, έν συμμαχίφ μετά 
τών κομμουνιστών, είναι οί ύπουλοι άνατροπείς τής κοινωνικής τάξεως καί 
τού κοινωνικού ρυθμοϋ!! ( Ή πειρος, 24-12-25).

Έ τσ ι ερμηνεύτηκε άπό τό φιλελεύθερο τύπο ή χειρονομία τοΰ Χατζημι
χάλη. Τις κρίσεις τών φιλελεύθερων εφημερίδων ό Χατζής τις δικαιολογού
σε: Άπροσδόκητον θήραμα έπεσεν εις τό άκρον τού μελανοδοχείου των, 
ώστε εύλογος ή κίνησίς των μέ κραυγάς άγάλλιάσεως νά πιστολίσωσι τόν 
άντιβενιζελισμόν. δανειζόμεναι μελάνην άπό τήν γενναιόδωρον διαχυτικό
τητα τοϋ κ. Χατζημιχάλη. Δέν δικαιολογούσε όμως τόν ίδιο τό Χατζημιχάλη, 
τόν όποιο ώς τότε υποστήριζε σθεναρά, άναγνωρίζοντάς τον ώς πολιτικό 
εκπρόσωπο τοΰ Μεταξά στήν "Ηπειρο, καί τόν καλοΰσε ν ’ άπαντήσει στά 
εξής έρωτήματα: 1) "Οταν έγραφε τήν έπιστολή του, ρώτησε κανένα άλλο άν- 
τιβενιζελικό άν συμφωνεί μαζί του: Ρώτησε τό Μεταξά, όστις μάχεται ύπέρ 
ενός ιδεώδους πολιτικής καί κοινωνικής τάξεως, ύβριζόμενος καθημερινώς 
άπό τούς κομμουνιστάς, άν θά τοϋ έπέτρεπε νά δημοσιεύσει τέτοια έπιστο
λή: 2) Γιά ποιό λόγο αισθάνεται άπερίγραπτον ένθουσιασμόν καί συγγενεύει 
μέ τήν ιδεολογία τους; Έμεις, οί πολιτικοί φίλοι του, συμπλήρωνε ό Χατζής, 
δέν συγγενεύομεν άπολύτως εις τίποτε μέ τούς κυρίους, μετά τών όποιων 
άνεκάλυψεν συγγενικός ιδεολογίας καί αισθήματα ό κ. Χατζημιχάλης, οϋτε
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ένθουσιαζόμεθα μέ τούς αγώνας των...
Είχε γράφει τό άρθρο, δταν ό Χατζημιχάλης έγραφε στό Χατζή, διαμαρ- 

τυρόμενος γιά τήν εκμετάλλευση τής επιστολής του άπό τό βενιζελικό τύπο 
καί εξηγούσε δτι τήν επιστολή τήν έστειλε στούς παλαιούς πολεμιστές, κι δχι 
στούς κομμουνιστές. Άτυχώ ς  -σχολίαζε ό Χατζής- από κοινού έκδίδουν τόν 
«Νέον άγώνα» καί κοινά ιδεώδη έχουν. Συνεπώς, ούτε κατά τοϋ βενιζελικοϋ 
τύπου, ούτε καθ' ημών έχει δίκαιον νά διαμαρτύρηται ό κ. Χατζημιχάλης.

Ά π ό τις 26 ’Οκτωβρίου τοϋ 1924 τά Γιάννινα απέκτησαν Μουσικό σύλλογο  καί 
'Ηπειρωτική μανδολινάτα. Ύστερα άπό πρόσκληση προσωρινής επιτροπής, στιγκεντρώ- 
θηκαν στά γραφεία τοϋ ΰπό ϊδρ}ΧΠ^συλλόγου 30 Γιαννιώτες, πού έπαιζαν διάφορα μου
σικά όργανα καί συνέπηξαν τόν Μουσικόν σύλλογον « ’Απόλλων»  καί τήν 'Ηπειρωτικήν

μανδολινάταν, μέ σκο
πό τήν έξάπλωση τής 
μουσικής στήν Ή πει
ρο καί τή συγκρότηση 
μαντολινάτας γιά συ
ναυλίες. Μετά τή σύ
νταξη καί έγκριση τοΰ 
καταστατικού εκλέ
χτηκε προσωρινό διοι
κητικό συμβούλιο άπό 
τούς: Δημ. Άργύρη. 
Χρ. Βούλγαρη. Εύθ. 
Τζάλλα. Κων. Βαζά- 
κα καί Ίωάν. Πουτέ- 
τση.- Στίς έφημερίδες, 
κυρίως στήν 'Ηπειρω
τική ήχώ. κάτω άπό τά 
δρομολόγια τών αύτο- 
κινήτων. δημοσιεύον

ταν καί τά δρομολόγια τής Υ ποζυγίου συγκοινωνίας, τά όποια γιά τό φθινόπωρο καί 
χειμώνα τοΰ 1924^79257 ήταν τά έξης: α) Γραμμή Ίωαννίνων-Φιλιατών: Κατά Τρίτην 
καί Τετάρτην  (αφετηρία ήτανί τά ξενοδοχεία Άλεξ. Μπρόσγκου καί «Αωδώνης». οδός 
'Ανεξαρτησίας, β) Γραμμή Ίωαννίνων-Παραμυθιας: Κατά Τρίτην καί Πέμπτην τό 
ξενδδοχεϊόν Παύλου Μπλέτσα. όδός Άβέρωφ. γ) Γραμμή Ίωαννίνων-Μετσόβου: Ά πα ξ  
τής έβδομαδος τό ξενοδοχεϊον Γϊακη Παπαζήση. όδός Μητροπόλεως.- Ά πό τά τέλη 
'Οκτωβρίου έπεκτάθηκε καί στα Γιάννη^τΓεφαρμογή τού νόμου περί Κυριακής αργίας. 
Ό  Κήρυξ άντέδρασε. άπείλησε μάλιστα καί τούς τυπογράφους, οί άλλες έφημερίδες 
συμμορφώθηκαν. Ή  Ηπειρωτική ήχώ πού κυκλοφορούσε κάθε μέρα τετρασέλιδη, λόγω 
τής άργίας τή Δευτέρα έκδιδόταν δισέλιδη.- Νέος επιστήμων: Μετά χαράς άγγέλλομεν 
δτι ό κ. Γιαννάκης Γκάνιος. τό χαϊδεμένο παιδί τών Ίωαννίνων. δούς τάς νενομισμένας 
έξετασεΐς εις τήν Νομικήν σχολήν, ήξιώθη τοϋ βαθμού άριστα.- Νέος μητροπολίτης 
Παραμυθίας τοποθετήθηκε άπό τό Πατριαρχείο ό τέως μητροπολίτης Βελεγράδων ’Ιω
ακείμ Μαρτινιανός, άπό τούς πιό μορφωμένους ιεράρχες τοΰ Πατριαρχείου κι άξιόλο- 
γδς'συγγραφέάς.- Μέ αφορμή τή χειροτονία τοϋ Γιαννιώτη Ανθίμου Τσάτσου (άνεψιοΰ 
τοΰ ομώνυμου πατριάρχη) ή ’Ελευθερία (24-11-1924) δημοσίευσε κατάλογο των ζώντων 
Ήπειρωτών άρχιερέων: 1) Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως καί Πωγωνιανής Βασίλειος
2) Ίωαννίνων Σπυρίδων 3) Άρτης Σπυρίδων 4) Τρίκκης Πολύκαρπος 5) Κίτρους Παρ-

Μανδολινάτα Ιωαννίνων (1924). Στόν κήπο τοϋ καφενείου 
Μπλέτσα (Γυαλί Καφενέ). Ο δάσκαλος - μουσικός Καλύβας 
καί οί Μιχ. Παπλωματάς, Ίωάν. Πουτέτσης, Π. Μαρνέλης, Απ. 
Παπαζήσης, Άλέξ. Τσουκανέλης, Κ. Φερούκας.
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θένιος 6) Κέρκυρας Άθηναγόρας 7) Νουβίας Νικόλαος 8) Βρεσθένης Ά νθιμος Τσάισος 
8) Μιλητουπόλεως (τότε Κορυτσάς) Ιερόθεος καί 10) Συνόδων Χριστόφορος, τότε 
Βελενοάδων. (Κατά τήν ’Ελευθερία οί δύο τελευταίοι θεωρούνταν άπό τήν Εκκλησία 
άποστάται. ώς παρατήσαντες τάς έπισκοπάς των καί καταλαβόντες τάς της Κορυτσάς 
καί τών Βελεγράόων (Βερατίου). άνευ έγκρίσεως τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου).- 
Ευτυχείς αρραβώνες: Μετ' εύλογου χαράς άναγγέλλομεν τούς ευτυχείς άρραβώνας τοϋ

αρχιεργάτου τών τυπο
γραφείων τής «Η πεί
ρου». ένός έκ τών καλ- 
λίστων καί έργατικω- 
τάτων νεανιών τής πό- 
λεώς μας κ. Θωμά Πα- 
ναγιωτίδου. μετά τής 
έξ Άρτης άριστούχου 
διδασκαλίσσης Ίοκά- 
στης Μαϊδάτση. έκ τών 
σεμνοτέρων. ήθικωτέ- 
ρων καί καλλιμορφω- 
τέρων διδασκαλισσών. 
αΐτινες άπεφοίτησαν

. .  ,  , τόν παρελθόντα Ίού-Μανδολινατα και χορωδία συγκρότησε και ο αθλητικός συλλο- , _
γος « Ηρακλής» πού ιδρύθηκε τόν επόμενο χρόνο (1925). Στή νί0ν έκ τον ενταυβα
φωτογραφία, άπό αριστερά: Παν. Ψωμάς, τενόρος, Δημ. Μονοταξίου Διδασκα-
Καππάς, μαντολίνο, Δημ. Αργύρης, μαντολίνο, Γεώργ. Κων- λείου ( ’Ελευθερία. 24-
σταντινίδης, δικηγόρος, Αναγνωστόπουλος καί Νικολαΐδης, 11-1924) - Μεγάλη χο-
μέλη τοϋ Δ. Συμβουλίου, Ζήσης Στεργίου, μαντολίνο Βαρλα- ίδα , ώ_
μιιης, βαρύτονος. Στο κέντρο: Κων. Φωτοπουλος, Δημ. Μα-  ̂ , ^ ^
κρής. (Φωτογραφία 19271---------  ' ~ Ρ' θηκε σττ1 Στ6««ωτικη

,——------  Λέσχη (25-11-24). μέ
πρωτοβουλία τοΰ στρατηγού Βλ. Τσιρογάννη, γιά τήν ενίσχυση τοΰ άκριτικοΰ Έθνικοϋ 
οικοτροφείου ΒοστΓνάς. στό όποιο περιθάλπονταν παιδιά άπό τή Μ. Ά σία καί τή Β. Ή 
πειρο. Τό πρόγραμμα περιλάμβανε κλειδοκύμβαλο (πιάνο), άπαγγελίες καί τραγούδια.- 
*Αρχισαν τ' άφθονα κυνήγια παπιών τής λίμνης καί λαγών. Α λλά  πέρδικες καί μπεκά
τσες άραιά καί ποϋ βλέπει κανείς στούς δρόμους. (Ποΰ νά δει! Τά είχαν ρημάξει τά πε
τούμενα τοΰ Θεού!).- Αφίχθησαν έκ Βουκουρεστίου, όπου είχον'μεταβή πρό τίνος 
καιρού, οί κ.κ. Ν. Βασιλάκης. ιατρός, πρόξενος τής Ρουμανίας ενταύθα (δραστήριος 
άρχηγός τής ρουμανικής προπαγάνδας άπό τήν εποχή τίκ Τουρκοκρατίας) καί ό συμπα
θέστατος παρά τή κοινωνίςι τών Ίωαννίνων γαμβρός αύτοϋ έπί θυγατρί κ. Κων. 
Νικολέσκος. γεωλόγος, καθηγητής έν τφ ένταϋθα ρουμανικφ γυμνασίω  (άλλου κέντρου 
προπαγάνδας) καί πρόξενος τής ’Ολλανδίας.- Δυό τρία προσφυγόπουλα, ηλικίας 7-10 
ετών. περιέρχονται τάς όδούς τής πόλεώς μας καί ζητιανεύουν ημίγυμνα, καθ' όλην τήν 
σημασίαν τής λέξεως. Ά π ό  τήν μέσην καί κάτω είναι εις άδαμιαίαν στολήν! Κ αί βρισκό
μαστε στήν καρδιά τοϋ χειμώνα μέ ψύχος 2 ύπό τό μηδέν! Δέν υπάρχει καμμιά υπηρεσία 
προσφύγων, έπιτροπή... φιλανθρωπικό σωματείο νά φροντίση γι' αύτά τά Απόκληρα; 
Μ όνον γιά τις ψηφοφορίες μάς χρειάζονται οί πρόσφυγες καί γιά τίποτε άλλο: 
{ ’Ελευθερία. 1-12-24).- Ά π ό  τά πολιτικά σχόλια: Ά πό τάς στήλας τοϋ «Νέουβήματος» 
(’Ελευθέρου βήματος) εξακολουθεί ή έναντίον τοϋ τέως υπουργού κ. Δημ. Μπότσαρη 
έμετική Ίλιάς: Ό  Δ. Μπότσαρης παρείσακτος καί ό Καγιάς βέβαια κανονικώς εισηγμέ
νος. Ό  Δ. Μπότσαρης Ναυπάκτιος καί ό Καγιάς Σουλιώτης βέβαια! Οί άθλοι τών 
Μποτσαραίων στό Σούλι, στό Ζάλογγο, στ' Άγραφα, ηταν άθλοι τών παπούδων τοϋ κ.
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Καγιά! Νεοηπειρωτική καί αυτό ψυχολογία! Νά μάς ζήση πρός δόξαν τής Ηπείρου! 
(Αύτά τά έγραφε ό Χρηστοβασίλης. πολιτικός άντίπαλος τοϋ Μπότσαρη. θιγόταν όμως 
δταν αμφισβητούσαν τή Σουλιώτικη καταγωγή τοΰ Μπότσαρη. όπως έκανε τό φιλελεύ
θερο 'Ελεύθερονβήμα. Κάτι άνάλογο είχε γίνει στό παρελθόν καί μέ τόν Π. Δαγκλή. Οί 
αντίπαλοί του άμφισβητοΰσαν τήν Ηπειρωτική καταγωγή του).- Ή 'Αναγέννησις, παρά 
τις δυσοίωνες προβλέψεις, έξακολουθοΰσε νά έκδίδεται. τό τεΰχος Δεκεμβρίου περιείχε 
ποικίλην καί ώς επί τό πολύ έντόπιον ϋλην. λία ν άξιανάγνωστον.- Τί θά μποροΰσε νά 
άποτελέσει είδηση: Τό παρελθόν Σάββατον έθεάθη εις περίπατον ό κ. Β. Πυρσινέλλας 
μετά τής άξιοτίμου κυρίας του - Ό  τέως άνθυπολοχαγός τής Έννόμου τάξεως Ίωάν. 
Τζίτ^ος ή Μανούσης (βλ. προηγούμενα) κατεδικάσθη εις δύο καί ήμίσεως ετών φυλάκι- 
αιν. Ο Χρηστοβασίλης πού δημοσίευσε τήν είδηση άποκάλυψε πώς οί περίφημες προκη
ρύξεις πού τόιχόκολήθηκαν στήν περιοχή δράσης τοϋ^Τζίτζου. δέν ήταν δικές του. άλλά 
κατασκεύασμα εκείνων, έξ ών οϋτος έξηρτάτο.- "Υστερα άπό δυό-τρεΐς μέρες έχουμε 
Χριστούγεννα κι άκόμα δέν βγήκαν στά κρεοπωλεία τά καινούργια  γ' άρνιά καί τά Γιάν
νινα τρων παλιόγιδες καί παλιοπράτινες. Υ πά ρχουν καί καλές γίδες καί καλές προβα
τίνες. άλλά 3-4 δρχ. παραπάνω άπό τές διατιμήσεις. Υ πάρχουν καί τραγιά καί κριάρια, 
άλλά 4-5 δρχ. άκριβώτερα άπό τή διατίμηση. 'Αρνιά δμως οϋτε ένα’ κα'ι ή Παρακράτηση 
κοιμάται τόν βαρούχειον (μακράς διάρκειας ϋπνο) ϋπνον της.

ΤΤ συρροή τών γεγονότων τών τελευταίων μηνών είχαν επιπτώσεις στόν 
ψυχισμό τοΰ Πέτρου, άλλά κι δλης της οικογένειας. Άκόμα καί τό Γιάγ- 

κο καί τούς δικούς του. άλλοιώς καί μ’ άλλα συνηθισμένους άπό τή Σμύρνη, 
έπηρέασαν. Έκεϊ ό φόβος τους, προπαντός τά τελευταία χρόνια, ήταν ό 
Τούρκος, έδώ οί αιτίες γιά τήν άνησυχία καί τήν άγωνία τοΰ κόσμου, ήταν 
πολλές. Οί συμμορίες τών ληστών πρώτα, πού άλώνιζαν τήν ύπαιθρο, σκό
τωναν κόσμο, έπιαναν αιχμαλώτους, ζητούσαν λύτρα, έδερναν εύϋπόλη- 
πτους άνθρώπους μέσα στήν πόλη, χωρίς νά φοβούνται τις συνέπειες, έξευ- 
τέλιζαν τό κράτος, δποτε καί δπως ήθελαν, συνεργάζονταν φανερά μέ 
κρατικούς λειτουργούς, είχαν φίλους καί συνεργάτες κοινωνικά στελέχη μέ 
έπιρροή, στήν πόλη καί στήν ύπαιθρο, πώς φτάσαμε σ' αύτό τό κατάντημα, 
έλεγε ό Πέτρος μ’ άπογοήτευση, δταν κουβέντιαζαν μέ τό Γιάγκο, στό μαγαζί 
καί στό σπίτι. —Σ τ ’ άλήθεια κατάντημα... συμπλήρωνε ό Γιάγκος, νά γίνο
νται τέτοια στήν έλεύθερη πατρίδα, ποτέ δέν τό φανταζόμουν... — Καί δέν 
είναι μόνο οί ληστές, πού έξευτελίζουν τό κράτος, τό ίδιο κάνουν καί τά 
άποσπάσματα πού τούς καταδιώκουν, είπε πάλι ό Πέτρος. ’Εφαρμόζουν δι
κούς τους νόμους, δέρνουν, φυλακίζουν, ρημάζουν τόν κόσμο, οί άγρότες 
τραβάνε τά πάθη τοϋ Χριστού. Γιατί παραξενεύονται πού τούς τά γράφει ό 
Χρηστοβασίλης: Ό τα ν  στέλλουν έπικεφαλής τών άποσπασμάτων ληστές 
άμνηστευμένους τί περιμένεις ά π ’ αύτούς: Πολιτισμένη συμπεριφορά: Κ ά
νουν αύτά πού ξέρουν ώς ληστές. Ληστοκρατεία καί άποσπασματοκρατεία, 
χαρακτήρισε ό Χρηστοβασίλης τήν κατάσταση, έχει δίκιο, δέν ξέρουν άπό 
ποιόν νά φυλαχτούν οί άνθρωποι τών χωριών.

Ά λλες φορές γύριζαν τήν κουβέντα στό μητροπολιτικό, παρόλο πού πέ
ρασαν τρεις σχεδόν μήνες άπό τήν επιστροφή τοΰ Σπυρίδωνα στά Γιάννινα,
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δέν έλεγε νά πάρει τέλος. Βέβαια, τό Δεκέμβριο, είχε ξεθυμάνει, κάπου-κά- 
που δμως ξεπεταγόταν κι ένα φλογερό άντι-Σπυριδωνικό άρθρο άπό τις 
στήλες τής Ηπειρωτικής ήχοϋς, ίδια δπως εκείνες οί ξαφνικές έκρήξεις άπό 
τά σβησμένα ηφαίστεια. 'Η βασική κατηγορία ήταν άνάμιξη στήν πολιτική. 
— Μά ποιός δέν πολιτευόταν άπό τούς άνώτερους κληρικούς τά χρόνια πού  
πέρασαν: άναρωτήθηκε ό Πέτρος. Ό  Πανάρετος, δταν ήταν τοποτηρητής. 
είχε μετατρέπει τό μητροπολιτικό μέγαρο σέ «Λέσχη Φιλελευθέρων», προσ
δοκούσε νά γίνει ό ίδιος μητροπολίτης. 'Ο Νεόφυτος τής Παραμυθίας, τό 
ίδιο. έποφθαλμιούσε τό θρόνο τών Γιαννίνων μέ τήν ύποστήριξη τών βενι- 
ζελικών, δέν έμεινε δεσπότης πού νά μήν προσκολληθεΐ στή μιά ή στήν άλλη 
παράταξη, πρός τί τώρα ή άναμόχλευση τοϋ παρελθόντος; — Έγώ πρό
σφυγας είμαι, ξένος άκόμα, δέν ξέρω καλά τήν ιστορία τής πόλης, είπε ό 
Γιάγκος, υποψιάζομαι δμως πώς πίσω άπό δλο αύτό τό θόρυβο κρύβονται 
συμφέροντα, μεγάλα συμφέροντα, είχαμε καί μεΐς στή Σμύρνη τέτοιες ιστο
ρίες, τις υποκινούσαν οί παρατάξεις πού έναλλάσσονταν στήν διαχείριση 
τών κληροδοτημάτων, κάθε φορά πού έρχόταν νέος μητροπολίτης, τά ίδια 
γίνονται παντοϋ... — Έ χεις δίκιο, τόν διέκοψε ό Πέτρος, εδώ στά Γιάννινα, 
μέ τά κληροδοτήματα, «τά λάσα», δπως τά λένε, τρώγονται σάν τά σκυλιά, 
τούς παλιότερους καιρούς ή κατάσταση ήταν χειρότερη, τάχει γράψει αύτά 
ένας γιατρός άπό τό Ζαγόρι, ό Ιωάννης Λαμπρίδης. στά βιβλία πού τύπωσε 
έδώ κάί μΐσό αΐώνα' δέ χρειαζόταν δμως νά μοϋ τά ποϋν άλλοι, τά έζησα 
καί γώ χρόνια ώς έπίτροπος' άηδίασα, γ ι ’ αύτό παραιτήθηκα, είμαι τώρα 
έλεύθερος σκοπευτής, δπου μπορώ συντρέχω ' τόν μόνο πού· δέ θ ’ άφήσω 
είναι ό Σπυρίδων, έδωσα τό λόγο μου νά τόν βοηθήσω νά φτιάσει σχολεία, 
γηροκομεία, φιλανθρωπικά ιδρύματα, θά τά κάνει; είναι άποφασιστικός. 
αύταρχικός πολλές φορές, πεισματάρης, καί μ ’ άλλα έλαττώματα. ίσως είναι 
καί προτερήματα, άκόμα σέρνουμε πάνω μας τό ραγιαδισμό τής τουρκοκρα
τίας, δέν είμαστε έτοιμοι γιά μιά άλλη συμπεριφορά, πρέπει νά περάσουν 
άρκετά χρόνια, νά ζήσουμε σέ βάθος τή Δημοκρατία, όχι στήν έπιφάνεια..., 
πολλά είπαμε δέν έχουν τελειωμό οί ιστορίες αυτές...

Δέν ήταν μόνο τά γεγονότα τά τοπικά καί τά γενικότερα πού επηρέαζαν 
τόν ψυχισμό τοΰ Πέτρου. Τά τραύματα άπό τήν τραγική περιπέτεια τοΰ 
Βασίλη, καθώς κι άπό τό χαμό τής Ελένης, είχαν βέβαια επουλωθεί, μέ τή 
βοήθεια τής οικογένειας τοΰ Γιάγκου, δμως στήν καρδιά έμειναν τά σημάδια, 
οί ούλές, άπό τις δοκιμασίες πού πέρασε- έρχονταν στιγμές, δταν τό γενικό
τερο ψυχολογικό κλίμα γινόταν βαρύ, πού αύτά τά σημάδια ξανάφερναν στό 
προσκήνιο τής συνείδησης, άπωθημένες στις σκοτεινές κατακόμβες τής 
ψυχής, συναισθηματικές καταστάσεις πού ποτέ δ Πέτρος δέν ήθελε νά ξανα
ζήσει. Αύτά άφορούσαν τήν ψυχή, τήν καρδιά, τό συναίσθημα, ήταν δμως κι 
αλλα πού χαλούσαν τή διάθεση τού Πέτρου, δέν είπε ποτέ σέ κανένα τίποτα, 
ούτε στή Λευκή, ούτε στά παιδιά, προπαντός άπέφευγε νά κουβεντιάσει μέ 
τό Δημήτρη πού ήταν γιατρός. Έ νοιωθε τόν τελευταίο καιρό μιά άδιαθεσία
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γενικότερη, δέ μπορούσε νά προσδιορίσει τήν αιτία, καταλάβαινε πώς κάτι 
δέν πήγαινε καλά. Ό σ ο  κι άν ήθελε νά κρύβεται άπό τούς άλλους, ή συμπε
ριφορά του τόν πρόδιδε, είχε χάσει καί λίγο βάρος, ό Δημήτρης τό πρόσεξε. 
—Είσαι, άρρωστος πατέρα: τόν ρώτησε λίγες μέρες πριν άπό τά Χριστού
γεννα. — Ό χι παιδί μου, πώς σοϋ πέρασε αύτή ή ιδέα. άπάντησε ό Πέτρος, 
χωρίς νά σηκώσει τό κεφάλι, άπέφευγε ν ’ άντικρύσει τό έπίμονο βλέμμα πού 
είχε ρίξει πάνω του ό Δημήτρης. —Νά περάσεις αύριο άπό τό ιατρείο νά σ ’ 
εξετάσω, τοϋ είπε σέ τόνο προσταγής. — Ό χι αύριο, άντέδρασε ό Πέτρος, 
δέν έχω τίποτα, δταν θά περάσουν οί γιορτές, θάρθω νά μέ δεις. Ά ς  μή χα 
λάσουμε, χρονιάρες μέρες τή γιορταστική άτμόσφαιρα...

"Οταν πέρασε καί τοΰ άγιου Στεφάνου, ό Πέτρος πήρε τό Γιάγκο, κι 
άρχισαν νά γυροφέρνουν στούς δρόμους τής πόλης, νά βροΰν σπίτι κατάλ
ληλο γιά τήν οικογένεια Κεϊβανίδη. Ό  Γιάγκος «πιέζονταν» άπό δυό πλευ
ρές, χωρίς αύτό νά σημαίνει καί περιορισμό τής ελευθερίας τών δικών του 
κινήσεων. Οί πιέσεις είχαν μάλλον τήν έκφραση εύχής, όχι άπαίτησης. Ό  
Πέτρος θά προτιμούσε ν ’ άγοράσει ό Γιάγκος σπίτι στή δική του συνοικία, 
τήν Καραβατιά, ύπήρχαν κατάλληλα, χτίζονταν καί νέα. θά μπορούσε νά κά
νει επιλογή. Σφιγγόταν ή καρδιά του μέ τή σκέψη πώς ό Γιάγκος, άν έφευγε 
σέ μακρυνή συνοικία, υπήρχε κίνδυνος νά σπάσει τόν ενωτικό δεσμό τών 
δυό οικογενειών, θά τόν έχανε. Ή ταν, βέβαια, ό Νίκος καί ή Φιλίτσα πού 
θά τόνωναν μέ τό γάμο τους τήν όποια χαλάρωση δεσμών, δμως ό γάμος 
άργοΰσε, κι ό Πέτρος τόν τελευταίο καιρό, ένοιωθε τήν άνάγκη νά βρίσκεται 
κοντά του κάποιος φίλος νά μπορεί νά στηριχτεί. Ή ταν μιά αίσθηση πρω
τόγνωρη. δέν τήν είχε δοκιμάσει άλλη φορά, στό βάθος άποτελοΰσε έκκληση 
γιά βοήθεια... Ά πό τήν άλλη μεριά ό συμπατριώτης τοΰ Γιάγκου, ό Θεολό
γος, τόν ήθελε κοντά του, στήν Καλούτσιανη, νά μπορούν νά συναντιώνται 
συχνά, νά λένε τά δικά τους, τί νά λένε, νά μοιρολογούν τις χαμένες πατρί
δες· δσο κι άν ή τύχη τούς εύνόησε -άς ήταν καλά ό Κωστίδης πού τούς βοή
θησε νά προαρμοστοΰν μέ γρήγορους ρυθμούς στό χώρο καί στόν κοινωνικό 
περίγυρο τής νέας πατρίδας τους- ό τόπος πού γεννήθηκαν καί έζησαν 
εξακολουθούσε νά σπαρταράει μέσα τους ολοζώντανος- πώς νά ξεχαστοΰν 
οί εύτυχισμένες μέρες τής ζωής τής ’Ιωνίας, πώς νά σβήσει ή φρίκη τής κατα
στροφής κι ό χαμός τόσων άγαπημένων υπάρξεων; Ή ταν άναγκαΐο καί γιά 
τό Γιάγκο τό ταξίδι τής επιστροφής, μπορεί νά τοϋ δημιουργούσε εσωτερική 
άναστάτωση, προπαντός ή άνάμνηση τής χαμένης κόρης, δμως θεωρούσε τήν 
άναπόληση ώς χρέος, ευλαβικό μνημόσυνο άπέναντι στά πρόσωπα καί τά 
πράγματα πού άφησαν έκει, στούς δικούς τους, τούς συγγενείς, τούς φίλους, 
δλους τούς "Ελληνες τής ’Ιωνίας πού θυσιάστηκαν κι έμειναν στή χαμένη 
Πατρίδα, μάρτυρες ελληνικής ιστορίας, πολιτισμού καί παράδοσης αιώ
νων... Αύτή ή έπιστροφή, δταν γινόταν, άπαιτοΰσε τήν καταβολή μεγάλων 
ψυχικών δυνάμεων μέ τήν επάνοδο στήν πραγματικότητα ό Γιάγκος ένοιωθε 
εξαντλημένος κι άδύναμος σά νά τοΰ είχαν σπάσει τά κόκκαλα μέ βαριά.
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Ή ταν τρομερή δοκιμασία, δέ θάντεχε σέ συχνές επαναλήψεις. — Ό χι Θεο
λόγε, τοΰ είπε αποφασιστικά ένα πρωΐ πού συζητούσαν πάλι τό ζήτημα τοΰ 
σπιτιοΰ, δέ θάρθω στήν Καλούτσιανη. οϋτε στήν Καραβαηά θά μείνω, όπως 
μέ παρακαλεΐ ό Πέτρος, θά προτιμήσω μιάν άλλη συνοικία, μακρνά από 
τούς δυό σας, νομίζω πώς τήν έχω κι όλας βρει...

Παραμονές Πρωτοχρονιάς ό Γιάγκος ξαναβγήκε, μόνος αυτή τή φορά 
στους δρόμους τών Γιαννίνων. Τά περιδιαβάσματα τοΰ έδωσαν τήν ευκαιρία 
νά γνωρίσει καλλίτερα τήν πόλη, αυτή θάταν πιά ή μοίρα τοΰ ίδιου καί τών 
δικών του. Πέρασε κι άπό τούς τούρκικους καφενέδες, τήν περιοχή τής πρώ
της του έγκατάστασης, συχνά έκανε τή βόλτα του πρός τά έκεΐ δταν οί ασχο
λίες τοΰ τό έπέτρεπαν. Τοΰ προξενοΰσε συγκίνηση ό χώρος, είχε συνδεθεί μ’ 
αύτόν μέ βιωματικές καταστάσεις έντονες, έκει, στούς τέσσερες τοίχους ένός 
δωματίου τούρκικου έρειπωμένου σπιτιοΰ κόνεψε, όλοκληρώνοντας τόν κύ
κλο τών πιό τραγικών στιγμών τής ζωής τής οικογένειας: τής σφαγής, τής 
καταστροφής, τής φωτιάς, τοΰ χαλασμού καί τοΰ μεγάλου δδοιπορικοΰ' ή 
γύμνια τοΰ χώρου δέν τόν τρόμαξε, είχε βρεθεί επιτέλους ένα μέρος, νά ξε
κουράσουν τά βασανισμένα κορμιά τους, στό σανίδι ξάπλωσαν, ούτε πού 
τόνοιωθαν τις πρώτες μέρες, είχαν περιπέσει σέ μιά κατάσταση τέλειας 
άδιαφορίας γιά δλα- ύστερα άρχισε ή τυραννία τών άναμνήσεων τών τε
λευταίων εβδομάδων, είχαν άποτυπωθει στό μυαλό μέ πυρωμένο σίδερο, 
έρχονταν στιγμές πού άγγιζαν τά δρια τής τρέλλας, άκολουθοΰσε ένας 
ύπνος πού δέν άπειχε καί πολύ άπό τό θάνατο. Σέ τέτοιες στιγμές τούς είχε 
βρει ό Πέτρος Κωστίδης, δταν μπήκε στό δωμάτιό τους γιά νά τούς άναγ- 
γείλει τή μεγάλη του άπόφαση. Νά τούς άνασύρει άπό τούς «κευθμώνες» τοΰ 
Ά δου καί νά τούς έγκαταστήσει στόν Παράδεισο. Τό παλιό τούρκικο σπίτι 
καί ή περιοχή άσκοΰσαν μιά άκατανίκητη έλξη στό Γιάγκο, έδώ θά έπέλεγε 
τόπο νά έγκατασταθεϊ, καινούρια σπίτια χτίζονταν, τά τούρκικα γκρεμίζον
ταν ή έπισκευάζονταν, άν οί φθορές τοΰ χρόνου καί τών ίδιων τών Τούρ
κων πού τά είχαν άπογυμνώσει φεύγοντας, δέν ήταν πολλές- νεόχτιστο 
προτιμούσε ό Γιάγκος, βρήκε τό κατάλληλο, ολόκληρο τό δεύτερο δροφο νε- 
οανεγειρόμενου μέ πέντε μεγάλα δωμάτια καί βοηθητικούς χώρους, συμφώ
νησαν χωρίς πολλά παζάρια τήν τιμή μέ τόν ιδιοκτήτη, τό σπίτι θά ήταν 
έτοιμο γιά παράδοση, ύστερα άπό πέντε μήνες, έκαναν τά συμβόλαια, ό 
Γιάγκος ένοιωθε πώς βρισκόταν στήν άρχή ένός καινούριου δρόμου τής
ζωής χοΰ ίδιου καί τής οίκογένειάς του, δλα έδειχναν πώς οί οιωνοί ήταν 
καλοί...

Χάρηκε c Πέτρος δταν άκουσε τήν άπόφαση τοΰ Γιάγκου γιά τήν άγορά 
σπιτιοΰ, πήγε κι ό ίδιος, μόνος του νά δει, ήθελε νά έχει προσωπική άντίλη- 
ψη, ανεπηρέαστη άπό τις γνώμες άλλων τοΰ άρεσε ήταν ή κατάλληλη έπιλο- 
V\, ικανοποιήθηκε ό Γιάγκος μέ τήν κρίση του' — Νάναι καλορρίζικο εύχή- 

1Ίκαν δλοι, παραμονές πρωτοχρονιάς ήταν, ό δίσεκτος χρόνος τέλειωνε, τό 
άς είναι ευτυχισμένο γιά όλους μας, είπε ό Πέτρος, μιά άνεπαίσθητη
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ανησυχία πρόδιναν τά λόγια του, ευτυχισμένο καί γιά τήν πατρίδα μας, πρό
σθεσε ό Γιάγκος.

Ευτυχισμένος χρόνος... Θά ήταν; Ό  Πέτρος έμεινε σκεφτικός μέ τις ευχές 
πού έλεγαν όλοι, γυναίκες κι άντρες, κάθε μιά είχε καί τή δική της άπό- 
χρωση- κάτι όμως δέν πήγαινε καλά καί γιά τις δυό οικογένειες. Νάταν ό 
έπικείμενος χωρισμός, είχαν γίνει άπό καιρό μιά οικογένεια, όλοι καταλά
βαιναν ότι σέ λίγο θά χωριζόταν στά δυό, όχι. είπε μέσα του ό Πέτρος, δέν 
είναι αύτό, εξάλλου στά Γιάννινα θάμεναν ό Γιάγκος καί οί δικοί του, όποτε 
ήθελαν θά έσμιγαν, έπειτα μέ τό γάμο τών παιδιών τους, ό δεσμός θά γινό
ταν στενότερος, όχι δέν είναι αύτό, μονολόγησε, μήπως... μήπως ή ύγεία του 
ήταν έκείνη πού δημιουργούσε τήν άνησυχία πού είχε τήν άντανάκλασή της 
καί στον περίγυρο; Ό  Πέτρος δέν ήθελε νά πιστέψει πώς κάτι σοβαρό συνέ- 
βαινε, παρόλα αύτά, χωρίς νά τό θέλει, έπηρεάστηκε άπό τά λόγια τοΰ Δημή- 
τρη, έπέμενε νά τόν εξετάσει επειγόντως στό ιατρείο, έτσι κάνουν οί γιατροί, 
σκέφτηκε πάντα φοβούνται τό χειρότερο, μετά τά Φώτα πάντως θά έκανε τις 
εξετάσεις, θά άπαλλασσόνταν έτσι κι άπό τις άμφιβολίες...

Ούτε οί εύχές τοΰ Γιάγκου καί τής Φωτεινής, είχαν τή θέρμη πού άπαι- 
τοΰσαν οί μέρες, παρατήρησε ό Πέτρος. Τούς συνέβαινε τίποτε καί δέν τό 
ήξερε; "Εβλεπε κάπως ταραγμένη τή γυναίκα τοΰ Γιάγκου τόν τελευταίο και
ρό, δέν πήγε ό νούς του στό κακό. Ά ν  ήταν κάτι σοβαρό, δέν θά τοΰ τό 
έκρυβε ό Γιάγκος. Τότε; "Ολα αύτά δέν δημιουργούσαν άτμόσφαιρα πρόσφο
ρη γιά φιέστες καί χαρτοπαιξίες πρωτοχρονιάτικες. Έ τσ ι όταν έφτασαν τά 
μεσάνυχτα, οί δυό οικογένειες ξανάπαν τις εύχές τους γιά τό 1925, καί τρά
βηξαν γιά τά δωμάτιά τους' τό πρωΐ θά ξυπνοΰσαν νωρίς, νά παρακολουθή
σουν, όπως κάθε χρόνο τή λειτουργία τοΰ Μεγάλου Βασιλείου, στό 
Άρχιμανδρειό. Λίγο πριν χωρίσουν ό Γιάγκος είπε στόν Πέτρο σιγά, πώς 
ήθελε νά τοΰ μιλήσει. — Πάμε στό σαλόνι, άπάντησε ό Πέτρος, δέν παραξε
νεύτηκε, λές καί περίμενε τή συζήτηση αύτή άπό μέρες. —Τί συμβαίνει 
Γιάγκο: ρώτησε ό Πέτρος, μόλις κάθησαν. Ό  άλλος δέ μιλούσε, κοίταζε τόν 
Πέτρο στά μάτια, ήταν δμως φανερό πώς ό νούς του πλανιόταν άλλοΰ. 
Πέρασε έτσι άρκετή ώρα, ό Πέτρος σεβάστηκε τή σιωπή του, δέν ξαναμίλησε. 
Έκεινα πού ακούσε σέ λίγο τοΰ γέμισαν τήν καρδιά του μέ δέος. Ό  Γιάγκος 
τοΰ μιλούσε γιά μηνύματα πού αύτός καί ή γυναίκα του πίστευαν πώς δέν 
έρχονταν άπό τόν κόσμο τών ζωντανών άπό άλλη ζωή ξεκινούσαν, δμως 
είχαν μιά ένάργεια πού οδηγούσαν σέ σκέψεις, δέ μπορούσες νά τις προσπε
ράσεις, χωρίς νά σταθείς... Στήν άρχή ό Γιάγκος τά έλεγε τόσο μπερδεμένα, 
δέν έβγαινε νόημα, ύστερα, καθώς ξαστέρωνε τό μυαλό του, τάβαλε σέ μιά 
σειρά, μπόρεσε καί κατάλαβε ό Πέτρος.

Ό λ α  ξεκίνησαν δέκα μέρες πριν τά Χριστούγεννα. Μιά νύχτα, ενώ ήταν 
δλα ήρεμα, ξαφνικά, στίς τρεις τά ξημερώματα, ή Φωτεινή, πετάχτηκε ά π ’ 
τό κρεββάτι, βγάζοντας άναρθρες φωνές. Ξύπνησε κι ό Γιάγκος τρομαγμένος 
καί προσπάθησε νά συνεφέρει τή γυναίκα του, πιστεύοντας πώς πρόκειται
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γιά εφιάλτη, συχνά βασάνιζαν τή γυναίκα του εφιάλτες, άπό τήν εποχή τής 
μεγάλης καταστροφής. Χαμένη προσπάθεια, μέ τίποτε ή γυναίκα του δέ λά- 
ρωνε. "Οταν πέρασε ή μεγάλη κρίση, ό Γιάγκος κατόρθωσε νά ξεχωρίσει στά 
λόγια τής Φωτεινής ένα όνομα: Θεώνη. Μά Θεώνη ήταν ή χαμένη κόρη τους, 
άναλογίστηκε έκπληκτος ό Γιάγκος. — Γιατί άνέφερες τή Θεώνη Φωτεινή: 
ρώτησε τή γυναίκα του, κοιτάζοντάς την στά μάτια επίμονα. — Τήν είδα

Γιάγκο. άπάντησε ε
κείνη καί ξέσπασε σέ 
λυγμούς. Αύτός τήν 
άφησε νά κλάψει όσο 
ήθελε, ν’ άπαλλαγεΐ 
άπό τήν άγωνία της, 
ήταν φανερό πώς τό 
όνειρο ήταν διαφορε
τικό άπό τούς έφιάλ- 
τες πού τήν βασάνι
ζαν. Ό τα ν νόμισε 
πώς ήρθε ή κατάλλη
λη στιγμή, τή ρώτησε 
ήρεμα, γιά νά μήν 
προκαλέσει νέα άντί- 
δραση. —Γιά πές μου  
τώρα, πώς είδες τή 

Θεώνη μας... Ή  Φωτεινή, ήταν έτοιμη πάλι νά βάλει ουρλιαχτό, όχι τής είπε 
τώρα ό Γιάγκος, σέ τόνο επιτακτικό, θέλω νά μάθω κι έγώ πώς είδες τό κο
ρίτσι μας. πατέρας της είμαι...

Φουρτουνιασμένη θάλασσα στήν άρχή ό λόγος τής γυναίκας, ό Γιάγκος 
δέν ξεχώριζε λέξεις, δέν έβγαζε νόημα. Τά κύματα ορθώνονταν πανύψηλα, 
τό βουητό τοϋ άνέμου καί ή θύελλα έπνιγαν κάθε επίκληση σωτηρίας, αύτό 
πάσχιζε νά δώσει στόν άντρα της νά καταλάβει ή Φωτεινή, ή Θεώνη ζητούσε 
απεγνωσμένα τή βοήθειά τους, μόνο αύτό κατάλαβε κι ό Γιάγκος στήν άρχή, 
ώς δτου καταλαγιάσει ό χαλασμός καί μποϋν σέ κάποιο ρυθμό τά λόγια τής 
γυναίκας του... — Εφιάλτης, είπε ό άντρας, δταν κάποτε κατάλαβε τί τοϋ 
ελεγε ή Φωτεινή. — νΟχι έφιάλτης, άντέδρασε έντονα αύτή, είδα τό κορίτσι 
μας, ζωντανό νά τό τυραννοϋν οί άπιστοι, μοϋ άπλωνε τά χέρια νά τήν 
αρπάξω, νά τή σώσω άπό τό μαρτύριο, «δέν άντέχω άλλο μάνα», φώναξε, 
«παρε με, θά σκοτωθώ...» Πιό απελπισμένη κραυγή δέν άκουσα στή ζωή μου. 
Ή ταν ή φωνή τοϋ παιδιού αύτή πού μέ καλούσε. Ή  Θεώνη ζεΐ Γιάγκο. άπό- 
ψε μάς έστειλε μήνυμα νά τή σώσουμε. Ύστερα ή Φωτεινή άρχισε νά διη
γείται πάλι μπερδεμένα κι άνάκατα σκηνές άπό τό μαρτύριο τής κόρης τους, 
ιδια δπως κάνουν οί άγιογράφοι στις έκκλησιές, δταν θέλουν νά ιστορήσουν 
την κόλαση μ’ δλες της τις λεπτομέρειες, άπό τόν πύρινο ποταμό, καυτό μο

Μέλη τής «Μαντολινάτας» του συλλόγου «Ηρακλής»: Δημ. 
Μακρής, Άθαν. Άγγελίδης, Δημ. Αργυρής, Λάκης Καππάς.
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λύβι τά νερά του, ώς τά σύνεργα πού χρησιμοποιεί ό χορός τών δαιμόνων 
γιά νά τυραννάει τούς άμαρτωλούς. — Δαίμονες καί χειρότεροι, είναι, οί βα
σανιστές της, ούρλιαζε κάποια στιγμή ή γυναίκα, άλλά ή Θεώνη μας, τί 
έφταιξε τό άθώο παιδί, νά βασανίζεται σάν τούς κολασμένους; Συγχώρεσέ 
μας, θεέ μου, γιά τις άμαρτίες μας, εμείς φταίμε γιά όσα υποφέρει, έκανε τό 
σταυρό της, κι άρχισε πάλι ένα άτέλειωτο κλάμα γιά νά καταλήξει σέ άσυ- 
ναρτησίες καί παραλοϊσμούς... !Από έκείνη τή μέρα ή Φωτεινή δέν έκλεισε 
μάτι, Πέτρο, φοβάται πώς θά ξαναδεί τό χαμένο κορίτσι της νά καίγεται 
στις φλόγες τής κόλασης, άνησυχώ τώρα γιά τήν υγεία της. γιά τήν ίδια τή 
ζωή της... Είμαι άπελπισμένος δέν ξέρω πιά τί νά κάνω. πώς νά φερθώ, χά 
νω τή γυναίκα μου...

Ό  Πέτρος σηκώθηκε, τό ϊδιο έκανε κι ό Γιάγκος, έπεσαν ό ένας στήν 
άγκαλιά τοΰ άλλου, έμειναν άρκετή ώρα έτσι, χωρίς νά μιλούν. Ή  νύχτα είχε 
προχωρήσει, ό καινούριος χρόνος έκανε τά πρώτα βήματα τής ζωής του, τό
1925 γεννοΰσε στόν κόσμο ελπίδες, ελάχιστες θά γίνονταν πραγματικότητα, 
οί περισσότερες θά έμεναν στις καρδιές τών άνθρώπων ώς άνεκπλήρωτα 
όνειρα. Ό  Πέτρος, ύστερα άπό τήν εξομολόγηση τοΰ Γιάγκου, ήταν σί
γουρος πώς τό δνειρο-έφιάλτης τής Φωτεινής, έκρυβε ένα μήνυμα καί μιά 
ελπίδα, τό είπε καί στό Γιάγκο, δταν άποφάσισε νά μιλήσει. — Έ χει δίκιο ή 
Φωτεινή, τό όνειρο είναι προφητικό, ή Θεώνη ζεί, χρέος όλων μας είναι νά 
σκεφτοϋμε πώς θά μπορέσουμε νά τήν αρπάξουμε άπό τά χέρια τών δημίων 
της, αύτό ζητάει τό βασανισμένο κορίτσι. Δέν ξέρω άν ύπάρχει κρατική ύπη- 
ρεσία πού νά άσχολείται μέ τέτοιες υποθέσεις, όμως έγώ έχω στό νοϋ μου 
κάτι πού θά βοηθήσει νά λυτρώσουμε τή Θεώνη άπό τήν κόλαση. Απόψε δέ 
λέω τίποτε, οϋτε θέλω νά δημιουργήσω πρόωρες ελπίδες, μόλις όμως περά
σουν οί γιορτές, θά μιλήσω μέ τόν άνθρωπο πού έχει τή δυνατότητα νά μάς 
έξυπηρετήσει. Μή ζητάς τίποτε άλλο αύτή τή στιγμή, μήν πεις τίποτε στή 
Φωτεινή, προσπάθησε νά τήν κάνεις νά ηρεμήσει μέ λογικά έπιχειρήματα, άς 
παίρνει κι ένα κουτάλι βαλεριάνα πριν κοιμηθεί, μ ’ αύτή ήρεμοϋσε καί ή 
Αευκή τούς πρώτους μήνες ύστερα άπό τό χαμό τοϋ Βασίλη, έχω μιά διαί
σθηση πώς μέ τή βοήθεια τοϋ θεοϋ όλα θά πάνε καλά · μήν τό πάρεις ώς γε- 
βαιότητα καί δοκιμάσεις στό τέλος άλλη άπογοήτευση, άσε τά πράγματα νά 
κυλήσουν μόνα τους, ό άγιος Βασίλειος, ό έκ Καισαρείας πού γιορτάζουμε 
αύριο, προστατεύει τούς δυστυχισμένους, τούς αιχμάλωτους, τούς φυλακι
σμένους, τούς έξόριστους, τούς πεινασμένους, τούς βασανιζόμενους, ϊσως 
στήν περιοχή πού ποίμανε ό άγιος στήν έποχή του, νά βρίσκεται καί ή κόρη 
σου...

Ό  Γιάγκος έμεινε άναυδος... Ό σ α  άκουε άπό τόν Πέτρο, τοΰ φαινόταν 
πώς αποτελούσαν προέκταση τών ονείρων τής Φωτεινής, ήταν δυνατό νά 
έχουν σχέση όλα αύτά μέ τήν πραγματικότητα... Ή  Φωτεινή, βέβαια, έβλεπε 
όνειρα, ό Πέτρος δμως; Μέ τις συνθήκες πού είχαν δημιουργηθει, μετά τή 
μεγάλη καταστροφή, μέ δεδομένη τήν εχθρότητα καί τό μίσος άνάμεσα σέ
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Τούρκους καί Έλληνες, πώς θά μπορούσε ό Πέτρος νά σπάσει τό φράγμα 
τής άπομόνωσης καί ν ’ άνακαλύψει τή Θεώνη καί τόν τόπο τού μαρτυρίου 
της; Πώς θά έπέτρεπαν κάτι τέτοιο οί βασανιστές της; Δέν ήταν ένας, δυό, 
πέντε, δέκα. εκατό, γιά τούς "Ελληνες όλη ή Τουρκιά είχε μεταβληθει σέ δή
μιο τής φυλής, γιά άτομα καί ομάδες, πώς μπορούσε ό Γιάγκος νά ξεχάσει 
τήν οικογενειακή του περιπέτεια καί νά ελπίζει στή σωτηρία τής κόρης του, 
άν βέβαια ζοΰσε, γιατί στό βάθος, παρά τήν πίστη τής γυναίκας του, ό ίδιος 
άμφέβαλλε...

Ό  Πέτρος είδε τήν κατάπληξη κι ύστερα τή δυσπιστία στά μάτια τού 
Γιάγκου, τόν πρόλαβε, πριν αύτός άνοίξει τό στόμα του. —Ξέρω, ξέρω.., τοΰ 
είπε, έχεις δίκιο νά είσαι επιφυλακτικός σ ’ αύτά πού λέω. είμαι σίγουρος 
πώς ύστερα άπό τις γιορτές θ ’ αλλάξεις γνώμη, δταν θά μάθεις λεπτομέρειες 
τοϋ σχεδίου μου. Τώρα δέν σοϋ λέω τίποτα. Μιά εύχή έκφράζω μόνο. Τό νέο 
σπίτι πού θά πάς νά είναι τυχερό.., νά καλοδεχτεις σ ’ αύτό τή χαμένη κόρη 
σου. Ίσως δέν ήταν τυχαίο πού τώρα άποφάσισες ν ’ αγοράσεις δικό σου 
σπίτι, όλα μπορούν νά γίνουν Γιάγκο, άν βοηθάει ό θεός... Έ λπ ιζες  ποτέ, 
πώς μέ τόν έρχομό σου στά Γιάννινα, μέσα από τόσα αίματα, δάκρυα, κα
ταστροφές καί κινδύνους, θά εΰρισκες μιά οικογένεια νά σέ περιμένει; Κι 
όμως έγινε... Πάμε τώρα, ή ώρα πέρασε, ή γυναίκα σου θ ’ άνησυχεϊ, προσπά
θησε νά τήν ηρεμήσεις, καλή κι εύτυχισμένη χρονιά, γιά δλους μας, γιά όλο 
τόν κόσμο. Ό  Γιάγκος τϊ ν ’ άπαντήσει στήν επιχειρηματολογία τοΰ Πέτρου, 
τόν άγκάλιασε σφιχτά άκόμα μιά φορά, έσκυψε μάλιστα νά τοΰ φιλήσει τό 
χέρι. —Θά σέ μαλώσω τώρα, διαμαρτυρήθηκε ό Πέτρος, καί φίλησε τό Γιάγ
κο στό μέτωπο... Έ ξω  τό ξεροβόρι τράνταζε τις γρίλλιες τών παράθυρων, 
θυμωμένος έδειχνε πώς θάμπαινε ό καινούριος χρόνος... Πολλά θά γίνονταν 
τό 1925 καί στήν Ελλάδα καί στά Γιάννινα. Είχαν βαρύ τίμημα νά πληρώ
σουν οί "Ελληνες γιά τά σφάλματά τους, προπαντός γιά τή μεγάλη κατα
στροφή, οί πρόσφυγες ήταν οί ζωντανοί μάρτυρες αύτής τής τραγωδίας. Κι 
ένας κόσμος εκατομμυρίων δέν ξερριζώνεται, χωρίς βαρειές συνέπειες άπό 
τις πατρογονικές εστίες, ούτε μεταφυτεύεται εύκολα στίς νέες πατρίδες. Ό  
άγώνας γιαυτή τή, χωρίς προηγούμενο, προσπάθεια, μόλις τώρα άρχιζε...
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