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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Οί ελπίδες πού στήριξε ό ελληνικός λαός στό σχηματισμό τής 
«οικουμενικής» κυβέρνησης (4-12-1926 έως 4-7-1928), δέν πραγματοποιή
θηκαν. "Οχι γιατί ελειψαν οί άγαθές προθέσεις -θά ήταν άδικη ή κρίση 
άν παραγνωρίζονταν τά θετικά σημεία της, μερικά σημαντικά καί άξιό- 
λογα-, άλλά γιατί δέν στάθηκε ικανή νά ανεβάσει τό βιοτικό επίπεδο τοϋ 
λαοϋ πού ύπέφερε άπό τή λιτότητα. Γιά όσους δέν άσχολοϋνται μέ τά 
οικονομικά καί τίς παραμέτρους τους, ή ελπίδα γιά ένα καλλίτερο 
αύριο, δέν έχει τόση σημασία, όση ή ικανοποίηση τών άναγκών τοϋ 
παρόντος. Οί περισσότεροι ζοϋν μέ τό σήμερα κι όχι μέ τίς προοπτικές 
τού μέλλοντος. Ισοσκελίστηκε πράγματι ό προϋπολογισμός, άλλ' αύτό 
έγινε κατορθωτό μέ μεγάλες θυσίες τών πτωχότερων κοινωνικών τάξεων, 
δπως συνήθως συμβαίνει.

’.Απογοήτευση στό λαό σκόρπισαν καί οί άλλεπάλληλες κρίσεις πού 
πέρασε ή κυβέρνηση -μιά σχεδόν κάθε μήνα-, κρίσεις πού είχαν ποικίλα 
αίτια, προπαντός τό «άποτακτικό», τό αίτημα δηλαδή τών άπότακτων 
άξιωματικών νά έπανέλθουν στό στράτευμα, καί τή διαχείριση τών οικο
νομικών. Θεωρήθηκε, βέβαια, -καί ήταν- μεγάλο κατόρθωμα ή έπίτευξη 
συνεννόησης άνάμεσα στά τέσσερα κόμματα πού σχημάτισαν τήν 
«οικουμενική» κυβέρνηση. Ή ταν δμως τόσα τά προβλήματα πού έπρεπε 
νά άντιμετωπιστοϋν (κάθε κόμμα άπό τά συνεργαζόμενα είχε τίς δικές 
του λύσεις, έκεΐνες πού εναρμονίζονται μέ τά συμφέροντά του), ώστε 
ήταν μοιραίο οί διαφορές νά οδηγήσουν στή ρήξη καί τή διάλυση. "Ολοι 
ήθελαν τήν «οικουμενική», κάθε δμως π ο λ ιτικ ό ς  σχηματισμός  
δικαιολογούσε τήν ύπαρξή της, μόνο δταν έπαιρνε άποφάσεις σύμφωνες 
μέ τό κομματικό συμφέρον. Δέν είναι παράξενο, λοιπόν, τό δτι κάθε 
μέρα ή κυβέρνηση άποδυναμωνόταν, γιά νά καταντήσει στό τέλος κυβέρ
νηση δυό κομμάτων, τών «Φιλελευθέρων» καί τών «Έλευθεροφρόνων».

Ή  αποσταθεροποίηση τοϋ πολιτικού σκηνικού δημιούργησε κενό πού 
έπρεπε νά συμπληρωθεί. «Ό  λαός ζητεί ηγέτην», ήταν τό σύνθημα πού 
ρίχτηκε, ουσιαστικό καί επίκαιρο. Καί ό ηγέτης έμφανίστηκε. Δέν ήταν 
άλλος άπό τόν Ελευθέριο Βενιζέλο, πού είχε επιστρέφει στήν Κρήτη 
άπό τό έξωτερικό τόν Απρίλιο τοΰ 1927' στήν πραγματικότητα υπαγό
ρευε τίς άποφάσεις τής «οικουμενικής», μέσω τοΰ κόμματος τών 
«Φιλελευθέρων», προετοιμάζοντας τό έδαφος τής επανόδου του. "Οταν
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έκρινε πώς έφτασε ή κατάλληλη στιγμή, άνέλαβε τήν διακυβέρνηση τής 
χώρας (Ιούλιος 1928), προκήρυξε έκλογές καί τίς κέρδισε (Αύγουστος 
1928), μέ συντριπτική πλειοψηφία. Ό  λαός πίστεψε πώς βρήκε τόν ηγέτη 
του. Ή  πολιτική πού θ' ακολουθούσε θά δικαίωνε ή θά διέψευδε τίς 
ελπίδες του....

Α ν  γιά δλους τούς Έλληνες οί πολιτικές κρίσεις καί τά σκληρά 
οικονομικά μέτρα δημιουργούσαν προβλήματα, γιά τήν 'Ηπειρο ή κατά
σταση ήταν περισσότερο δύσκολη καί γιά μεγάλα τμήματα λαού, άπελπι- 
στική. Λυό ήταν οί πρόσθετοι λόγοι πού συνέβαλαν στήν έπιδείνωση τών 
συνθηκών ζωής: α) Ή  άνεπάρκεια τών χορηγούμενων μέσων πρός άνά
πτυξη τής περιοχής, ορεινής κατά κύριο λόγο. καί ή συγκοινωνιακή της 
άπομόνωση, καί β) Ή  μεγάλη πληγή τής ληστείας, πού εξακολουθούσε 
νά συντηρεί τό αίσθημα τής άνασφάλειας, εκμηδενίζοντας κάθε προσπά
θεια οικονομικής άνόρθωσης καί προόδου. Ή  πληγή τής ληστείας καί 
τών έγκλημάτων τής Πέτρας αίμορροούσε, οί άνακρίσεις συνεχίζονταν 
άτέρμονες, άνώτατοι κρατικοί λειτουργοί καί δικαστικοί έρριχναν εύθύ- 
νες ό ένας στόν άλλο, μέ δημόσιες άντιπαραθέσεις, διαμάχες ξεσπούσαν 
άνάμεσα σέ δημοσιογράφους -κυρίως μεταξύ τοϋ Χατζή καί τού 
Χρηστοβασίλη-, δλα γίνονταν κάτω άπό τή βαρειά σκιά τών Ρετζαίων, 
πού είχαν εξαφανιστεί καί τούς άναζητοϋσαν παντοϋ. Ό  τύπος τών 
Γιαννίνων. πιστός φωτογράφος τών γεγονότων τής εποχής, ποτέ δέν 
ξεχνούσε καί τό «Βορειοηπειρωτικό», καί αυστηρός κριτής τών τεκται- 
νόμενων, άγωνιζόταν νά φωτίσει τά παρασκήνια, στά όποια κινούνταν 
κράτος, έκπρόσωποι τού έθνους, ληστές, ληστόφιλοι, φίλοι, ύποστηρι- 
κτές, άλλά καί οί επιτελικοί σχεδιαστές τών ληστειών. Ή  κοινωνία τών 
Γιαννίνων περνούσε μεγάλη κρίση, έδειχνε νά βαδίζει στήν άποδιάρθρω- 
ση καί άποσύνθεση. Δέν ήταν άσχετη μ ’ αύτή τήν κατάσταση ή άνάπτυξη 
τής σκανδαλολογίας, πού γιά μεγάλο χρονικό διάστημα ταλαιπώρησε τήν 
πόλη, μέ στόχο υποτιθέμενα  σκάνδαλα τώ ν σπουδαστώ ν τοϋ  
«Μονοταξίου Διδασκαλείου» κι άργότερα άλλα υποτιθέμενα, καί κάποια 
υπαρκτά, σκάνδαλα, μέ πρωταγωνιστές καί πάλι στελέχη τής έκπαί- 
δευσης, καθηγητές αύτή τή φορά...

Ή  προεκλογική έμφάνιση τοϋ Βενιζέλου στά Γιάννινα, συνέπεσε μέ 
νέα εγκληματική ενέργεια τών καινούργιων άστέρων τοϋ έγκληματικοϋ 
στερεώματος, τών Κουμπαίων. Μέ τούς συνεργάτες τους σχέδιασαν καί 
έκτέλεσαν τή σύλληψη τών δυό κυριότερων ύποψηφίων τοϋ κόμματος 
τών «Προοδευτικών» (άντίπαλων τοϋ Βενιζέλου) Αλ. Μελά καί Αλ. 
Μυλωνά. Ό  αντίκτυπος ήταν τρομερός σ’ ολόκληρη τή χώρα. γιά τόν 
πρόσθετο λόγο δτι ή ληστεία δχι μόνο δέν βρισκόταν σέ ϋφεση. δπως 
ύποστήριζαν πολλοί, άλλά σέ νέα επικίνδυνη έξαρση. Ή  έγκληματική 
πράξη τών Κουμπαίων είχε καί ένα άγαθό άποτέλεσμα: Υποχρέωσε τό
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Βενιζέλο νά δηλώσει στά Γιάννινα δτι άν δέν εξόντωνε τή ληστεία θά 
υπέβαλε τήν παραίτησή του. Κράτησε τήν υπόσχεσή τον. Ραγδαία βελ
τίωση σημειώθηκε γρήγορα καί παρά τή συνεχιζόμενη δράση τών υπο
λειμμάτων τών ληστοσυμμοριών, όλα έδειχναν πώς ή ληστεία, ϋστερα 
μάλιστα άπό τή σύλληψη τών Ρετζαίων καί Κουμπαίων, θά έξαφανιζό- 
ταν άπό τήν *Ηπειρο.

Στίς σελίδες τοϋ τόμου αύτοϋ δέν έξιστοροϋνται μόνο τά πολιτικά 
καί τά άλλα, βαρύνουσας σημασίας, γεγονότα πού έπηρέασαν τή ζωή 
τών Ήπειρωτών, άλλά καί όλα εκείνα, τά μικρά καί τά μεγάλα, τά 
σοβαρά καί τά άσήμαντα, τά πνενματικά καί άντιπνενματικά, πού 
δημιουργούν τήν περιρρέουσα άτμόσφαιρα καί σκιαγραφούν τό πορ- 
τραίτο τής ζωής τής πόλης σ’ όλες τίς εκφάνσεις της, στή δεδομένη χρο
νική περίοδο. Καί βέβαια κεντρικός άξονας, γύρω άπό τόν όποιο 
κινούνταν τά πρόσωπα καί διαμορφώνονταν οί καταστάσεις είναι οί 
οικογένειες τοϋ Πέτρου Κωστίδη καί Γιάγκου Κεϊβανίδη. Ή  τελευταία 
ευτύχησε τό 1928 νά σφίξει στήν άγκαλιά της τή χαμένη κόρη. τή Θεώνη, 
κάτι πού έγινε κατορθωτό μόνο μέ τή μεσολάβηση τού Έσσάτ πασά. τοϋ 
Τούρκου άρχιστρατήγον πού υπερασπίστηκε τά Γιάννινα, σεβάστηκε τήν 
πόλη καί άπέτρεψε τήν καταστροφή της. Πόσο μεγάλο σεβασμό έτρεφαν 
οί Γιαννιώτες πρός τόν Έσσάτ άποδείχτηκε μέ τίς έκδηλώσεις τών 
κατοίκων τής πόλης κατά τόν έρχομό καί τήν παραμονή τον στά 
Γιάννινα.

Ευχαριστώ καί πάλι τό Διοικητικό Συμβούλιο τής «Ριζαρείου 
Εκκλησιαστικής σχολής» γιά τήν κάλυψη μέρους τών δαπανών -άρχισαν 
πιά νά γίνονται δυσβάστακτες- τής έκδοσης αύτής καί παραχωρώ, όπως 
πάντα, τά άντίτυπά της στό Πνευματικό Κέντρο τοϋ Ζαγοριού «Κώστας 
Λαζαρίδης» γιά ένίσχυση τών σκοπών του.

Ιωάννινα, Νοέμβριος 1994
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΥΠΟ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΡΕΤΖΑΙΩΝ

Ή  λεγάμενη οικουμενική κυβέρνηση, πού σχηματίστηκε υστέρα άπό τίς 
έκλογές τής 7ης Νοεμβρίου 1926, μέ τή συμμετοχή τεσσάρων κομμάτων, 
δυό βενίζελικών τής Ένώσεως Φιλελευθέρων (Γ. Καφαντάρης καί Άνδρ. 
Μιχαλακόπουλος) καί τής Δημοκρατικής ένώσεως (Αλ. Παπαναστασίου) 
καί δυό άντιβενιζελικών τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος τοΰ Π. Τσαλδάρη καί τών 
Έλευθεροφρόνων τοϋ I. Μεταξα, (ό τελευταίος χαρακτηριζόταν ώς με
τριοπαθής άντιβενιζελικός), είχε νά έπιτελέσει δύσκολο έργο, έξαιτίας τής 
πληθώρας τών προβλημάτων, τών κληροδοτημένων άπό τίς προηγούμενες 
κυβερνήσεις καί ιδιαίτερα άπό τή δικτατορία τοϋ Παγκάλου. Τό έργο της 
γινόταν άκόμα δυσκολότερο άπό τήν ίδια τή σύνθεση τοϋ ύπουργικοΰ 
συμβουλίου, όπου γιά τή λήψη κάθε άπόφασης, έπρεπε νά γίνει συγκερα
σμός τών διάφορων κομματικών θέσεων. Δυό κυρίως μεγάλα προβλήματα 
έπρεπε νά έπιλυθοΰν: τό ένα ήταν τό οικονομικό, τό άλλο είχε πολιτικές 
προεκτάσεις: τό άποτακτικό. Τό δεύτερο χαρακτηριζόταν ώς βόμβα, έτοι
μη νά έκραγεΐ καί νά τινάξει στόν άέρα τήν κυβέρνηση (πρόεδρός της είχε 
άναλάβει ό Άλ. Ζαΐμης), άν ή λύση του δέν ίκανοποιοΰσε τίς κυριότερες 
άπαιτήσεις τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος, τό όποιο είχε δηλώσει έπίσημα ότι ή πα
ραμονή του στήν κυβέρνηση θά γινόταν δυνατή άπό τίς άποφάσεις τοΰ 
ύπουργικοΰ συμβουλίου γιά τήν έπαναφορά τών άπότακτων. Μόνο έτσι 
θά ψήφιζε τό Λαϊκό κόμμα καί τό νέο Σύνταγμα, γιά τό όποιο άντι- 
δροϋσαν πολλοί βουλευτές τής παράταξης. Κάτω άπό τέτοιες προϋποθέ
σεις, πού εύνοοΰσαν σέ κάθε στιγμή τή δημιουργία έκρηκτικών καταστάσε
ων, άρχισε τό έργο της ή νέα κυβέρνηση. Καί παρά τίς άλλεπάλληλες κρί
σεις πού σημειώθηκαν κατόρθωσε νά έπιζήσει όχτώμιση μήνες. Στό διά
στημα αύτό δόθηκε μερική λύση στό άποτακτικό καί στήν ψήφιση τοΰ 
Συντάγματος. Άλλά καί τό οικονομικό πρόβλημα, μέ κύριους στόχους τήν 
ίσοσκέλιση τοΰ προϋπολογισμοΰ καί τή σταθεροποίηση τής δραχμής, άντι- 
μετωπίστηκε μέ άποφασιστικότητα, τόσο κατά τή διάρκεια τής συνεργα
σίας καί τών τεσσάρων κομμάτων, δσο καί ύστερα άπό τή διάσπασή τους, 
μέ λήψη βέβαια σειράς σκληρών μέτρων, ή έφαρμογή τών όποιων προκά
λεσε μεγάλες άντιδράσεις άνάμεσα στίς λαϊκές τάξεις, γιαυτές ήταν «οδυ
νηρά μέτρα λιτότητας», δπως θά λέγαμε σήμερα.

Τά μεγάλα θέματα καί πολλά άλλα άκόμα, σέ συνδυασμό καί μέ τά τε
ράστια προβλήματα των Γιαννίνων καί τής Ηπείρου, τά ευρισκόμενα πά



ντοτε, άπό τήν άπελευθέρωσή μέχρι σήμερα, στό περιθώριο τής κρατικής 
μέριμνας, άπασχολοΰσαν τό γιαννιώτικο τύπο τής έποχής, τόν έκφραστή 
τής λαϊκής θέλησης. Κατά συγκυρία κάθε μιά άπό τίς τέσσερες έφημερίδες 
πού κυκλοφορούσαν, εκπροσωπούσε ένα άπό τά κόμματα πού συμμετείχαν 
στήν κυβέρνηση: ό Κήρυξ τούς Φιλελευθέρους, ή Ελευθερία, τό Λαϊκό  
κόμμα, ή Ήπειρος, τούς Έλευθερόφρονες τοΰ Μεταξά καί ή !Αγροτική 
ήχώ, τό Αγροτικό κόμμα καί ώς ένα σημείο καί τή Δημοκρατική ένωση. Τό 
περίεργο είναι ότι ποτέ δέν ταυτίστηκαν οί άπόψεις τών 4 έφημερίδων πά
νω στίς θέσεις τής οικουμενικής κυβέρνησης, σέ μιά γραμμή κοινής ύπο- 
στήριξης. Κάθε μιά είχε ύψώσει τό δικό της μπαϊράκι καί έκρινε ορθές τίς 
δραστηριότητες τοΰ κόμματος πού έκπροσωποΰσε. Οί άλλοι ήταν άνα- 
γκαίο κακό πού έπρεπε ν ’ άνεχθοΰν. Γιαυτό καί οί διενέξεις μεταξύ τους, 
πολλές άπό τίς όποιες γίνονταν σέ προσωπικό έπίπεδο, μέ χρησιμοποίηση 
ύβρεων καί χαρακτηρισμών άπαράδεκτων, ήταν καθημερινές. Ή  πιό μεγα
λύτερη διένεξη τό 1927 θά σημειωθεί άνάμεσα στούς δυό πρώην φίλους, 
πνευματικούς καί κυρίως έκπρόσωπους τοΰ άντιβενιζελισμοΰ στά Γιάννι
να: τό Γ. Χατζή-Πελλερέν τής Ηπείρου καί τό Χρ. Χρηστοβασίλη, βουλευ
τή τώρα τοΰ Λαϊκού κόμματος, τής Ελευθερίας. Ή  διένεξη έπέτεινε τή διά
σπαση άνάμεσα στίς δυό πτέρυγες τών άντιβενιζελικών, τών Λαϊκών καί 
τών Μεταξικών καί προξένησε ζημιά καί στίς δυό. Ά ς  σημειωθεί τέλος, 
πώς μαζί μέ όλα τά προβλήματα, τά γενικά καί τά τοπικά, τά Γιάννινα καί 
ή Ήπειρος, είχαν άκόμα άνοιχτή τή μεγάλη πληγή τοΰ έγκλήματος τής Πέ
τρας. Ή  καθυστέρηση τής άνάκρισης καί ή άδυναμία τής σύλληψης τών Ρε
τζαίων, τών οργανωτών τοΰ έγκλήματος, κακοφόρμησε τήν πληγή καί δη
μιούργησε τρομακτικές παρενέργειες, πού άποτυπώθηκαν στόν τύπο τών 
Γιαννίνων καί τής Αθήνας, καθώς καί κοινωνικές άντιδράσεις, οί όποιες 
έγιναν ή κυριότερη αιτία διενέξεων άνάμεσα στίς έφημερίδες.

Ά πό τό πρώτο κιόλας δεκαήμερο τοΰ Ίανουαρίου τοΰ 1927, ξαναγύρι- 
σε στό προσκήνιο τοΰ ένδιαφέροντος καί τής δημόσιας προβολής, ή μεγά
λη υπόθεση τής ληστείας τής Πέτρας, μέ άρθρο τοΰ Χρηστοβασίλη στήν 
Ελευθερία, κάτω άπό τόν τίτλο: Τό περί τό έγκλημα τής Πέτρας μυστή
ριον. Ό  άρθρογράφος άναφερόταν στή συζήτηση τής Βουλής, όπου διά
χυτη ήταν ή έντύπωση πώς κάποιο μυστήριο κάλυπτε τήν άπαισίαν ταύτην 
καί τολμηροτάτην είς τό είδος της φονικωτάτην ληστοπραξίαν. Δέν ύπάρ- 
χει μυστήριο ύποστήριζε ό Χρηστοβασίλης. Τό πράγμα είναι ξεκάθαρο καί 
τό διαπίστωσε αύτό ή κοινή γνώμη, όταν άπό τών πρώτων στιγμών έβόησε 
στεντορείως: « Π ι ά σ τ ε  τ ο υ ς  Ρ ε τ ζ α ί ο υ ς  καί τ ό ν  Π ε ρ ι σ τ έ -  
ρην» ,  οί όποιοι κ α τ’ εγκληματικόν συλλογισμόν τών Παγκαλικών καί 
προπαγκαλικών κυβερνήσεων είχον οϋτοι διορισθή άποσπασματάρχαι 
πρός καταδίωξιν τής ληστείας έν Ήπείρω, όπου είχαν διαπράξει τάς έπι- 
κερδεστέρας ληστείας, τάς τολμηροτέρας αιχμαλωσίας, καί έντός άκόμη



τής πόλεως τών Ίωαννίνων, καί τούς στυγερωτέρους φόνους είς πολλάς 
δεκάδας άνερχομένους. ’Αντίθετα πρός τό αλάθητο αισθητήριο τοϋ ’Ηπει
ρωτικού λαοΰ -συνέχιζε ό Χρηστοβασίλης- οί άρχές άφησαν τούς Ρετζαί
ους νά φύγουν μέσα άπό τά χέρια τους γιά νά εξακολουθούν νά τρομο
κρατούν τήν ύπαιθρο, ένώ άπό τήν πλευρά τους οί άποσματάρχες πού κα
ταδίωκαν τούς ληστές, παρέβαιναν τούς νόμους καί άσκοϋσαν κι αύτοί τή 
δική τους τρομοκρατία. Παρ’ δλα αύτά οί άνακριτικές άρχές -πρόσθετε- 
καί ιδιαίτερα ό δραστήριος καί όξυνούστατος κ. Λεονταρίτης, ένώ συνέ
λαβε μέσα σ’ ένα μήνα τούς περισσότερους άπό τούς αύτουργούς καί τόν 
κυριότερο σύνεργό, τόν ήγούμενο Παπαγιάννη, διαπίστωσε σέ λίγο δτι οί 
έλπίδες πού είχε στηρίξει σ’ αύτόν ή κοινή γνώμη διαψεύδονταν, άπό τά 
εμπόδια πού συναντούσε στό έργο του. Έ τσι άπογοητευμένος έζήτησε με
τάθεση καί έφυγε άπό τήν Ήπειρο, άλλοιώς κινδύνευε νά άποδοκιμαστεΐ 
δημόσια. Καί άνεφώνησαν καί άναφωνοϋν οί άγνοοϋντες τά πράγματα 
Ήπειρώται καί μή Ήπειρώται: Ιδού τό μυστήριον! Α  νεκαλύφθησαν μέν 
οί πλείστοι τών εκτελεστών τοϋ έγκλήματος τής Πέτρας, άλλά καλύπτο
νται άπό μυστήριον οί διοργανώσαντες αύτό μετά τών Ρετζαίων καί οί 
χρησιμεύσαντες ώς κατάσκοποι μεταξύ αύτών καί τής χρηματαποστολής 
τών 15 εκατομμυρίων τής Εθνικής τραπέζης, οί όποιοι πάντως ήδρευον 
καί εδρεύουν έν Ίωαννίνοις. Φιλιππιάδι καί Πρεβέζη. Καί ό Χρηστοβασί
λης κατέληγε: Οί κ.κ. αρμόδιοι άς μή περιμένουν άποκάλυψιν τοϋ μυστη
ρίου τοϋ έγκλήματος τής Πέτρας, έφ ’ όσον δέν συλλαμβάνονται οί Ρε- 
τζαϊοι! Αύτό είναι τό μυστήριον πού δέν είναι μυστήριον. (Ελευθερία, 6-
1-1927).

Τό άρθρο τοΰ Χρηστοβασίλη άποτύπωνε τήν πραγματικότητα, όπως ώς 
τότε είχε διαμορφωθεί. Βέβαια, ή κοινή γνώμη, δέν άξίωσε τή σύλληψη τοΰ 
Περιστέρη, παρά μόνο τών Ρετζαίων, (ό Περιστέρης μπήκε γιά συμπλήρω
μα στούς συλλογισμούς τοΰ άρθρογράφου, ώς πολιτικός άντίπαλος). 
"Ολες δμως οί άλλες διαπιστώσεις του είναι ορθές. Είχαν συλληφθεΐ οί 
φυσικοί, κανένας δμως, έκτός τοΰ Παπαγιάννη άπό τούς ήθικούς 
αύτουργούς. Γιατί; Ή ταν φυσικό. Άφοΰ οί Ρετζαιοι έξακολουθοΰσαν νά 
είναι έλεύθεροι, ποιος είχε ή έχει τό κεφάλι του γιά χαμό ίνα μαρτυρήση 
ένώπιον τοϋ είσαγγελέως κ. Λεονταρίτη, ή τοϋ διαδεχθέντος αύτόν άνα- 
κριτοϋ κ. Αργυράκη, καί τούτου έκ τών έκλεκτοτέρων άνακριτικών υπαλ
λήλων, τούς σπουδαιοτέρους δράστας τοϋ έγκλήματος τούτου, τούς ήθι
κούς αύτουργούς; Οί Ρετζαιοι διέθεταν έκατομμύρια, μπορούσαν νά κρύ
βονται μιά ζωή, παραπλανούσαν -πάντα κατά τό Χρηστοβασίλη- τήν κοινή 
γνώμη καί τίς άρχές δτι κρύβονταν μέσα στά Γιάννινα γιά νά σταματήσει 
ή καταδίωξή τους στά βουνά καί τούς κάμπους. Διέδιδαν δτι ό Γιάννης Ρέ
τζος βρισκόταν στό τελευταίο στάδιο τής φυματίωσης, γιά νά μπαίνουν 
νύχτα στά Γιάννινα, διέδιδαν άκόμα δτι ό Ιδιος πέθανε γιά νά στρέψουν
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πρός άλλη κατεύθυνση τήν προσοχή τών καταδιωκτικών αρχών καί νά πε
ράσουν έτσι άνενόχλητοι άπό τά καλοκαιρινά στά χειμερινά λημέρια τους. 
"Αφησαν τέλος νά κυκλοφορήσει ή φήμη ότι θά έπαιρναν γιά δεύτερη φορά 
άμνηστεία -καί πράγματι διενεργήθη τοιοϋτόν τι έγκλημα έν Άθήναις, 
πρόσθετε ό Χρηστοβασίλης- γιά νά μπορούν έτσι νά τρομοκρατούν τόν 
Ηπειρωτικό λαό, νά μήν τολμάει νά καταγγείλει στίς άρχές τά λημέρια 
τους ή έκείνους πού τούς τροφοδοτούσαν.

Ή  φράση τοΰ Χρηστοβασίλη ότι γίνονταν ένέργειες στήν Αθήνα γιά τή 
χορήγηση άμνηστείας στούς Ρετζαίους, άποτελοΰσε ύπαινιγμό στρεφόμενο 
έναντίον τοΰ Χατζή. Δέν θ ’ άργοΰσε ό υπαινιγμός νά πάρει συγκεκριμένη 
μορφή καταγγελίας καί ν ’ άρχίσει έτσι μιά δημοσιογραφική πολύμηνη δια
μάχη άνάμεσα στίς δυό άντιβενιζελικές έφημερίδες, πού κράτησε σέ έγρή- 
γορση τήν κοινή γνώμη. Πριν έκτεθοΰν λεπτομερειακά οί φάσεις τής δια
μάχης αύτής είναι άνάγκη νά γίνει άναφορά στά άλλα θέματα πού άπα- 
σχολοΰσαν τήν πόλη μέ τήν έναρξη τού καινούριου χρόνου -σέ συνάρτηση 
πάντοτε μέ τά διαδραματιζόμενα στήν Αθήνα καί μέ τίς κυβερνητικές απο
φάσεις- καθώς καί στή ροή τής κοινωνικής ζωής.

Ή  άντίδραση πού σημειώθηκε, κατά τά τέλη τοΰ 1926. μεταξύ τοΰ εμπο
ρικού κόσμου τής πόλης καί τών οικονομικών έφορων, έξαιτίας τής αύξη
σης τοΰ φόρου έπιτηδεύματος-άπόρροια τής οικονομικής πολιτικής τής 
κυβέρνησης γιά ίσοσκέλιση τοΰ προϋπολογισμού μέ περισσότερους φό
ρους- άρχισε νά κορυφώνεται άπό τίς άρχές τοΰ νέου χρόνου. Ό  άντιβε- 
νιζελικός κυρίως τύπος βρέθηκε άπό τήν άρχή στό πλευρό τών έμπορων 
καί ύποστήριζε τά αίτήματά τους. Ή  θερμότητα τής συμπαράστασης ήταν 
εύεξήγητη. Ό  υπουργός Οικονομικών Γ. Καφαντάρης ήταν φιλελεύθερος, 
έπρεπε συνεπώς ή πολιτική του νά κατακριθεΐ, άσχετα άν ήταν ή μόνη 
ένδεδειγμένη τήν έποχή έκείνη. Ό  Χατζής κάκιζε τόν οικονομικό έφορο, 
γιατί άπαξιοΰσε νά δώσει προσοχή στά αιτήματα τών άγανακτισμένων 
έμπορων, καί νά μειώσει τό φόρο έπιτηδεύματος πού χαρακτηριζόταν ώς 
δυσανάλογος μέ τήν άντοχή τής άγοράς τών Γιαννίνων. Κατά πάσαν λο
γικήν προσδοκίαν -έγραφε ή ’Ήπειρος, (5-1-27)- θά έπρεπε κανείς νά έλπί- 
ζη ότι ή μεταξύ Οικονομικής έφορείας καί άγοράς Ίωαννίνων διαφορά, 
ώς πρός τήν αύστηράν καί ύπερβολικήν κατάταξιν τοϋ φόρου έπιτηδευμά- 
των, θά είχε ήδη διενθετηθή... κατά τάς λογικάς καί δικαίας άπόψεις τού 
έμπορικοϋ κόσμον τών Ίωαννίνων, ώστε άνευ οίωνδήποτε άλλων όξυτέ- 
ρων φάσεων καί έξελίξεων, ·τό μέν κράτος νά πραγματοποιήση τό έσοδον 
φόρου τοιούτου, όσον ή οικονομική άντοχή τής άγοράς λογικώς δύναται 
νά βαστάση, οί δέ έμποροι νά άπηλλάσσοντο από τήν καθημερινήν φροντί
δα διά τήν έπίλυσιν τοϋ ζητήματος. Στή συνέχεια εξηγούσε τούς λόγους, οί 
όποιοι είχαν οδηγήσει σέ καχεξία τήν άγορά τής πόλης (έμπορική άπώλεια 
τής Β. Ηπείρου, τής Παραμυθίας, τών Φιλιατών, τής Πάργας, τής Φιλιπ-
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πιάδας) καί συνιστοΰσε νά άναθεωρήσει ή Οικονομική εφορεία τίς άπό- 
ψεις της, γιά νά μήν άναγκαστεΐ ή άγορά νά προχωρήσει είς άντάρτιδας 
εκδηλώσεις καί πείσμονας αντιστάσεις. Ό  Κήρυξ, άπό τήν πλευρά του, γιά 
νά μειώσει τήν ένταση δημοσίευσε τήν είδηση ότι ό πρόεδρος τής Ίσραη- 
λιτικής κοινότητας είχε μεσολαβήσει στόν έφορο γιά τή μείωση τοΰ φόρου, 
είδηση πού χαρακτηρίστηκε άπό τούς έμπορους ώς έντελώς άνυπόστατη. 
Λόγω τής έπιμονής τοΰ έφορου νά φορολογήση τόν εμπορικόν κόσμον τών 
Ίωαννίνων, μέ μίαν αυστηρότητα άσυμβίβαστον έντελώς πρός τόν οικονο
μικόν μαρασμόν τής άγοράς, οί έμποροι, σέ γενική συνέλευσή τους άπο- 
φάσισαν τό κλείσιμον τών καταστημάτων τους γιά οχτώ μέρες. Σέ ψήφι- 
σμάτους (έπιτροπή τό έπέδωσε στό Γενικό διοικητή) ζητοΰσαν, άνάμεσα 
στ’ άλλα. τήν άναθεώρηση τών έμπαθώς συντεταγμένων ύπό τοϋ έφορου 
έκλογικών καταλόγων καί τήν άμεση άπομάκρυνση τοΰ έφορου άπό τά 
Γιάννινα. Υ πέρ τών άπόψεων τών έμπορων δημοσίευσε άρθρα καί ή 
Ελευθερία, μέ συμπάθεια έπίσης είδε τό θέμα καί ή !Αγροτική ήχώ, ή όποια 
κάκιζε τούς βουλευτές τοΰ νομοΰ γιά τόν κακό χειρισμό του, μέ άποτέλε- 
σμα νά κλείσει ή άγορά καί νά άπογοητευθεΐ ό έμπορικός κόσμος, μέχρι 
σημείου άπελπισίας. Σέ γενικότερη τοποθέτησή της πάντως (άρθρο τό 
Οικονομικόν πρόβλημα, 19-1-27) έμμεσα ύποστήριζε τήν πολιτική τής 
κυβέρνησης γράφοντας: Παρ ’ όλην τήν άπογοήτευσιν ή όποια κατέχει τούς 
πάντας καί τά πάντα έκ τής άβεβαιότητος καί δυσπιστίας όσον άφορά διά 
τάς οικονομίας, αί όποΐαι πρόκειται νά γίνουν, έπιτυγχανομένης τής ίσο- 
σκελίσεως τοϋ προϋπολογισμού καί τής καλλιτερεύσεως τών όρων τής 
ζωής. ψυχραίμως θ ' άναμείνωμεν τό τελικόν άποτέλεσμα τών άποφάσεων 
καί ένεργειών τής οικουμενικής κυβερνήσεως έπί τού γριφώδους τούτου 
καί δισεπιλύτου ζητήματος, άπό τήν λύσιν τοϋ οποίου έξαρτάται ή ζωή καί 
ή ϋπαρξις τής δυσμοίρου ταύτης καί πολυπαθοϋς χώρας μας. Οί μέρες 
μοιάζουν πολύ μέ τίς σημερινές. Τό εγχείρημα τής ίσοσκέλισης τοΰ προ
ϋπολογισμού είχε πετύχει τότε, θά γίνει τό ίδιο καί τώρα;

Τό κλείσιμο τής άγοράς κράτησε δυό μέρες καί έφερε κάποια άποτελέ- 
σματα. Τό ύπουργεΐο Οικονομικών (Καφαντάρης) άπάντησε τηλεγραφικά 
στόν έμπορικό κόσμο καί έστειλε στά Γιάννινα άνώτερο οικονομικό ύπάλ- 
ληλο, τόν έπιθεωρητή Νεωτάκη, γιά νά έξακριβώσει τό δίκιο ή όχι τής δια
μαρτυρίας τών έμπορων. Εκφραζόταν ή ύπόνοια ότι ό έπιθεωρητής θά 
συμφωνοΰσε μέ τόν έφορο, στόν όποιο ό ύπουργός τών Οικονομικών θά 
έδινε καί συγχαρητήρια. Τήν ύπόνοια αύτή πρόβαλλαν έντονα οί άντιβενι- 
ζελικές έφημερίδες κρίνοντας τό τηλεγράφημα τοΰ Καφαντάρη, ώς άπαρά- 
δεκτο, άφοΰ παρερμήνευε τήν έννοια τής έξέγερσης τοΰ έμπορικοΰ κόσμου 
καί τήν χαρακτήριζε ώς ε κ β ι α σ τ ι κ ή .  Κατά τήν Ήπειρο  (14-1-27) οί 
έκπρόσωποι τοΰ έμπορικοΰ κόσμου δέν χειρίστηκαν τό θέμα κατά τόν 
καλλίτερο τρόπο. Λντί νά ζητούν τήν μετάθεση τοΰ έφορου, έπρεπε ή έπι-



—  12 —

τροπή τους νά πάει στήν ’Αθήνα καί νά πείσει τόν υπουργό γιά τά δίκαια 
τών εμπόρων, άντί νά περιμένει τηλεγραφήματά του στά Γιάννινα. Έπι- 
κριτικός, γιά τό περιεχόμενο τοϋ τηλεγραφήματος ήταν καί ό Χρηστοβα
σίλης: Λέγει ρητώς είς τό τηλεγράφημά του τοϋτο τό ύπουργεϊον, δτι δέν 
έννοεΐ νά ύπαχθή είς τάς θελήσεις τών εμπόρων, διότι τό τοίοϋτον θά έσή- 
μαινε τήν έκμηδένισιν τοϋ κράτους. Καί θεωρητικώς μέν έχει δίκαιον τό 
ύπουργεϊον, πρακτικώς δμως σφάλλει, διότι περιφρονεΐ ολόκληρον τάξιν 
βαρέως φορολογουμένων καί άναξιοπαθούντων άνθρώπων, άνευ τής 
όποιας δέν δύναται νά λειτουργήση μία κοινωνία. Τελικά φαίνεται πώς κά
ποιος συμβιβασμός έγινε -εξάλλου τό θέμα ένδιέφερε όλους τούς έμπορους 
καί έπαγγελματίες τής χώρας- καί κόπασε ό θόρυβος.

Στήν Ή πειρο  συνεχιζόταν οί (αναδημοσιεύσεις γιά τό Βορειοηπειρωτικό ζήτημα 
άπό τό βιβλίο τοϋ Κ. Καζαντζή: Ό  ’Αντίχριστος τον Βενιζέλου (τό βιβλίο είχε έκδο- 
θεΐ τό 1926 στήν Αθήνα, μέ 400 περίπου σελίδες). Δέκα μέρες μετά την τελευταία 
άναδημοσίειιση (3-10-27). ό Κ. Καζαντζής πού βρισκόταν στήν Κέρκυρα πέθανε

(13-1-27). Ό  θάνατός του προξένησε λύπη 
σ’ δλες τίς παρατάξεις, ιδιαίτερα στούς κύ
κλους τών διανοουμένων καί τών πνευμα
τικών άνθρώπων, ή όποία εκφράστηκε μέ 
τίς νεκρολογίες πού δημοσιεύτηκαν σ’ δλες 
τίς έφημερίδες. Ό  Κ. Καζαντζής ήταν φα
νατικός άντιβενιζελικός, καί άπό τήν πλευ
ρά αύτή δημιουργούσε προβλήματα στήν 
αντίπαλη παράταξη, ήταν δμως ένας λα
μπρός πνευματικός άνθρωπος, κοφτερό 
μυαλό, λαγαρή σκέψη, ό πνευματοδέστερος 
Ήπειρώτης τής παρούσης γενεάς, έγραφαν. 
Δριμύς καί πικρόχολος, πολλές φορές στίς 
παρατηρήσεις του, άλλά καί άπαράμιλλος 
ή λεπτότης τοϋ πνεύματός του, αύτή πού 
διέστειλε τήν προσωπικότητά του άπό κάθε 
άλλη, φιλική ή εχθρική, έπέβαλλε παντού 
τό σεβασμό άκόμα καί στούς άντιπάλους 
του. Ή  τυφλή προσήλωση στίς πολιτικές 
ιδέες του, άλλά καί ή ώμότητα στήν έκφρα- 

Κωνσταντίνος Καζαντζής ση τής αλήθειας, δημιούργησαν πολλές
άντιπάθειες, πού εμπόδισαν καί τήν πολι

τική σταδιοδρομία του. Κανένας δμως άπό τούς άντιπάλους του δέ βρέθηκε νά πει 
κακό λόγο μετά τό θάνατό του. Είναι χαρακτηριστικό τό σχόλιο πού έγραψε ό Χα
τζής γιά τή στάση τών βενίζελικών έφημερίδων άπέναντί στόν Καζαντζή καί γιά τίς 
τιμές πού τοϋ έπεφύλαξε ή ιδιαίτερη πατρίδα του: (17-1-27): Άλλά καί ή ιδιαιτέρα 
του πατρίς ήσθάνθη βαθύτατα τόν πόνον. ’Ολοι όσοι έγνώρισαν τάς ψυχικάς καί 
πνευματικός άρετάς τοϋ νεκροϋ, άσχέτως πολιτικών φρονημάτων, έσπευσαν πα- 
ντοιοτρόπως νά έκδηλώσωσι τό πένθος των. Ό  Δήμος Ίωαννιτών. ό Δικηγορικός
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σύλλογος καί ό Σύλλογος Κατσανοχωριτών κατέθεσαν στεφάνους έπί τής σοροϋ 
(στήν Κέρκυρα)' ή δέ συνάδελφος «Κήρυξ», κ α τ’ έξοχήν αντιθέτων πολιτικών φρο
νημάτων πρός τόν μεταστάντα, άφήκε νά ρεύσουν τά δάκρυά της άφθονα είς 
θαυμασίαν όντως νεκρολογίαν της. Καί ή «’Αγροτική ήχώ» έκλαυσεν είλικρινώς 
τόν νεκρόν λογοτέχνην. ’Ιδιαίτερες ευχαριστίες άπηύθυνε ό Χατζής καί ε’ις τήν 
εΰγενή καί ύψηλόφρονα Κέρκυραν, διά τάς τιμάς μεθ ' ών περιέβαλε τόν νεκρόν τοϋ 
Κων. Καζαντζή. Ή  ώραία καί μυροβόλος νήσος, ή έκθρέψασα τόσους επιφανείς 
τών γραμμάτων καί τής ποιήσεως ανδρας, δέν ήτο δυνατόν ή νά εκτίμηση δεόντως 
τόν επιφανή Ήπειρώτην, τοϋ όποιου νοσταλγικόν έστρέφετο τό βλέμμα πάντοτε 
πρός ταύτην. Ή  κηδεία του έγινε στήν Κέρκυρα, δημοσίφ δαπάνη, μέ άπόφαση τής 
κυβέρνησης, στίς 14 Ίανουαρίου. Ή  Ηπειρωτική παροικία τοϋ νησιοϋ, οί έπίσημες 
άρχές, οί έκπρόσωποι τών Γιαννίνων καί πλήθος Κερκυραίων συνοδέυσαν τή σορό 
του καί παρακολούθησαν τή νεκρώσιμη άκολουθία στό μητροπολιτικό ναό. Χορο
στάτησε ό μητροπολίτης Άθηναγόρας Σπύρου, ό Ήπειρώτης, ό κατοπινός πα
τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Μίλησαν πολλοί, τούς καλλίτερους λόγους γιά τό 
νεκρό, είπαν σιωπηρά τά πλήθη πού κατέκλυσαν τό ναό καί τούς γύρω δρόμους. 
Άπό ένα πολύστηλο δημοσίευμα τής Ηπείρου (16-1-27), ύπό τόν τίτλο: Ό  νεκρός 
τής νήσου τών Μακάρων πληροφορούμαστε γιά τό εύρος τών σπουδών του καί τήν 
έπιστημονική του κατάρτιση. Μετά τήν άποφοίτησή του άπό τή Ζωσιμαία σχολή 
σπούδασε, μέ δικές του δαπάνες, νομικά καί πολιτικές έπιστήμες στά Πανεπιστήμια 
τής Αθήνας καί τοΰ Βερολίνου. Παντοϋ άπ’ δπου περνούσε σπούδαζε τή γλώσσα, 
τή ζωή καί τήν Ιστορία τής χώρας πού έμενε. Έγραφε καί μιλούσε άριστα τή γαλ
λική. τή γερμανική, τήν άγγλική. τήν Ιταλική καί τήν ισπανική γλώσσα. Γνώριζε 
άριστα τά γλωσσικά ιδιώματα τών Δανών, τών Σκανδιναυών καί τών Φιλανδών, 
καθώς καί τήν άλβανική γλώσσα. Έγνώρισεν έν Ευρώπη καί Αμερική τά πρόσωπα 
καί τά πράγματα μετά τής όξυδερκείας. ήτις τόν διέκρινε καί έσχολίασεν είς σειράν 
δημοσιευμάτων του τήν διαφοράν μεταξύ τής ίδικής μας καί τής ξένης ζωής. Λο
γοτέχνης άριστος καί ό ευφυέστερος Ήπειρώτης τής συγχρόνου γενεάς, συγγρα- 
φεΰς πλείστων έργων, τά όποια διακρίνει τό κάλλος τοϋ λόγου, ή σαφήνεια καί τό 
άφθονον άττικόν άλας. Τό γραφικόν του ϋφος ήτο τελείως πρωτότυπον, άνάμικτος 
δέ ό λόγος του, άφθάστου ϋψους ιδεών καί γλαφυρότητος ϋφους. Σπανίως άνθρω
πος έμαθε τόσα πράγματα καί τά συνεκράτησεν όλα. καί ήδύνατο. χρείας τυχούσης 
νά γράψη ή νά όμιλήση περί παντός πράγματος άνευ βοηθήματος. Καίτοι δέ «τό
σων άνθρώπων οίδεν άστεα καί νόον έγνω». τήν Ή πειρον οϋδέποτε τήν έλησμόνη- 
σε. Είχε κλεισμένα στήν καρδιά του στά Γιάννινα καί τόπος δέν υπήρχε γιά τίποτε 
άλλο έκει μέσα. Είναι θαυμαστόν δτι μετά τόσον μακράν άπουσίαν άπό τήν πατρί
δα του, δέν έλησμόνησε οϋτε τά ήθη καί έθιμα, οϋτε τούς Γιαννιώτικους γλωσσι
κούς ιδιωματισμούς έπί τών οποίων έσχάτως έβραβεύθη ύπό τών «Ηπειρωτικών 
χρονικών», οϋτε τήν Κυρά-Σιάνα του, ούδέ τάς παραμικροτέρας λεπτομερείας τής 
συγχρόνου κοινωνικής ζωής. Έγνώριζε τούς πάντας καί τά πάντα καί όχι έπιπο- 
λαίως άλλά κατά βάθος καί κατά συνείδησιν πάντοτε τούς έκρινε. Έπολιτεύθη είς 
τόν τόπον του κατά λάθος, παρασυρθείς πρός τοϋτο κυρίως άπό τήν φοράν τών 
πραγμάτων καί ούχί έκουσίως. διότι ήξευρεν καλά δτι μόνον γιά πολιτευόμενος 
δέν έκαμε. Ή  πρώτη μου έκλογή -εγραφεν ό ίδιος- ύπήρξεν άποτέλεσμα άμοιβαίας 
παρεξηγήσεως. Σάς ένόμισα καλλιτέρους άφ ’ δ,τι ήσθε καί μ ' ένομίσατε χειρότερον 
ά π ’ δ,τι είμαι. (Γιά τόν Κώστα Καζαντζή έχουν γραφεί πολλά καί στούς προηγού-



—  14 —

μένους τόμους. Ά ς  σημειωθεί δτι ό Γ. Χατζής είχε έρθει σέ όξύτατη ρήξη μαζί του 
πριν άπό χρόνια, γύρω άπό θέματα πολιτικής, αν καί άνήκαν κι οί δυό στό ίδιο 
στρατόπεδο). Ούτε ό Χρηστοβασίλης ύστέρησε σέ ύμνους άπέναντί στόν Καζαντζή. 
Στίς 20 Ίανουαρίου έγραψε κύριο άρθρο στήν ’Ελευθερία, ύπογραμμίζοντας ιδιαί
τερα τήν έθνική του δράση.- Δέκα μέρες πριν ό Χρηστοβασίλης έγραφε κύριο άρθρο 
γιά τόν Άλέξ. Μυλωνά, ύπό τόν τίτλο: Ό  Μπολσεβίκος μας! Τί ήταν έκεΐνο πού 
τόν έρέθισε τόσο γιά νά έκφέρει τέτοιο χαρακτηρισμό; Μιά τροπολογία τού 
Μυλωνά, πού έγινε δεκτή άπό τή Συνταγματική επιτροπή, στό άρθρο περί ιδιοκτη
σίας. Ή  τροπολογία έλεγε: Ή  ιδιοκτησία δέν άποτελεϊ μόνον δικαίωμα, άλλά γεννά 
καί υποχρεώσεις, ή δέ άσκησις αύτής δέον συνάμα νά είναι υπηρεσία πρός κοινήν 
ώφέλειαν. Ά ν  έφαρμοζόταν αύτή ή τροπολογία άπό τήν έποχή έκείνη, πολλά θά 
είχαν άλλάξει στόν τόπο μας. Οί άντιβενιζελικές έφημερίδες τήν καταπολέμησαν 
σφοδρά, ιδιαίτερα τό ’Εμπρός πού χαρακτήριζε τήν τροπολογία μπολσεβικική. Πήρε 
φωτιά κι ό Χρηστοβασίλης κι έγραψε δριμύτατο άρθρο έναντίον του Μυλωνά: 
Χαρά σ ’ έκείνους πού δέν έχουν κτήματα καί άλλοίμονον σ ’ έκείνους πού έχουν! 
Ζήτω ό Μπολσεβικισμός! Ζήτω ό νέος Μπολσεβίκος τής Ηπείρου Μυλωνάς!.. 
Κατά τόν πάτρωνα τοϋ άνηθίκου τούτου νόμου, τόν κ. Μυλωνάν. οί βλάκες καί οί 
ηλίθιοι, οί τεμπέληδες καί οί φαυλόβιοι δικαιούνται νά γίνωνται μέτοχοι τής περι
ουσίας τών εύφυών καί τών έξυπνων, τών φιλέργων καί τών έντίμως έργαζομένων 
καί κοπιώντων. Νά δουλεύουν οί δουλευτάρηδες καί νά τρώγουν οί οκνηροί καί οί 
ηλίθιοι! θαυμασία λογική! ~Εξοχη δικαιοσύνη! Φυσικά δέν έλεγε καθόλου τέτοια 
πράγματα ή τροπολογία. Τό μόνο πού ύπογράμμιζε ήταν δτι ή ιδιοκτησία έπρεπε 
νά ωφελεί καί τό κοινωνικό σύνολο.- Τή μέρα τών Χριστουγέννων έφτασε στό Κα- 
λέντζι έγγραφο τοϋ υπουργείου Παιδείας, μέ τή μετάθεση τοΰ τελευταίου καθηγητή 
τοΰ σχολαρχείου τοΰ χωριοΰ, έπειδή τόν έκρινε ώς ...ύπεράριθμο. Καί έγραφε δια- 
μαρτυρόμενος Καλεντζιώτης πρός τήν ’Ήπειρο (4-1-27). Μάλιστα κ. διευθυντά είς 
καί αύτός υπεράριθμος! ’Εκτός άν ή λέξις αϋτη ένέχει άλλην σημασίαν. Άλλά δέν 
πιστεύω τούτο, διότι τό ύπουργεϊον κατά διάφορα χρονικά διαστήματα μετέθετεν 
έκ τών τριών καθηγητών τούς δύο ώς υπεραρίθμους, άφησαν μόνο έναν άπό τριε
τίας διά νά μεταθέση καί αύτόν σήμερον ώς υπεράριθμον!.- Στίς 7 τό πρώϊ (5-1-27) 
σημειώθηκε στά Γιάννινα σεισμός μικρής διάρκειας, άλλά μεγάλης έντασης.- 
«Μυστηριώδη», χαρακτήριζε ό Χατζής τό δρόμο άπό τά Γιάννινα πρός τό Πέραμα, 
βία τσελεράτα. Στό δρόμο αύτό τά τελευταία χρόνια είχαν έξαφανιστεΐ τέσσερες 
άνθρωποι (άνάμεσά τους καί ό χωριανός μου Χρυσόστομος Άναγνωστάκης). Τε
λευταία εξαφανίστηκε κάποιος Σκαπαράς, τό πτώμα του βρέθηκε ύστερα άπό λίγες 
μέρες.- Με ένέργειες τοΰ βουλευτή Άλεξ. Μελά, δπως άνακοίνωσε ό Ιδιος σέ ομιλία 
του στίς 5-1-27 (Κέντρο Εύστραταϊου), ιδρύθηκε στά Γιάννινα Ιατρείο γιά τά παι
διά, γιά τό όποιο, δπως καί γιά τό βουλευτή, τόν δραστήριον καί νεώτερον έξ δλων 
(Αγροτική ήχώ 5-1-27), έγραψαν καλά σχόλια ο'ι έφημερίδες. Ή  ίδρυση τοΰ ιατρεί
ου, κατά παράδοξο τρόπο, φαίνετια πώς δυσαρέστησε τούς γιατρούς, έπειδή, δπως 
διαδιδόταν, θά τούς έκοβε πελάτες. Πιθανό ή διάδοση νά μήν είχε έρεισμα, ό Χα
τζής δμως τήν πήρε στά σοβαρά καί άντέδρασε έντονα. Αίσχος! τιτλοφορούσε τό 
σχόλιό του (15-1-27) καί σημείωνε: Καταπληκτικά πράγματα πληροφορούμεθα δτι 
έλαβον χώραν είς τήν προψεσινήν συνεδρίασιν τού Ίατρικοϋ συλλόγου. Είναι γνω
στόν δτι έξεδηλώθη πρό τίνος προσπάθεια πρός ϊδρυσιν Παιδικού καί Λαϊκοϋ ια
τρείου είς τήν πόλιν μας. Λοιπόν οί ιατροί μας έν γενική συνελεύσει άπεφάσισαν
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νά ...καταπολεμήσωσι τοΰτο, διότι ...άντίκειται πρός τά συμφέροντά των, άπαράλ- 
λακτα δπως οί λεμβούχοι τού Πειραιώς άντιτίθενται είς τήν προσέγγισιν τών άτμο- 
πλοίων είς τήν άποβάθραν, διότι τοϋτο άντίκειται είς τά συμφέροντά των, άδιαφο- 
ροϋντες διά τά βάσανα τών έπιβατών, οί όποιοι έπί τέλους δέν είναι πάντοτε καί 
πτωχοί, ώς έκείνοι δ ι’ οΰς προορίζεται τό Λαϊκόν ίατρεϊον Ίωαννίνων... Ή  λέξις 
"αίσχος” άσφαλώς είναι άνεπαρκής νά διερμηνεύσει τήν όδυνηράν κατάπληξιν, τήν 
οποίαν έπροξένησεν ή πληροφορία... Τό θέμα πήρε διαστάσεις μέ τήν ανάμιξη τοϋ 
βουλευτή Άλεξ. Μελά, πού άπαντοΰσε σέ υπαινιγμούς, κυρίως τοΰ Χρηστοβασίλη, 
οί όποιοι μιλοΰσαν δτι οί Παιδικοί σταθμοί ήταν έργου τοΰ λεβέντη Ήπειρώτη, 
τμηματάρχη τοΰ υπουργείου Προνοίας Θ. Θεοδωρίδου (κατοπινοΰ δήμαρχου τής 
πόλης) κι δχι τοϋ Μελά. Ναί. άπαντοΰσε ό Μελάς, οι παιδικοί σταθμοί είς όλον τό 
κράτος είναι έργον τοϋ Θεοδωρίδη, δστις διά τοϋτο είναι άξιος επαίνων καί θερ
μών συγχαρητηρίων έκ μέρους πάντων. Ά λ λ ' ώς δυστυχώς συμβαίνει είς τόν τόπον 
μας, τό νά έκδοθή έν οίανδήποτε Ν.Δ. είναι εϋκολον. Τό νά τεθή δμως τοϋτο έν 
έφαρμογή, τυγχάνει, δυστυχώς, δυσκολώτατον. Ή  συμβολή τοΰ Μελά στήν 'ίδρυση 
αύτοϋ τοϋ Παιδικού σταθμού (ιατρείου), μέ τήν έφαρμογή τοΰ διατάγματος, ήταν 
άποφασιστική (20-1-27). Σέ δεύτερη έπιστολή του (26-1-27) ό Μελάς σχολίαζε καί 
αύτός τήν άπόφαση τοΰ Ίατρικοϋ συλλόγου, κατηγορώντας τούς γιατρούς γιά τή 
στάση τους, ένώ άπό τήν πλευρά του ό Χατζής προσπάθησε νά άμβλύνει τίς άντι- 
δράσεις τών γιατρών άπό τή δυσαρέσκειά τους γιά τό σχόλιο αίσχος, γράφοντας 
πώς μέ τό δημοσίευμα έκεϊνο άποσκοποΰσε νά καυτηριάσει μόνο τήν άπόφαση τοΰ 
Ίατρικοϋ συλλόγου καί καμιά πρόθεση δέν είχε νά θίξει τόν ιατρικό κόσμο, πρός 
δν αί άμέρισται αί συμπάθειαί μας στρέφονται καί θά στρέφωνται πάντοτε...- 
Εύχές πρός δλους, μέσω τής έφημερίδας: Ό  έκ Μονοδενδρίου τοϋ Ζαγορίου 
κ. Ματθαίος Πανταζής μάς παρακαλεί νά διαβιβάσωμεν διά τής «Ηπείρου» πρός 
δλους τούς φίλους του τάς έγκαρδίους εύχάς του διά τό 1927. δπερ εύχεται είς 
αύτούς αίσιον καί εύτυχές (9-1-27).- Διάλεξη δόθηκε στό Λύκειο Έλληνίδων 
(11-1-27) μέ ομιλητή τό Β. Γκορτζή καί θέμα Ή  πάλη τής έθνικής λατρείας πρός 
τόν Χριστιανισμόν. Είσοδος δρχ. 3. Ά ν  βάλεις σήμερα εισιτήριο σέ διάλεξη δέν θά 
πατήσουν ούτε τά μέλη τοΰ συμβουλίου τοΰ σωματείου πού τήν οργανώνει.- Στίς 
άρχαιρεσίες γιά τήν άνάδειξη τών υπόλοιπων μελών τοϋ Κοινοτικού σώματος, μέ 
βάση τό νέο κανονισμό έκλέχτηκαν: Έφοροι τών έκπαιδευτηρίων: Περικλής Κί- 
γκος, Γ. Βλαχλείδης, Β. Μιχαηλίδης, Ν. Καζαντζής, β) Επίτροποι Πτωχοκομείου: 
Σπυρ. Δάκαρης, Περ. Μελίρρυτος, γ) Έφοροι τών κορασίων καί τοϋ φαρμακείου 
(τών Ελεών): 1. Βερτόδουλος, Άν. Ξιούρας, Σπ. Τσάντης. ’Επίτροποι τοϋ Γηροκο
μείου: Άναστ. Τόδουλος, Κ. Μουμούδης. Εποπτική έπιτροπή: Λ. Μίσιος, Γ. Κρα- 
ψίτης, Γ. Κωνσταντινίδης, Τζών Κυπριώτης, Φ. Περάτης.- Πέθανε στήν Πρέβεζα ό 
εύδοκίμως έκεί άποκαταστημένος Αριστείδης Δόνος, έξ Ά νω  Σουδενών. - Στίς 18- 
1-27 μίλησε στό «Λύκειο Έλληνίδων» ό γιατρός Γ. Δευτεραΐος μέ θέμα: Ή χρησι- 
μότης τών μικροβίων έν τή φύσει. Οί ορροί καί τά εμβόλια. Ή  Ήπειρος έξέφραζε 
τά συγχαρητήριά της στό συμβούλιο τοΰ Λυκείου, πού μέ τίς διαλέξεις του μετέτρε
ψε τήν αίθουσα τοΰ σωματείου σέ φυτώριο πνευματικής ζωής. Στό ίδιο σχόλιο δια
τύπωνε τήν άπορία: Διατί ούδείς τών έν τή πόλει μας δικηγόρων δέν άποφασίζει 
τήν διαπραγμάτευσιν ένός θέματος, έξ όσων τόσον άφθόνως παρέχει αύτοίς ή έπι- 
στήμη των; (18-1-27).- Στό Λύκειο, πάλι, άπό τήν 1η Φεβρουάριου άρχιζε ή διδα
σκαλία μαθημάτων ζωγραφικής. Υπεύθυνη ή γενική έφορος τοΰ τμήματος Μερόπη
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Σαλαμάγκα (μητέρα τοϋ Δημήτρη Σαλαμάγκα).- Στήν ’Ελευθερία, τό Χρ. Χρηστο
βασίλη πού απούσιαζε τακτικά στήν ’Αθήνα -ήταν τώρα βουλευτής- αντικαθιστούσε 
συχνά στήν άρθρογραφία καί τό σχολιασμό, ό δικηγόρος Γ. Βαβαρέτος, παλιότερα 
στέλεχος τών Φιλελευθέρων καί τής Δημοκρατικής ένώσεως.

Τ ό δεύτερο δεκαήμερο τοϋ Γενάρη, ό Καρβούνης γύρισε άπό τήν Κων
σταντινούπολη. Δέν ειδοποιήθηκαν άμέσως γιά τήν άφιξή του δ Πέ

τρος κι ό Γιάγκος, ό Καρβούνης ήθελε νά ξεκουραστεί, ταλαιπωρήθηκε 
πολύ στό ταξίδι άπό τήν άγριεμένη θάλασσα. "Οταν ό μουφτής έστειλε μή
νυμα νά τόν έπισκεφτοΰν, ό Πέτρος πού τό πήρε -βρισκόταν στό σπίτι, δέν 
τόν άφηνε ό Δημήτρης νά πάει άκόμα στό μαγαζί- λαχτάρησε. Τί θάφερνε. 
άραγε, αύτή ή άργοπορημένη έπιστροφή τοΰ Καρβούνη; Καλά μηνύματα ή 
άπογοητεύσεις; Ειδοποίησε τό Γιάγκο κι αύτός τσακίστηκε νά φτάσει μ’ 
ένα άμάξι' τόν πήρε καί τράβηξαν γιά τό μουφτή.

Στό μεγάλο γραφείο τοΰ σεβάσμιου γέροντα μουσουλμάνου, τούς περί- 
μεναν. Χαιρέτησαν καί κάθησαν, μέ τήν άγωνία τών άνθρώπων πού είναι 
έτοιμοι ν ’ άκούσουν μιά καταδικαστική άπόφαση άπό δικαστήριο. Δέν 
τολμοΰσαν ούτε νά κοιτάξουν στό πρόσωπο τό μουφτή καί τόν Καρβούνη, 
φοβοΰνταν πώς θά διάβαζαν σ’ αύτά τήν καταδίκη τους. Ό  τελευταίος κα
τάλαβε τήν ψυχολογική κατάστασή τους κι άρχισε νά τούς προετοιμάζει 
γιά τά εύχάριστα νέα πού θά τούς άνακοίνωνε. Γιατί αύτή τή φορά τούς 
έφερνε στ’ άλήθεια εύχάριστα νέα άπό τήν Πόλη. Ό ταν κατάλαβε πώς τό 
ένδιαφέρον καί ή άγωνία μαζί είχαν κορυφωθεΐ, πετάχτηκε άπό τήν πο
λυθρόνα: Χαρεΐτε βρέ άνθρωποί τοϋ Θεοϋ, φώναξε, τήν ευτυχία φέρνω, 
όχι τόν όλεθρο. Στή στιγμή βρέθηκαν όλοι όρθιοι, άκόμα κι ό μουφτής, 
πού ήξερε τό μυστικό. —Μήν πεις τίποτα παραπανίσιο κύρ-Θεοχάρη, τόν 
παρακάλεσε ό Πέτρος, δέν έχω πολλές μέρες πού σηκώθηκα άπό σοβαρή 
έγχείρηση. δέν θ ’ άντέξω σέ ύπερβολική χαρά. Πές τά πράγματα μέ τ ’ όνο
μά τους. μήν τά χρωματίζεις αισιόδοξα, γιά νά μάς εύχαριστήσεις. Ό  Γιά
γκος συγκατένευε κουνώντας τό κεφάλι του, τήν άλήθεια μόνο θέλουμε 
κύρ-Θεοχάρη, πρόσθεσε κι αύτός. —Είστε μυαλωμένοι άνθρωποι, πιστεύω, 
άπάντησε ό Καρβούνης, μήπως πέρασε άπό τό νού σας ή σκέψη πώς έφερα 
μαζί μου καί τή Θεώνη, καί τήν κρατώ σ' ένα δωμάτιο τοϋ σπιτιού αύτοϋ 
γιά νά σάς κάνω έκπληξη: Συγκρατηθεϊτε λοιπόν, θά σάς μεταφέρω, χωρίς 
νά προσθέσω τίποτα δικό μου, ό,τι μοϋ είπε ό Έσσάτ καί σείς θά κρίνετε 
άν τά λόγια του γεννούν ή όχι έλπίδες. Κατά τή γνώμη μου, τό πρώτο με
γάλο βήμα γιά τήν άνεύρεση τής Θεώνης έγινε, άπό δώ καί πέρα όλα θά 
έξαρτηθοϋν άπό τό πόσο θά είναι συνεπείς, όσοι έδωκαν ύποσχέσεις στόν 
Έσσάτ. ’Ακούστε λοιπόν. Κάθησαν όλοι στίς πολυθρόνες τους γιά ν ’ 
άκούσουν καί νά συλλάβουν, μ’ όλες τίς αισθήσεις τους σέ διέγερση, τό 
πραγματικό νόημα κάθε λέξης πού θά έβγαινε άπό τά χείλη τοΰ Καρβούνη. 

Ό  Έσσάτ, έχοντας άποκτήσει σχετική έλευθερία κινήσεων, ύστερα άπό
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άπομόνωση πολλών χρόνων άπό τό Κεμαλικό καθεστώς, πέτυχε νά έπα- 
νασυνδέσει τις σχέσεις του μέ ένα μεγάλο άριθμό άνώτερων άξιωματικών 
καί νά γνωριστεί μέ άλλους κατώτερων βαθμών, ήταν αύτοί πού έπηρέα- 
ζαν σέ μεγάλο βαθμό τήν πολιτική τού Κεμάλ, πιστοί καί άφοσιωμένοι 
όλοι τους στό μεγάλο άρχηγό, τόν πατέρα τής νέας Τουρκίας, τόν Άτα- 
τούρκ. Οί γνωριμίες αύτές τοΰ στάθηκαν χρήσιμες σέ πολλά ζητήματα. 
Κυρίως τόν ένδιέφερε ή καλή αποκατάσταση τών προσφύγων τουρκογιαν- 
νιωτών, άρκετοί είχαν έγκατασταθεΐ στήν Πόλη, πήγαινε καί τούς έπισκε- 
πτόταν συχνά στούς νέους χώρους έγκατάστασής τους, κουβέντιαζε μαζί 
τους ελληνικά, δέν είχαν μάθει άκόμα καλά τά τούρκικα οί παλιοί 
συμπολίτες του, στά Γιάννινα μόνο ελληνικά μιλούσαν, αισθανόταν εύχα- 
ρίστηση νά βοηθάει στήν έπίλυση τών προβλημάτων τους. Ό ταν τόν έπι- 
σκέφτηκε ό Καρβούνης τόν βρήκε σ’ εύχάριστη διάθεση, μόλις είχε γυρίσει 
άπό τόν οικισμό τών τουρκογιαννιωτών, θυμήθηκαν τά παλιά, μέρες 
εύτυχισμένες γιά όλους, δάκρυσαν γιά τό τέλος πού τούς έπεφύλασσε ή 
μοίρα, δέν βαρυγκόμησαν δμως, ισα-ΐσα ξαλάφρωσε ή καρδιά τους άπό τίς 
έξομολογήσεις καί τίς νοσταλγικές άναπολήσεις. Ό  Έσσάτ δέν ειχε ξεχά- 
σει τήν υπόσχεση πού έδωσε στόν Καρβούνη κατά τήν προηγούμενη έπί- 
σκεψή του. Άνάθεσε τήν έρευνα σέ μερικούς άπό τούς νέους άξιωματικούς 
φίλους του. αύτοί πήραν μέ ζήλο τήν υπόθεση, -τούς τιμοΰσε μέ τή φιλία 
του ό δοξασμένος στρατηγός, ήθελαν νά τόν εύχαριστήσουν- κι έφεραν 
άποτέλεσμα. Ή  Θεώνη ζοΰσε στό σπίτι τούρκου προύχοντα, στά βάθη τής 
Μικρας Άσίας, Κούρδοι ήταν έκει, φυλή άνυπότακτη σάν τούς Έλληνες, 
κάποτε ύπηρετοΰσαν πιστά τήν αύτοκρατορία, τή δεκαετία τοΰ '20 άρχι
σαν νά συνειδητοποιούν τήν ιδιαιτερότητα τής φυλής τους (σήμερα χύνουν 
άφθονο αίμα γιά ν ’ άναστήσουν δικό τους κράτος), σεβάστηκαν τό βασα
νισμένο κορίτσι πού έφτασε στά μέρη τους, τό άφεντικό της δέν τήν πίεσε 
νά γίνει μουσουλμάνα, θάλεγε κανένας πώς τή φρόντιζε σάν τά δικά του 
παιδιά, μπορεί καί νά σκεφτόταν νά τήν κάνει νύφη του, αύτά ήταν λεπτο
μέρειες. Εκείνο πού μετρούσε ήταν πώς τό κορίτσι ζοΰσε, ήταν καλά. άπό- 
μεινε τώρα νά βρεθεί ό τρόπος επικοινωνίας μαζί της καί νά γίνουν μέ 
προσοχή όλες οί ένέργειες, ώστε νά ξαναγυρίσει στούς δικούς της. "Οταν 
ό Καρβούνης ολοκλήρωσε τή διήγησή του. ό Πέτρος καί ό Γιάγκος δέν 
μπορούσαν νά συγκρατήσουν τά δάκρυα άπό τή συγκίνησή τους. Ή  Θεώνη 
ζοΰσε λοιπόν. —Δοξασμένος νά είναι ό Κύριος, μουρμούρισε ό Γιάγκος. 
ένώ ό νοΰς τοΰ Πέτρου πέταξε στή Φωτεινή, σκεφτόταν μέ τί τρόπο θά τής 
τό έλεγαν, ή χαρά κάποτε σκοτώνει περισσότερο άπό τή λύπη.

Ή  Φιλίτσα, όταν οί δυό άντρες γύρισαν στό σπίτι τού Πέτρου, κατάλα
βε άπό τά πρόσωπά τους πώς κάτι καλό έφερναν. Ό ταν μάλιστα ό Γιάγ
κος τής είπε νά πάει γρήγορα στό δικό τους σπίτι καί νά φέρει μ’ ένα αμά
ξι τή μάνα της, πείστηκε πώς δέν είχε πέσει έξω στούς συλλογισμούς της.

_____
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Ποτέ ό πατέρας δέν θά φώναζε τή Φωτεινή νά κατεβεΐ, άν ήταν νά τής άνα- 
κοινώσει κάτι δυσάρεστο. Άλλά καί ή Φωτεινή, άπό τή συμπεριφορά τής 
κόρης της. καθώς τή βοηθούσε νά ετοιμαστεί, καί τήν ευχάριστη διάθεσή 
της, κατάλαβε πώς κάτι καλό συνέβαινε, τό διάβαζε στά μάτια τής Φιλί
τσας. Έ τσι έφτασε στό σπίτι τής οικογένειας Κωστίδη προετοιμασμένη, 
κατά κάποιο τρόπο, ν ’ άκούσει ευχάριστες ειδήσεις. Καί βέβαια ή σκέψη 
τηε άπό τήν πρώτη στιγμή είχε πετάξει στήν χαμένη κόρη της, δέν θά τήν 
κατέβαζαν γιά νά τής πουν άν οί δουλειές τών άνδρών στά μαγαζιά τους 
πήγαιναν καλά. Σάν άπό διαίσθηση κι ό Γιάγκος κατάλαβε τί περίμενε νά 
μάθει ή γυναίκα του καί πώς ήταν προετοιμασμένη ν ’ άντιδράσει φυσιο
λογικά. Μόλις μπήκε, λοιπόν, στό σαλόνι έτρεξε, τήν άρπαξε καί τήν έσφι
ξε στήν άγκαλιά του. —Ζεϊ ή Θεώνη μας. τής ψιθύρισε στ’ αύτί, οί φρο
ντίδες μας δέν πήγαν χαμένες, νά βοηθήσει, ό Θεός νά τήν έχουμε γρήγορα 
κοντά μας. Ή  Φωτεινή, δέν περίμενε ν ’ άκούσει όλα, όσα τής είπε ό Γιάγ
κος, τής "φτάνε μόνο τό ζεϊ ή Θεώνη, άπό τά μάτια της άρχισαν νά τρέχουν 
μικρά ποταμάκια, δάκρυα χαράς, άνάμικτης μ’ όλα τα'συναισθήματα πού 
ξυπνούν τήν ψυχή μιάς μητέρας γιά όσους τή βοήθησαν νά βρει τό χαμένο 
παιδί της. Οί άλλοι σεβάστηκαν τή συγκίνησή της, άποτραβήχτηκαν, άφη
σαν μόνο του τό ζευγάρι, νά ζήσει τίς μεγάλες στιγμές τής άρρητης εύδαι- 
μονίας πού τούς χάριζε ή Θεώνη, άς ζοϋσε στά βάθη τής Μικρασίας. αύτοί 
τήν ένοιωθαν κι όλας κοντά τους, τήν έσφιγγαν στήν άγκαλιά τους, ή Φω
τεινή μάλιστα είχε έκμηδενίσει χρόνους καί χώρους, νόμιζε πώς αύριο κιό
λας θά άνοιγε ή πόρτα καί θάμπαινε τό κορίτσι της. —Πότε θάρθει, πότε 
θάρθει..., ρωτούσε συνέχεια τό Γιάγκο. Ό  τελευταίος συνειδητοποίησε πώς 
ή σκέψη τής γυναίκας του διολίσθαινε πάλι σέ σκοτεινούς άτραπούς. έπρε
πε νά τήν προσγειώσει. —Φωτεινή, τή διέκοψε, ζεϊ ή Θεώνη, αύτό είναι σί
γουρο. πρόσεξέ με όμως. δέν θάρθει καί αύριο σπίτι μας. *.Ίσως περάσει 
άκόμα πολύς καιρός γιά νά τήν έχουμε κοντά μας... — Τί τήν έμποδίζει νά 
’ρθει γρήγορα, άφοϋ ζεϊ, άντέτεινε ή Φωτεινή μέ τή δική της λογική. Ό  Γιά
γκος τή χάϊδεψε άπαλά τά μαλλιά, σφούγγισε τά δάκρυα άπό τά μάτια της, 
τώρα θά μ ' άκούσεις τής είπε, δέν θά μέ διακόψεις, τά δικά σου τά λές 
όταν τελειώσω. Διηγήθηκε στή Φιοτεινή όλα όσα τούς είχε πει ό Καρβού
νης καί προσπάθησε νά τήν κάνει νά καταλάβει πώς τό ότι ζοϋσε ή κόρη 
της, δέ σήμαινε καί γρήγορη άπελευθέρωσή της. Ή ταν άκόμα πολλές οί 
δυσκολίες πού έπρεπε ν ’ άντιμετωπίσουν, πολλά τά έμπόδια, έπρεπε νά 
κάμουν υπομονή, ώσπου νά φτάσουν στό τέλος. —Μά γιατί; ρωτοϋσε πά
λι ή Φωτεινή, γιατί δέν τήν άφήνουν τώρα έλεύθερη. τί κάνουν οί δικοί 
μας: —Γιατί είναι Τούρκοι. Φωτεινή, ξεχνάς τί τραβήξαμε μεϊς γιά νά φύ
γουμε άπό τήν κόλαση τής Σμύρνης, ξεχνάς τό σκοτωμένο παλληκάρι μας, 
Τούρκοι είναι, ό,τι θέλουν κάνουν, τή μικρή καί άδύνατη Ελλάδα θά φο
βηθούν: Νά εύχαριστούμε τό Θεό πού βοήθησε αύτός ό καλός άνθρωπος,
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ό Έσσάτ πασσάς, άπό δώ κατάγεται καί συμπαθεί τούς Ι'ιαννιώτες. χωρίς 
τίς δικές του ενέργειες οϋτε θά ξέραμε άν ζοΰσε ή κόρη μας' είμαι σίγουρος 
πώς θά μάς τή φέρει, εμείς πρέπει νά υπομένουμε καί νά περιμένουμε. 
Αύριο κιόλας νά πάς στήν Παναγία τήν Αρχιμαντριώτισσα νά κάνεις τήν 
προσευχή σου καί νά παρακαλέσεις τούς παππάδες ν ’ άρχίσουν ένα σαρα- 
νταλείτουργο. Θά τή βοηθήσει ή Παναγία τήν κόρη μας. δπως βοήθησε καί 
μάς, θά τής στείλει τή φώτιση νά υπομένει κι αύτή τή σκλαβιά της, ώς δτου 
έρθει ή εύλογημένη στιγμή τής άπελευθέρωσης. Τά άλλα. ό ερχομός της στά 
Γιάννινα, είναι ευκολότερη υπόθεση.

Ή  Φωτεινή άκουγε τόν άντρα της, οΰτε πού ένοιωθε δμως τί τής έλεγε, 
ό νούς της ταξίδευε μακρυά, έφτανε στή Σμύρνη, στό σπίτι τους πού έγινε 
στάχτη κι άγωνιζόταν ν ’ ανακαλύψει τά βήματα τής Θεώνης, καθώς τήν 
έσερναν στό μαρτύριο. Έφτανε ως ένα σημείο, στούς τόπους πού είχαν 
ποτίσει οί Έλληνες μέ τό αίμα τους, τή βοηθούσαν οί μνήμες γνωστών 
ονομάτων, τά άκουγε τότε κάθε μέρα στό σπίτι τους, Κιουτάχεια, Έσκή 
Σεχίρ, Άφιόν Καραχισάρ, Σαγγάριος, 'Αλμυρά έρημος. Άγκυρα, τί ήταν 
πέρα άπό τήν Άγκυρα; Άπό τίς παιδικές της άναμνήσεις καί τίς διηγήσεις 
τοΰ παπποΰ της θυμόταν πώς σ' αύτά τά μέρη ήταν ή Κόκκινη μηλιά, ώς 
εκεί. έλεγαν, θάφταναν οί "Ελληνες κυνηγώντας τούς Τούρκους. Έκει τάχα 
βρισκόταν ή Θεώνη; Μά έλεγαν στή χώρα αύτή ζοΰσαν τέρατα καί δράκοι, 
πώς θά κατόρθωνε νά ξεφύγει άπό τά θηρία: Ό  Γιάγκος διαισθάνθηκε πώς 
ή Φωτεινή είχε πάρει πάλι τό δρόμο γιά τούς παλιούς εφιάλτες της, μιά 
τέτοια ύποτροπή θά ήταν πολύ επικίνδυνη, έπρεπε νά τήν ξαναφέρει στήν 
πραγματικότητα. Τήν ταρακούνησε λίγο, ή γυναίκα έδειχνε σά νά ξυπνάει 
άπό όνειρο, δέν άργησε όμως ν ’ άποκαταστήσει τήν έπαφή της μέ τό περι
βάλλον. κοίταξε τόν άνδρα της, έφερε γύρα τά μάτια της στό δωμάτιο, δλα 
τής φάνηκαν γνώριμα καί φιλικά, μέ συγχωρεΐς. είπε. χάθηκα σέ σκοτει
νούς δρόμους, τώρα είμαι καλά. Ό  άνδρας της άρχισε πάλι άπό τήν άρχή. 
μέ υπομονή καί εγκαρτέρηση, νά τής διηγείται όλες τίς λεπτομέρειες τής 
άφήγησης τοΰ Καρβούνη. νά τής άναλύει τό μήνυμα πού έκρυβαν, ή Θεώνη 
ζεΐ Φωτεινή, αύτό είναι τό πρώτο καί τό μεγάλο, τ ' άλλα θάρθονν μέ τή 
σειρά τους. φτάνει εμείς νά κρατήσουμε τήν αυτοκυριαρχία μας, νά υπο
μένουμε καί νά προσευχόμαστε. Αύτό ζητάει ή Θεώνη σήμερα άπό μάς. κι 
αύτό πρέπει νά κάνουμε. —Θ' άρχίσω νά ετοιμάζομαι γιά νά γίνω άξια νά 
τήν υποδεχτώ, δταν έρθει μέ τό καλό κοντά μας. όποτε έρθει... ψιθύρισε ή 
Φωτεινή στόν άνδρα της, πάμε τώρα στό σπίτι μας. θέλω νά ξαναζήσω μό
νη όλες τίς εύφρόσυνες στιγμές πού μοϋ χάρισες σήμερα, μίλησε στόν Πέ
τρο. δλοι θά καταλάβουν. Τούς συνόδευσε, κάτω άπό τίς εύχές όλων, στό 
σπίτι τους καί ή Φιλίτσα, δέν ήθελε ν ’ άφήσει μόνη τή μάνα της στίς έντο
νες ψυχολογικές στιγμές πού ζοΰσε, έστω κι άν ήταν εύχάριστες...
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Η αναφορά τοΰ Χρηστοβασίλη, δτι στήν ’Αθήνα κυκλοφορούσαν φήμες 
γιά χορήγηση νέας άμνηστείας στούς Ρετζαίους, μέ τήν προσθήκη δτι 

πράγματι διενεργήθη τοιοΰτον τι έγκλημα έν Αθήναις, άποτελοϋσε βολή 
έναντίον τοΰ Χατζή, υπαινιγμό στήν άρχή καί στή συνέχεια κατά μέτωπο 
έπίθεση. Ή  κατηγορία ήταν βαρειά: Ό  Χατζής στήν ’Αθήνα, ένεργοΰσε νά 
δοθεί άμνηστεία στούς Ρετζαίους, μέσω πολιτικών προσώπων. Οί άψιμα- 
χίες άρχισαν μέ σχόλιο τής Ελευθερίας (13-1-1297): Μάς είπαν -έγραφε ό 
Χρηστοβασίλης- δτι διευθυντής τής «Ηπείρου» κ. Γ. Χατζής κατέκρινε τό 
ύπό τόν τίτλο «τό περί τό έγκλημα τής Πέτρας μυστήριον», κύριον άρθρον 
μας τής 6ης τρέχοντος. Δέν είχομεν καμμίαν αμφιβολίαν περί τούτου, διό
τι ό νύν ά π ο σ τ ά τ η ς  ομογάλακτος έν δημοσιογραφία καί πολιτική κ. Γ. 
Χατζής θά δυσαρεστειτο έκ τοϋ άρθρου μας έκείνου, τό όποιον όχι μόνον 
δέν είναι παράκαιρον, δπως λέγει αύτός, άλλ ’ είναι τουναντίον έπικαιρό- 
τατον. Φαίνεται δτι θά δυσαρεστήθη... διότι άναφέρομεν ότι οί Ρετζαΐοι 
δ ι ε ν ε ρ γ ο ύ ν  ν ά  δ ι α δ ο θ , ή  ε ί ς  τ ή ν  ύ π α ι θ ρ ο ν  χ ώ ρ α ν  ό τ ι  
έ π ί κ ε ι τ α ι  ή χ ο ρ ή γ η σ ι ς  ε ί ς  α ύ τ ο ύ ς  κ α ί  δ ε υ τ έ ρ α ς  
ά μ ν η σ τ ε ί α ς  - κ α ί  π ρ ά γ μ α τ ι  δ ι ε ν ε ρ γ ή θ η  τ ο ι ο ΰ τ ο ν  
έ γ κ λ η μ α  ε ί ς  ' Α θ ή ν α ς . Ή  έπίθεση έναντίον τοΰ Χατζή άρχιζε. Κι 
άς είχε γραφεί, τήν προγούμενη στήν Ήπειρο σχόλιο (12-1-1927), πού άπο- 
δοκίμαζε τίς άμνηστειες καί τήν έπανάληψη τών λαθών τοΰ παρελθόντος. 
’Αφορμή τοΰ σχολίου στάθηκε ή άντιδικία μεταξύ τοΰ Κήρυκος καί τής 
Αγροτικής ήχοϋς σχετικά μέ διατυπούμενες άπόψεις γύρω άπό τό έγκλημα 
τής Πέτρας. Άναφερόμενος στίς θέσεις τοΰ Κήρυκος ό Χατζής σημείωνε 
πώς είναι εύχάριστο τό ότι όμολογεΐται άπό βενιζελική έφημερίδα ποια 
ε ι δ ι κ ά  λάθη τοϋ προσφάτου παρελθόντος έδημιούργησαν τήν θλιβεράν 
καί οίκτράν κατάστασιν τής δημοσίας άσφαλείας έν Ήπείρω. Καί πρόσθε
τε: Ό ντως αύτά άκριβώς περί τών όποιων γράφει: δηλαδή αί άμνηστεΐαι, 
τά σϋρ’ τα φέρ' τα καί αί συνεργασίαι καί συνεννοήσεις τών έπισήμων 
μετά τών ληστών καί τών κακοποιών, αύτά έδημιούργησαν... θρασύτητα 
καί αύθάδειαν καί κακουργίαν έπί τή βέβαιότητι συγκαλύψεως τών έγκλη- 
ματικών σπειρών, αϊτινες έσκηνοθέτουν τά έγκλήματα καί τάς κλοπάς. 
Άπό τό σχόλιο γίνεται φανερό πώς ό Χατζής ήταν άντίθετος μέ τίς άμνη- 
στεΐες, τίς όποιες, μαζί μ' άλλα, χαρακτήριζε λάθη τοΰ παρελθόντος. Πώς 
λοιπόν τώρα διατυπωνόταν κατηγορία έναντίον του, ότι συνηγορούσε 
στήν Αθήνα γιά χορήγηση άμνηστείας στούς Ρετζαίους;

Παρόλα αύτά ό υπαινιγμός τοΰ Χρηστοβασίλη ήταν σαφής καί τόν έκα
με άκόμα σαφέστερο άνάλογο δημοσίευμα τοΰ Κήρυκος. Ό  Χατζής βρι
σκόταν στήν ’Αθήνα, πληροφορήθηκε τά γραφόμενα στά Γιάννινα κι έστει
λε γιά δημοσίευση στήν Ή πειρο  τήν παρακάτω δήλωση (17-1-27): Έδημο- 
σιεύθη είς τό προχθεσινόν φύλλον τοϋ «Κήρυκος». άναδημοσιεύοντος πε
ρικοπήν άρθρου τής δισεβδομαδιαίας «’Ελευθερίας», δτι παρά τοϋ
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άπουσιάζοντος ήδη είς :Αθήνας ήμετέρον διευθυντοϋ κ. Γ. Χατζή έγένετο 
είσήγησις εις τό ύπουργεϊον τών ’Εσωτερικών περί άμνηστείας τών Ρετζαί
ων. Τήν άπάντησιν έπί τοϋ προκειμένου θέλει λάβει ό «Κήρυξ» παρά τού 
έπιστρέφοντος μετ' όλίγας ημέρας κ. Γ. Χατζή, τής «Ηπείρου» άρκουμέ- 
νης έν τω μεταξύ είς τόν άποτροπιασμόν καί τήν άηδίαν, ήν έδοκίμασεν ή 
κοινή γνώμη είς βάρος τοϋ «Κήρυκος» έκ τοϋ συκοφαντικού καί άνιέρου 
τούτου δημοσιεύματος.

Πρόγευση τών όσων θά έγραφε ό Χατζής έπιστρέφοντας στά Γιάννινα 
άποτελει τηλεγράφημά του (19-1-27) δημοσιευμένο στήν Ήπειρο: Ά ν  ό 
«Κήρυξ» ή ή Ελευθερία άνέγραψαν τερατώδες φανταστικόν άτιμον 
ψεύδος ότι ένήργησα άμνηστείαν Ρετζαίων, σημαίνει δτι είναι άτιμοι συκο- 
φάνται κακοηθέστατοι, κρίνοντες έξ ιδίων δτι δλοι οί άνθρωποι είναι ικα
νοί νά γίνωνται προαγωγοί διαφόρων άτιμιών. ’Επειδή, έν γνώσει ψεύ
δους, άνέγραψαν τοϋτο. διότι ούδέποτε ούδαμοϋ ούδεμία τοιαύτη ένέργεια 
έγινεν. οϋτε ήτο δυνατόν νά γίνη. τής «Ηπείρου» άναλαβούσης έκτοτε 
άνοικτόν άγώνα. δικαιούμαι μετά βαθείας περιφρονήσεως νά πτύσω καί 
τόν «Κήρυκα» καί τήν «Ελευθερίαν» καί οίονδήποτε άλλον κακοήθη μ ι
κράνθρωπον, άποτελοϋντα συντροφιάν τής έντιμου αύτής δυάδος.

Ό  Χρηστοβασίλης, τόν όποιο κυρίως έθιγε τό περιεχόμενο τοϋ τηλε
γραφήματος, άφοΰ αύτός άνακίνησε τό ζήτημα, γιά νά τό έκμεταλλευτεΐ ό 
Κήρυξ, άπάντησε μέ δικό του τηλεγράφημα -βρισκόταν στήν ’Αθήνα- στό 
όποιο εξέφραζε τήν περιφρόνησή του στά γραφόμενα άπό τό Χατζηπελ- 
λερέν (έτσι τόν άποκαλοϋσε τώρα), δηλώνοντας ότι θά έδινε σχετική άπά- 
ντηση. Αύτή δημοσιεύτηκε στήν ’Ελευθερία (27-1-1927) ήταν λιγόλογη, πε
ριείχε κάποια στοιχεία σέ βάρος τοΰ Χατζή, άφηνε δμως άναπάντητο τό 
περιεχόμενο τοΰ ολοσέλιδου άρθρου πού δημοσίευσε ό Χατζής στήν 
Ήπειρο  (21-1-1927). μέ τίτλο: Καί έμπτυσμοϋ άνάξιοι. Στό άρθρο αύτό, μέ 
όξύτατες συχνά έκφράσεις, ό Χατζής άνέλυε διεξοδικά τή στάση τών έφη
μερίδων τών Γιαννίνων άπέναντί στή ληστεία γενικότερα, καί ειδικότερα 
άπέναντί στούς Ρετζαίους. πριν καί μετά τό έγκλημα τής Πέτρας. Άντιπα- 
ράθετε τή δική του πολιτική, άπέναντί σ' έκείνη τών άλλων έφημερίδων, 
ιδιαίτερα άπέναντί τοΰ Κήρυκος. τόν όποιο κατηγορούσε ότι υποστήριξε 
τούς Ρετζαίους. Ό  αγών τής «Ηπείρου» -έγραφε- ύπέρ τής Δημοσίας 
άσφαλείας, δέν ήρχισε τήν έπομένην τοϋ έγκλήματος τής Πέτρας ' άρχισε, 
διεξήχθη καί έπηκολούθησε συνεχής, άδιάλειπτος, λυσσώδης άπό μακράς 
σειράς έτών, μέ πείσμα, μέ φανατισμόν, μέ ψύχωσιν. μέ πάθος άβυσσαλέον, 
μέ ζήλον φλογερόν, διότι οί άγώνες οί καλοί καί εύγενεις, άπετέλεσαν καί 
άποτελοϋν πάντοτε τά τίμια καί άνεξίτηλα έμβλήματα τής έφημερίδος ταύ
της. τής όποιας τίμιαι είναι αί παραδόσεις καί αί παραδόσεις κανών άκα
τάλυτος... Τί έπραττον τότε οί ήδη άσχημονοϋντες διά τών ρυπαρογραφη
μάτων τής νοσηράς φαντασίας των: Καί ποιαν έτήρησαν στάσιν άπέναντί
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τών κατά τής Ήπειρον κακουργούν των: (άναφέρεται κυρίως στή στάση 
τοΰ Κήρνκος). Έσιώπων οί μέν, ύπερθεμάτιζον οί άλλοι, είς πάσαν προ
σπάθειαν πρός χορήγησιν άμνηστείας. Καί τά πάντα καλά λίαν έν Ήπείρω 
διέβλεπον, καί πάντας τους τεταγμένους διά τήν έξυπηρέτησιν τής Δημο
σίας άσφαλείας δ ι ' εγκωμίων περιέβαλλον. Μικροί καί ταπεινοί αύτοί, ζη- 
λοϋντες δόξαν άδοξον μικρών καί ταπεινών κολάκων, άλλά καί εντελείς 
οί άλλοι ύπηρέται τής κομματικής άκολασίας, έσκεμμένως προέδιδον τά 
ηπειρωτικά συμφέροντα καί τόν λαόν νά διαβουκολήσωσι προσεπάθουν 
καί ήγωνίζοντο καί αύτοί τόν καλόν (!) άγώνα πρός επιτυχίαν τής άμνη- 
στεύσεως... Συνειργάζετο μετά τών ληστών τό Κράτος καί οί έν Ήπείρω 
άνώτατοι εκπρόσωποί του καί έπανηγύριζον τά δημοσιογραφικά κύμβαλα 
καί έξύμνουν τήν δρασιν τών έν άγαστή σύμπνοια καί άδελφωσύνη συνερ
γατών. Δριμύτατα τήν τακτικήν ταύτην ημείς ήλέγξαμεν καί τών κνμβάλων 
οί κροϋσται έπετέθησαν καθ' ημών διότι άπετολμήσαμεν ν ’ άμφισβητήσω- 
μεν τής σννεργασίας ταύτης τήν έπισημότητα... Οί άνέκαθεν έργασθέντες 
ύπέρ τής άμνηστείας ή άλλως έκ ψυχικής συγγενείας πρός τούς ληστάς 
εύχαρίστως ταύτην άποδεχόμενοι. προβλέποντες τήν λαϊκήν καταιγίδα έπί 
τω άκούσματι έπαναλήψεως παρομοίων ενεργειών, έπεχείρησαν προκατα- 
βολικώς νά έπιρρίψουν τάς εύθύνας τών ιδίων τών άσχημιών είς άλλους... 
Καί κατέληγε: (Έγράφομεν είς τό τηλεγράφημά μας) περί έμπτυσμοϋ τών 
συκοφαντών. Κατά λάθος ίσως ή καθ’ ύπερβολικήν συγκατάβασιν. Διότι 
καί τοϋ έμπτυσμοϋ άνάξιοι είναι. Τών τιμίων άνθρώπων ό σίελος δέν πρέ
πει νά ρίπτεται είς τό πρόσωπον τοιούτων όντων. Έχει πολύμεγαλντέραν 
άξίαν καί δέν είναι έπιτετραμένον νά μολννθή έξ έπαφής πρός τοιαϋτα 
πρόσωπα. Πρέπει νά είχε θυμώσει πολύ ό Χατζής γιά νά χρησιμοποιεί 
εκφράσεις άπαράδεκτες. καθαρά ύβριστικές. Δέν σταμάτησε αύτοΰ. Στίς 25 
καί 27 Γενάρη έγραψε δυό άρθρα άκόμα, μέ πιό δριμύτερες έκφράσεις. Στό 
πρώτο, τιτλοφορούμενο: Ζητοϋν καί ρέστα, όμιλοϋν καί περί άξιοπρεπεί- 
ας. ή άντεπίθεση γινόταν, γιατί οί δυό έφημερίδες -ό Κήρυξ, κατά κύριο 
λόγο. πού πήρε τήν πρωτοβουλία τών επιθετικών ένεργειών άπό τήν 
Ελευθερία- έπέκρινε τόν ύπουργό Εσωτερικών, διότι διά τοϋ έπισήμον 
άνακοινωθέντος διέψενσε, μέ τόν κατηγορηματικότερον τρόπον τάς συκο
φαντίας τών τάς έλεεινάς καί χαμερπεστάτας. Πράγματι τό ύπουργεΐο 
Εσωτερικών διέψευδε τά δημοσιεύματα ότι ό Γ. Χατζής είχε είσηγηθει τή 
χορήγηση άμνηστείας στούς Ρετζαίους καί έδιδε έντολή στή Γενική διοίκη
ση Ηπείρου νά προβεΐ σέ σχετική άνακοίνωση. Έ τσι στίς 21 Γενάρη, δη
μοσιευόταν στίς έφημερίδες τής πόλης τά παρακάτω: Έξ άφορμής τών δη
μοσιευμάτων κατ' αύτάς έν τω έγχωρίφ τύπφ, άνακοινοϋμεν, έντολή τοϋ 
ύπουργοΰ Εσωτερικών, ότι ό κ. Γεώργιος Χατζής, δημοσιογράφος, είς 
ούδεμίαν προέβη ένέργειαν ή είσήγησιν πρός παροχήν άμνηστείας ή λήψιν 
οίουδήποτε άλλου ευνοϊκού μέτρου ύπέρ τών έπικηρνγμένων ληστών Ρε-
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τζαίων. Πάσα δ ’ άντίθετος πληροφορία ή διάδοσις δέν στηρίζεται έπί τής 
άληθείας. Ό  Κήρυξ καί ή Ελευθερία στό άνακοινωθέν τοΰ ύπουργοΰ 
Εσωτερικών άντέδρασαν μέ τή δήλωση δτι αύτό άποτελοΰσε άσέβεια πρός 
τήν κρατική άξιοπρέπεια. Διατί; ρωτούσε ό Χατζής στό άρθρο του. Διότι 
έπεζητήθη όι ’ αύτοϋ ή κατά:ττωσις καί ό στιγματισμός τής προστυχοτέρας 
συκοφαντίας καί ή άποκατάστασις τής άληθείας; 'Επρεπε, λοιπόν, κατά 
τήν άντίληψιν τών κακοπιστών καί χαμερπών αύτών άνθρώπων νά 
συνδυασθή τό κρατικόν γόητρον καί ή άξιοπρέπεια μέ τήνπροστασίαν τών 
κακοηθεστάτων σκευωριών των; Τό δεύτερο άρθρο, με'τόν τίτλο Οί ρεζί
ληδες δημοσιογράφοι καί οί έστιγματισμένοι υπάνθρωποι, γραμμένο μετά 
τήν έπιστροφή τοΰ Χατζή άπό τήν ’Αθήνα (έμεινε άρκετές μέρες γιά νά πα
ρακολουθήσει τίς προετοιμασίες τοΰ άνεβάσματος τοΰ έργου του Αιάνα 
Άρσά  στό Κεντρικό, άπό τόν πρώην θίασο τής Κυβέλης), άποτελοΰσε λί- 
βελλο έναντίον τοΰ Χρηστοβασίλη, γιά τήν πολιτεία του στόν Ελληνισμό 
καί κατά τήν παραμονή του στή Σμύρνη, μέ έπιχειρήματα, πού άρκετές 
φορές στό παρελθόν είχαν χρησιμοποιηθεί άπό πολλούς, άκόμα καί άπό 
τούς Ρετζαίους. Ή  πέννα τοΰ Χατζή έσταζε χολή. όχι μελάνη, γιαυτό δέν 
μεταφέρονται περικοπές άπό τό άρθρο του. Ήταν, τόσο άγανακτισμένος, 
πού ίσως δέν είχε συνείδηση έκείνων πού έγραφε. Ή  κατάληξη καί μόνο 
τοΰ άρθρου του άποτελεϊ δείγμα χαρακτηριστικό γιά όλο τό περιεχόμενό 
του: Πτύομεν έναλλάξ τόν έναν καί τόν άλλον -τόν Δ. Πανίδη καί τόν Χρ. 
Χρηστοβασίλη- έπιδεικνύομεν τόν μέν είς τόν άλλον, ινα τόν θαυμάση ό 
άξιος σύντροφός του καί πριν ή τούς άφήσωμεν άπό τό αύτί τούς έπανα- 
λαμβανομεν διά μίαν καί τελευταίαν άκόμη φοράν, είς τόν κόσμον αύτόν, 
διότι ούδέποτε πλέον άλλοτε θέλομεν νά τούς άντικρύσωμεν, έκτος άν 
πρόκειται νά τούς ξαναπτύσωμεν μετά βαθείας περιφρονήσεως: — Ά ϊ  σε- 
χτίρ ρεζίληδες τής Κοινωνίας καί τής Ηπειρωτικής δημοσιογραφίας. 
Είναι φανερό ότι, όντας έκτός έαυτοΰ ό Χατζής, εξακολουθούσε νά χρη
σιμοποιεί έκφράσεις άπαράδεκτες. Τό τελευταίο άρθρο του έχει γραφεί 
άπό τόν ίδιο καί φέρει τήν ύπογραφή του. Τών προηγούμενων όξύτατων 
καί αύτών (μέ ύπογραφή Ήπειρος) συντάκτης πρέπει νά ήταν ό δικηγόρος 
Γ. Κωνσταντινίδης, τόν όποιο εύχαρίστησε ό Χατζής μετά τήν έπιστροφή 
του, έπειδή τόσον πολυτίμως καί σθεναρώς έκράτησεν, ώς κρατεί τό δικα
στικόν βήμα άξιοπρεπώς, καί τάς στήλας τής «Ηπείρου».

Καί ό μέν Κήρυξ, μαθημένος άπό τέτοιες έπιθέσεις τοΰ Χατζή, άδιαφό- 
ρησε καί γιά τόν τελευταίο λίβελλο καί συνέχισε τίς καταγγελίες έναντίον 
του. Ό  Χρηστοβασίλης, άπουσιάζοντας κι αύτός στήν ’Αθήνα περιορίστη
κε σέ δυό μικρά σχόλια, μέ τήν ύπόσχεση νά δώσει άπάντηση κατά τήν έπι
στροφή του στά Γιάννινα. Στό πρώτο σχόλιο (27-1-27) σημείωνε: Κύριον 
έργον Χατζή είναι ύβρεολογία. Μετά τούς ύβριστάς μου Γιάννην Ρέτζον 
ληστήν καί δύο τρεις άλλους προσετέθη καί αύτός, όστις νομίζει ότι ήμπό-
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δισα τόν κ. Γούδαν νά τοϋ χορηγήση 75 χιλιάδας δραχμάς, άς ήξίωσε. Πρό 
τών έκλογών δέ ήξίωσε καί παρά τοϋ κ. Μεταξά, παρά τοϋ όποιου άπε- 
πέμφθη. Μετά δέ ήξίωσεν παρά τοϋ κ. Καφαντάρη 60.000 δρχ. διά νά γίνει 
βενιζελικός. άποπεμφθείς. Άπολέσας ήδη δύο σκοπούς ηϋρυνε τόν κύκλον 
τής ύβρεολογίας του μεταφερθείσης ένταϋθα (στήν Αθήνα). Ή  έκλογική 
ά φ ' έτέρου έπιτυχία μου τόν κατέστησεν άκαταλόγιστόν. Προτιμώ τάς 
ύβρεις άπό τούς έπαίνους τοϋ κ. Χατζή. Τό μικρό αύτό σχόλιο, είναι 
άλλος μικρός λίβελλος. Καί οί δυό τους κατέβαζαν τό έπίπεδο τής συζή
τησης στά προσωπικά καί σέ οικονομικά συμφέροντα, κι ήταν καί οί δυό 
άξιόλογοι πνευματικοί άνθρωποι. Ή  συμπεριφορά τους άποκαλύπτει μιά 
άλλη μορφή τοΰ Διχασμού, τήν έσωκομματική άντίθεση μέ μέσα άπαράδε- 
κτα. Άλληλοσπαράσσονται όχι δυό ιδεολογικοί άντίπαλοι, βενιζελικοί καί 
άντιβενιζελικοί, άλλά δυό «ομογάλακτοι» στίς πολιτικές τους πεποιθήσεις, 
μέ κοινούς άγώνες πολιτικούς καί πνευματικούς. Τί ήταν έκεϊνο πού 
έσπειρε στίς καρδιές τους τόσο μίσος; Ό  Διχασμός! Ή  διαβρωτική του δύ
ναμη έπηρέασε δλους. φίλους καί άντιπάλους, διαπότισε βαθειά κάθε κύτ
ταρο τής δημόσιας καί κοινο>νικής ζωής. Ή  πολιτική ήθική. μέ τή βοήθεια 
καί τών έπιπτώσεων τής ληστείας καί τής καθίζησης τών άξιών. είχε γίνει 
συντρίμμια, δύσκολα θά έβγαινε ό Ελληνισμός άπό τό φαύλο κύκλο, στόν 
όποιο είχε μπει.

Στό δεύτερο σχόλιο (3-2-27) ό Χρηστοβασίλης έλεγε πώς δέν θά τόν πα
ρέσυρε ό Χατζής στήν άκατάσχετη ύβρεολογία του, καί θά έδινε τήν πρέ
πουσα άπάντηση δταν γύριζε στά Γιάννινα. Ή  άπάντηση δόθηκε στίς 14- 
2-27 μέ άρθρο, τιτλοφορούμενο: Ό  διευθυντής τής «’Ηπείρου» κ. Χατζής 
καί οί Ρετζαιοι. Στό μεταξύ ό Χατζής, μέ τήν έπιστροφή του στά Γιάννινα, 
έκτός άπό τήν άρθρογραφία. διαμαρτυρήθηκε. μέ τηλεγράφημά του. στούς 
ύπουργούς Εσωτερικών καί Δικαιοσύνης καί στίς έφημερίδες Ελεύθερον 
βήμα, Καθημερινή, Ελληνική. Βραδυνή. Πολιτεία. Πρωΐα, Εστία  καί 
Έθνος γιά τήν κατάπτυστη συκοφαντία τών άντιπάλων του. ότι δηλαδή 
είχε ένεργήσει γιά νά χορηγηθεί άμνηστεία στούς Ρετζαίους. καταγγέλο- 
ντάς τους καί γιά νέα παραποίηση τής άλήθειας. ’Αποκάλυπτε, δηλαδή, δτι 
οί κατήγοροί του, ύστερα άπό τή διάψευση τοΰ ύπουργείου ’Εσωτερικών, 
μετέφεραν τήν φαντασιώδη ταύτην ένέργειαν είς προγενέστερον δήθεν 
χρόνον παρά τή κυβερνήσει Κονδύλι], Ά λλά  -συνέχιζε- παρά κυβερνήσει 
Κονδύλι), άγνοηθείση ύφ' ημών τελείως, μόνος Ήπειρώτης δημοσιογρά
φος έχων παρ' αύτή τοιαύτην έπιρροήν. ώστε νά χρισθή καί έπίσημος 
άρχηγός ένταϋθα Κονδυλικών συνδυασμών, ήτο ό διευθυντής τής 
«Ελευθερίας» Χρηστοβασίλης. "Ωστε άν όντως έγένετό ποτε παρά κυβερ
νήσει Κονδύλη τοίοϋτον διάβημα, ύμεΐς. ζώντες αύτόθι πλησίον νϋν καί 
τέως ύπουργών. δύνασθε νά έξακριβώσητε εύχερώς δράστην τοιαύτης άτι
μου είσηγήσεως.
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Μήν παίρνοντας απαντήσεις στίς διαμαρτυρίες καί καταγγελίες του, 
πού έδιναν στό θέμα νέες διαστάσεις, ό Χατζής συνέχισε τήν άρθρογραφία 
του. πάντοτε σέ τόνους όξύτατους. Δέν απαντούν οί εξευτελισμένοι καί τι
ποτένιοι άνθρωποι, άλλά θά τούς έξαναγκάσωμεν, τιτλοφορούσε νέο 
άρθρο (1-2-1927). Ή  άπάντηση τοΰ Κήρυκος στίς καταγγελίες τοΰ Χατζή 
ήταν: ...’Αντί πραγματικών στοιχείων άθωότιητος προβάλλει πάντοτε 
ύβρεις, κατά τό σύστημα τών ενόχων κοινών γυναικών, αϊτινες δέν 
άρνοϋνται ά π ’ ευθείας τήν ενοχήν των. άλλά προσπαθοΰσι διά παντός μέ
σου ν ’ αύξήσωσι τόν κύκλον των φέρουσαι είς τήν αύτήν μοίραν καί τούς 
γειτόνους των. Καί ή άπάντηση τοΰ Χατζή: Πρόκειται περί αυθεντίας καί 
έγκυρότητος παρατηρήσεως, είς τήν οποίαν άμφισβήτησις δέν χωρεί. 
Εκείνος πού έγραψε τά άνωτέρω γραμμάς. γράφει μετά πεποιθήσεως 
άνθρώπου μελετήσαντος καλώς καί τήν εικόνα καί τήν ψυχολογίαν. Πάμε 
πάσο... Ή  άντιπαράθεση είχε ξεπεράσει πιά τά όρια τής ευπρέπειας, άλλο 
σκαλί δέν υπήρχε γιά νά κατρακυλήσουν οί άντίδικοι. Παρόλα αύτά συνέ
χισαν τήν ύβρεολόγο άντιπαράθεση.

Ο Χρηστοβασίλης είχε προαναγγείλει άπάντηση στά άρθρα τοΰ Χατζή 
άλλά άργοΰσε, ένώ ό Κήρυξ έπέμενε νά συνδαυλίζει τή φωτιά καί νά 

κρατάει τό θέμα στήν έπικαιρότητα. Βλέποντας τήν παρατεινόμενη σιωπή 
τοΰ Χρηστοβασίλη ό Κήρυξ δημοσίευσε (4-2-27) τό εξής τηλεγράφημα πού 
τοΰ έστειλε: Έγκατάλειψις άγώνος κατά Χατζή χαρακτηρίζεται (ύπό) 
Κοινής Γνώμης λιποταξία. Προκαλει έκπληξιν στάσις σας. Έχετε ύποχρέ- 
ωσιν έκθέσητε γεγονότα, άλλως προβήτε ομολογίαν συκοφαντίας. Ό  
Κήρυξ μιλούσε μέ ύστεροβουλία. Τόν άγώνα έναντίον τού Χατζή τόν άρχι
σε ό Χρηστοβασίλης, αύτός πήρε τή σκυτάλη γιά νά τόν κατευθύνει έκει 
πού ήθελε, ή διένεξη μεταξύ ομοϊδεατών συνέφερε τήν παράταξή του, έπρε
πε νά συνεχιστεί. Ό  Χρηστοβασίλης βρέθηκε σέ δύσκολη θέση, ό Κήρυξ 
τόν κατηγορούσε ότι θά χαρακτηριζόταν συκοφάντης, άν σιωποΰσε. Έ δω 
σε, λοιπόν, τήν άπάντηση στό άρθρο του (Ελευθερία. 14-2-27). στήν όποία 
άποκάλυπτε, τά κατά τή γνώμη του, ένοχοποιητικά στοιχεία γιά τόν Χα
τζή. Πρώτη άφορμή τοΰ δόθηκε γιά νά ύποπτευθεΐ ότι ό Χατζής, όντας 
στήν ’Αθήνα, ένεργοΰσε γιά τήν άμνήστευση τών Ρετζαίων, άπό δημοσί
ευση τηλεγραφήματος τοΰ άνταποκριτή τοΰ Κήρυκος ότι γίνονταν ένέργει- 
ες γιά άμνήστευση τών Ρετζαίων. Κατά τό Νοέμβριο πληροφορήθηκε πώς 
ό Χατζής μίλησε σέ Ήπειρώτες τής ’Αθήνας καί τοΰ Πειραιά, πληροφορώ
ντας τους ότι άγνωστος έπισκέφτηκε τό γραφείο του νύχτα γιά νά παρα- 
πονεθεΐ κατά τής άδικης πολεμικής τής έφημερίδας του έναντίον τών Ρε
τζαίων, ένώ ήταν τελείως άθώοι. Ό  άγνωστος δήλωσε, πώς άν έπέμβαινε 
ό Χατζής στίς άρχές γιά νά τερματιστεί ή δίωξή τους, οί Ρετζαιοι θά πα
ρουσιάζονταν άμέσως. Έκτός άπό τίς πληροφορίες αύτές ό γνωστός δη



μοσιογράφος τής Καθημερινής Χρ. Παπανικολάου (είχε έρθει ανταπο
κριτής στά Γιάννινα, μέ τό έγκλημα τής Πέτρας καί δημιούργησε πολλές 
προστριβές μέ τήν Ηπειρωτική ήχώ) έκμυστηρεύτηκε στό Χρηστοβασίλη 
τήν απορία του γιά τή «διαγωγή» τοϋ Χατζή απέναντι στούς Ρετζαίους. 
Ή ρθε στήν "Αθήνα, τοϋ είπε, γιά νά τόν πείσει ότι οί Ρετζαΐοι ήταν άθώοι 
καί τόν παρότρυνε ν ’ άναλάβει άγώνα, μέσω τής Καθημερινής γιά τήν 
άθωότητά τους. Αύτά ό Παπανικολάου τά έπανέλαβε στήν αίθουσα τοϋ 
Λαϊκοΰ κόμματος, όπου ήταν παρόντες καί άλλοι. Έχοντας αύτές τίς 
πληροφορίες -συνέχιζε ό Χρηστοβασίλης- καί συνδυάζοντάς τες μέ τό τη
λεγράφημα τοϋ άνταποκριτοϋ τοΰ «Κήρυκος». ήχθην μοιραίως είς τό 
συμπέρασμα ότι ό διευθυντής τής «Ηπείρου» κ. Γ. Χατζής είχε άναλάβει 
τήν ύπεράσπισιν τών Ρετζαίων, όπου έδει. Σ ’ όλες αύτές τίς κατηγορίες 
έπρεπε νά δώσει άπάντηση ό Χατζής, κατέληγε ό Χρηστοβασίλης, άδια- 
φορώ δέ άν θά παύση ή θά έξακολουθήση τό κατ ’ έμοϋ ύβρεολόγιον. Καί 
ούδέποτε πλέον θ ' άσχοληθώμεν μέ τόν κ. Γ. Χατζήν, τοϋ οποίου θά άγνο- 
οϋμεν είς τό έ'ξής καί τήν ϋπαρξιν καθώς καί τήν έφημερίδα του. Καί όμως 
θά άσχολοΰνταν καί στό μέλλον καί μέ τό Χατζή καί μέ τήν έφημερίδα του.

Στίς άνοιχτές πιά καταγγελίες ήταν αδύνατο νά μήν άπαντήσει ό Χα
τζής. Δυστυχώς στήν άπάντησή του, δέν άπέφυγε καί τήν παρελθοντολογία. 
Στό άρθρο του: Οί Ρεντζαΐοι. ό Χρηστοβασίλης καί ή κλοπή τοϋ ταμείου 
τοϋ «Ελληνισμού» (16-2-27) καί στό επόμενο (17-2-27) Ποιος έκλεψε τό 
ταμεΐον τοϋ «Ελληνισμού» καί ποιοι έκαμαν τό έγκλημα τής Πέτρας, έπα- 
ναλάμβανε μέ λεπτομέρειες τίς παλιές κατηγορίες γιά νά καταλήξει στήν 
ύπόμνηση: Ά ς  είναι λοιπόν βέβαιος ό Χρηστοβασίλης ότι τότε θά μετα- 
βάλλωμεν γνώμην περί Ρετζαίων, όσον καί περί αύτοϋ. Όταν, δηλαδή, πι- 
στεύσωμεν ότι είναι τίμιος ό Χρηστοβασίλης, τότε θά πιστεύσωμεν ότι καί 
οί Ρετζαΐοι Ισως νά μήν είναι ένοχοι τής Πέτρας. Βαρείς οί χαρακτηρισμοί 
γιά τό Χρηστοβασίλη, άπαράδεκτα καί τά επίθετα τά όποια καί πάλι χρη
σιμοποίησε. Κάποτε πρέπει νά μετάνοιωσε γιά όλα αύτά ό Χατζής.

Στίς κατηγορίες πού τοΰ καταλόγιζε ό Χρηστοβασίλης, άπαντοΰσε: α) 
Ό  δήθεν άγνωστος πού τόν έπισκέφτηκε στά γραφεία του τό Νοέμβριο, δέν 
ήταν άγνωστος καί τό γεγονός είχε άναφέρει στόν τότε άνακριτή Λεοντα
ρίτη άμέσως, καθώς καί σ’ άλλους, άπ’ αύτούς θά τό ακούσε ό Χρηστοβα
σίλης. Γιά νά πειστεί ποιον είναι τό ήθικόν ύψος του ώς δημοσιογράφου 
καί ώς άτόμου, συνιστοΰσε στό Χρηστοβασίλη νά έπισκεφτει τό νέο άνα- 
κριτή Άργυράκη, άπό τόν όποιο θά μάθαινε τή στάση καί συμπεριφορά 
του άπέναντί σ έ ά π ε ι λ έ ς ,  π ρ ο τ ά σ ε ι ς  κ α ί  π ι έ σ ε ι ς ,  β) Σχετικά 
μέ τίς καταγγελίες γιά τά όσα δήθεν είπε στούς Ήπειρώτες τών Αθηνών 
καί τοΰ Πειραιά, ό πρόεδρος τοΰ Ηπειρωτικού συνδέσμου Πειραιά για
τρός Γ. Ματσόπουλος καί ό γενικός γραμματέας Γ. Ζώτος τά διέψευδαν 
όλα: Ούδέποτε είσηγήθητε «Ηπειρωτικόν σύνδεσμον» άμνηστείαν Ρετζαί-
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ων. Οϋτε ένηργήσαμεν τότε διά τοίοϋτον ζήτημα καί Κονδύλην έπισκέφθη- 
μεν διά ζητήματα Ηπειρωτικής ώφελείας, τηλεγραφούσε ό Ζώτος. Καί ό 
Ματσόπουλος: Υ μ είς  άτομικώς ούδέν περί προσώπων κατά τήν συνέ- 
ντευξίν μας ταύτην είπατε, είμή γενικώς διεξετραγωδήσατε τήν άθλίαν κα- 
τάστασιν είς ήν εύρίσκεται ή 'Ηπειρος. Ούδέν πλέον τούτου έλαβε χώραν. 
3) Σχετικά μέ τις έκμυστηρεύσεις τοϋ συντάκτη τής Καθημερινής Χρ. Πα- 
πανικολάου πρός Χρηστοβασίλη, ό Χατζής άπαντοΰσε: Μέ τούς άθηναίους 
συναδέλφους καί τόν κ. Σβώκον καί τόν κ. Άθανασιάδην (Άθάναν. ήδη 
βουλευτήν) καί τόν Παπανικολάου - οΐτινες έξ ή μ ώ ν πρώτον εμαθον καί 
τά περί Κακαβιάς καί τόν σύνδεσμον Πέτρας-Κακαβιάς (είχαν δημοσιευτεί 
πληροφορίες ότι οί Ρετζαιοι ένέχονταν καί στό έγκλημα τής Κακαβιάς, 
χωρίς νά επιβεβαιωθούν -έχομεν εϊπει τόσα πολλά πλειστάκις καί άντηλ- 
λάξαμεν τόσας συζητήσεις ύπονοιών περί ένοχης ή άθωότητος τόσων προ
σώπων, ώστε θά ήτο κωμικόν αί διάφοροι αύταί όμιλίαι ν ’ άποτελέσουν 
καί θέμα δημοσίων συζητήσεων, διότι οϋτε περί τής ένοχης τά στοιχεία, 
οϋτε περί τής άθωότητος τάς άποδείξεις θά ειχωμεν δι ’ όλους έκείνους. 
οϋς έναλλάξ περιέλαβεν ή δημοσιογραφική όλων μας διαίσθησις ώς ένο
χους ή άθώους. Καί κατέληγε: Άμνηστείαν είσηγεΐται κανείς είς
ύπουργούς, έπισήμους. εισαγγελείς, δικαστάς κλπ. "Οταν δέ έχη καί έφη
μερίδα ίδικήν του γράφει καί είς τήν έφημερίδα του. "Ολα τά άλλα, κατά 
τόν Χατζή ήταν συκοφαντικά καί έπρεπε νά δώσει άπάντηση ό Χρηστοβα
σίλης.

Συμπαραστάτης τού Χατζή στάθηκε καί ό βουλευτής Ίωαννίνων Άλεξ. 
Μυλωνάς, όποιος μέ έπιστολή του, άπαντητική σέ όσα τοϋ είχε γράψει ό 
Χατζής, δήλωνε ότι τόσο ό στρατηγός Κονδύλης, όσον καί οί ύπουργοί 
του Πετιμεζάς τών Εσωτερικών καί Διδάχος τής Δικαιοσύνης, τόν διαβε- 
βαιώσαν κατηγορηματικά ότι ούδέποτε ό Χατζής έμεσολάβησε μέ όποιον- 
δήποτε τρόπον ύπέρ τών Ρετζαίων καί τόν έξουσιοδότησαν νά κάμει χρή
ση αύτής τής κατηγορηματικής διαβεβαίωσής τους. Ρώτησε έπίσης καί τόν 
Γ. Καφαντάρη, άν τοϋ ζήτησε πριν άπό τίς έκλογές 60.000 δρχ. (δπως τόν 
κατηγορούσε ό Χρηστοβασίλης) καί πήρε τήν άπάντηση ότι ούδέποτε συνέ
βη τοιοϋτόν τι καί δύνασθε νά κάμητεχρήσιν. Εχει πλήρη άγνοιαν (Ή πει
ρος 9-2-1927).

Μέ τά τελευταία δημοσιεύματα καί τών δυό φαινόταν πώς ή ένταση 
έκτονώθηκε καί γιά μεγάλο χρονικό διάστημα δέν ξανάγινε λόγος. Ξαφνι
κά, τέλη Απριλίου, ή άντιδικία πήρε νέες διαστάσεις μέ ύπαιτιότητα τών 
άντιπάλων τοΰ Χατζή. Στίς 28 Απριλίου δημοσιεύονταν ταυτόχρονα στόν 
Κήρυκα καί τήν Ελευθερία τηλεγράφημα άπό τήν Αθήνα, μέ τό εξής πε
ριεχόμενο: Ό  Φιλ. Παπαρρούσης. τέως διευθυντής τής «Αγροτικής ήχοϋς». 
(άρθρογράφος τής έφημερίδας είχε άναλάβει γιά ένα διάστημα, κυρίως σέ 
θέματα ληστείας), συνοδευόμενος ύπό τοϋ Γ. Χατζή, διευθυντοϋ τής «Ή-
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πείρου», έπεσκέφθη τόν υπουργόν Εσωτερικών κ. Τσαλδάρην. Ό  Παπαρ
ρούσης, παρόντος τοϋ Χατζή, είπε στόν ύπουργό: — Έάν θέλετε νά σωθή 
ή Ή πειρος έκ τών Ρετζαίων πρέπει νά άρετε τήν έπικήρυξίν των, άνα- 
λαμβάνω δέ έγώ νά τούς παρουσιάσω εις τάς άρχάς έντός δύο ημερών. Ό  
δέ Γ. Χατζής προσέθεσεν ότι «ή πρότασις τοϋ συναδέλφου Παπαρρούση 
είναι λογική, άλλ ’ άμφιβάλω άν παρουσιασθοϋν οί Ρετζαιοι». Οϋτος μετά 
τήν δήλωσίν του ταύτην έξήλθεν τοϋ γραφείου τοϋ ύπουργοΰ, δπου παρέ- 
μεινεν μόνον ό Παπαρρούσης. Ό  δέ Παπανικολάου, συντάκτης τής «Κα
θημερινής», δστις παρίστατο έν τω γραφείο) τοϋ ύπουργοΰ μετά πολιτικών 
συντακτών, έξελθών έκ τοϋ μέρους ένθα έκρύπτοντο οϋτοι διά νά άκού- 
σουν τήν πολιτικήν συζήτησιν, άπηύθυνεν τήν έρώτησιν εις τόν Παπαρ- 
ρούσην. —Είσθε φίλοι τών Ρετζαίων προ τής τελευταίας έπικηρύξεώς των; 
—Μάλιστα, άπήντησεν. Προσεπάθησε δέ συγχρόνως ϊνα κανονίση διά δι
καιολογιών τήν έναντι τοϋ ύπουργοΰ θέσιν του. ό δέ Χατζής πληροφορη- 
θείς ύπό τοϋ έ'ξελθόντος Παπαρρούση ότι ό Παπανικολάου ήτο παρών καί 
αφανής, κατά τήν μετά τοϋ ύπουργοΰ συνομιλίαν του, έπέστρεχρεν είς τό 
γραφείον τοϋ ύπουργοΰ καί προσεπάθησε νά δικαιολογηθή δ ι' όσα είπε, 
άλλ ’ ό ύπουργός τοϋ άπήντησεν έν θυμώ: — Ό  Ηπειρωτικός λαός θέλει νά 
πεισθή ότι γίνεται πραγματική καταδίωξις τών Ρετζαίων. συμφώνως δέ μέ 
τήν έπιθυμίαν του ταύτην. θά συνεχισθή ή όίοϊξις αϋτη, γενομένη πλέον 
έντονωτέρα. καί θά ένισχυθή ή δύναμις τής Χωροφυλακής πρός τοϋτο.

Αύτή ή τελευταία προσπάθεια σπίλωσης τού Χατζή, ή όποία έγινε μέ 
μοναδικό σκοπό τήν παραπληροφόρηση, ήταν κακά σκηνοθετημένη καί κα- 
τέρρευσε γρήγορα. Τό τηλεγράφημα είχε σταλεί άπό τόν άνταποκριτή τού 
Κήρυκος Β. Ήλιάδη, συντάκτη τοΰ Ελευθέρου βήματος. Τό περιεχόμενο 
τής συζήτησης μεταξύ Τσαλδάρη-Παπαρρούση καί Παπαρρούση-Χατζή τό 
επιβεβαίωσε άντιβενιζελικός δημοσιογράφος, ό Παπανικολάου τής Καθη
μερινής. στενός όμως φίλος τοΰ διευθυντή τοΰ Κήρυκος, πού κρυφακόυε 
κρυμμένος στό πολιτικό γραφείο τοΰ Τσαλδάρη. Ό ϊδ ιο ς  δημοσιογράφος, 
όταν ό Χατζής διέψευσε τήν είδηση σ’ δλες τίς άθηναϊκές έφημερίδες, 
έστειλε τηλεγράφημα στόν Κήρυκα γιά νά τοΰ ύπενθυμίσει ότι καί κατά τό 
παρελθόν ό Χατζής είχε μιλήσει σ’ αύτόν γιά τήν άνάγκη χορήγησης άμνη
στείας στούς Ρετζαίους. βεβαίωνε δέ κατά τόν κατηγορηματικώτερον τρό
πον ότι ό Χατζής έκαμε μιά άνήθικη πρόταση πρός τόν Τσαλδάρη, πα
ρουσία καί άλλων. Καί φυσικά ό Χρηστοβασίλης. θΰμα μάλλον τής πλε- 
κτάνης πού είχε στηθεί άπό άλλους είς βάρος τοΰ Χατζή, μένεα πνέοντας 
έναντίον του, γιά τήν πολεμική πού τοΰ έκανε ό τελευταίος, πείστηκε άπό- 
λυτα γιά τήν ένοχή του καί στό σχετικό άρθρο πού έγραψε ήταν σά νά έλε
γε: Τί χρείαν έχομεν άλλων μαρτύρων; Καί τίνα σημασίαν έχει ή δ ι’ έπι- 
στολής του διάψευσις πρός τό «Ελεύθερον βήμα»; Δηλαδή ό λόγος τοΰ 
Χατζή έπαυσε νά έχει τήν όποιαδήποτε βαρύτητα γιά τούς άντιπάλους του,
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είχε δμως τό ανάλογο κΰρος ό λόγος τών όσων έσκεμμένα διαστρέβλωναν 
τήν πραγματικότητα. Ό  Χατζής, έξυπνος, θαρραλέος, μέ πείρα δημοσιο
γράφος, κατηγοροϋνταν καί πάλι, ότι δήθεν ύποστήριζε τή χορήγηση άμνη
στείας στούς Ρετζαίους, έκανε, δηλαδή, τό ίδιο λάθος συμφωνώντας μπρο
στά σέ τόσους μάρτυρες, μέ τήν παράκληση τοϋ βενιζελικοϋ Παπαρρούση 
πρός τόν Τσαλδάρη, ν ’ άνασταλεΐ ή δίωξη τών Ρετζαίων. Τόσο κουτός 
ήταν ό Χατζής, ώστε νά μήν υπολογίζει τίς συνέπειες μιάς τέτοιας στάσης; 
Τότε; Τί ήταν δλο αύτό τό πυροτέχνημα καί πώς κατασκευάστηκε; Ή  
άρθρογραφία τής ’Αγροτικής ήχους, θά άποκαλύψει τίς πραγματικές δια
στάσεις του καί τί κρυβόταν πίσω άπ’ όλα αύτά.

Ό  Χατζής όταν γύρισε άπό τήν ’Αθήνα, διαπίστωνε δπως γινόταν κάθε 
φορά πού άπουσίαζε, δτι οί άντίπαλοί του μηχανορραφούσαν σέ βάρος 
του. Μέ τηλεγράφημά του σ’ δλες τίς άθηναϊκές έφημερίδες καί τούς βου
λευτές τής ’Ηπείρου' διαμαρτυρόταν έντονα γιά τή σκηνοθεσία: Αύτόθεν 
άφηνιάσας -τηλεγραφούσε- κάποιος δημοσιογράφος Παπανικολάου καί 
ένταϋθα «Κήρυξ» «Ελευθερία», έξακολουθοϋν συκοφαντικάς άθλιότητας 
έπιμένοντες δτι είσηγήθην δήθεν Τσαλδάρην οίονδήποτε μέτρον άρσεως 
έπικηρύξεως Ρετζαίων. Έν όνόματι στοιχειώδους άνθρωπίνης ήθικής. δι
καιοσύνης καί έντιμότητος. κύριος υπουργός ύποχρεοϋται νά δηλώση άν 
ποτε ύπό οίανδήποτε μορφήν, ομιλίαν ή συνέντευξιν, είσηγήθην ή (ομίλησα, 
τώρα ή κατά τό παρελθόν τοιοΰτον ή άλλο τι σχετικώς. μέ έπικηρυγμένα 
καθάρματα ταϋτα. άφού άλλωστε ούδέποτε άλλοτε έσχάτως είδον ύπουρ- 
γόν παρά τήν ήμέραν, δταν ένώπιον τόσων άλλων δημοσιογράφων είς γρα- 
φείον υπουργού, όμιλοϋντος Παπαρρούση ύπέρ άρσεως έπικηρύξεως καί 
έρωτηθείς ύπό υπουργού άν πιστεύω λεγάμενα Παπαρρούση άπήντησα 
ρητώς ότι έχω σοβαράς άντιρρήσεις, ότι δηλαδή δέν θά παρουσιασθούν οί 
Ρετζαΐοι. αίρομένης τής έπικηρύξεως... Είναι πολλαπλώς καί άπολύτως 
άδικον νά συμφύρωνται καί συγχέωνται άντιλήψεις Γ. Χατζή μέ άντιλή- 
ψεις Παπαρρούση. Δικαιούμαι, έλπίζω. ίπποτική εύθύτης υπουργού θά 
σπεύση νά άποκαταστήση άλήθειαν... (Ήπειρος. 4-5-27). Ή  «ίπποτική 
εύθύτης» τού ύπουργοΰ δέν άποκατέστησε στήν άλήθεια, γιατί ό Τσαλδά- 
ρης, ώς άρχηγός τού Λαϊκού κόμματος, δέν ήθελε νά δυσαρεστήσει τό 
βουλευτή του Χρηστοβασίλη, μιά άπ’ εύθείας διάψευση θά ήταν μειωτική 
γιά τόν τελευταίο. Άφησε δμως νά διαρρεύσει άπό τό πολιτικό του γρα
φείο ή είδηση ότι άρση άναστολής δίωξης τών Ρετζαίων δέν ζήτησε ό Χα
τζής. Αύτό τό πιστοποιούσε ό βουλευτής Σπ. Χασιώτης μέ τηλεγράφημά 
του πρός τόν Χατζή (Ή πειρος. 6-5-27): Υ πουργός κ. Τσαλδάρης έρωτη
θείς ιδιαιτέρως ύ π ’ έμοϋ. άν όντως σείς έπροτείνατε ολιγοήμερον άρσιν 
έπικηρύξεως τών Ρετζαίων. διέψευσε τοϋτο είπών δτι Παπαρρούσης μό
νος έπρότεινε τοϋτο. λαβών άμέσως άρνητικήν άπάντησιν.

Σέ έπίρρωση τών ισχυρισμών τοΰ διευθυντή τής Ηπείρου, ήρθε ή είδη-



σεογραφία καί άρθρογραφία τής ’Αγροτικής ήχοϋς. Τή δεύτερη φορά τίς 
επικρίσεις κατά Χατζή δημιούργησαν οί παράξενες -καί ύποπτες ώς ένα 
σημείο- προτάσεις τοΰ άρθρογράφου τής Αγροτικής ήχοϋς Φιλ. Παπαρ
ρούση, παλιού φίλου τών Ρετζαίων. Βεβαίωνε τόν Τσαλδάρη. ότι άν ανα
στελλόταν ή επικήρυξή τους γιά λίγες μέρες, ήταν βέβαιος ότι θά πα
ρουσιάζονταν στίς άρχές καί θά κατέθεταν. Τί μποροΰσαν δμως νά κατα
θέσουν; Ό τ ι δέν ήταν οί ήθικοί αύτουργοί τοΰ έγκλήματος τής Πέτρας; 
Αύτό τό γνώριζε πιά ή άνάκριση καί είχε γίνει και πεποίθηση στήν κοινή 
γνώμη. Ά πό πού λοιπόν άντλούσε ό Παπαρρούσης τήν πεποίθησή του; 
Μήπως παιζόταν θέατρο, γιά νά έξακολουθοΰν νά κρύβωνται στά παρα
σκήνια όσοι είχαν, μέ τόν ένα ή άλλο τρόπο, άνάμιξη στό έγκλημα; Καί 
έπειτα γιατί τόσος θόρυβος έναντίον τοΰ Χατζή γιά προτάσεις πού δέν 
έκανε ή, άν τίς έκανε, ποιοι φοβοΰνταν νά παρουσιαστούν οί Ρετζαιοι στίς 
άρχές, άν πραγματικά ήταν άθώοι; Ό  θόρυβος, συνεπώς δημιουργήθηκε 
γιατί κάποιοι φοβοΰνταν τίς άποκαλύψεις τών Ρετζαίων. Ό  Χρηστοβασί
λης άποκλειόταν νά μετέχει σ’ αύτό τό θέατρο, ήταν σφοδρός πολέμιος 
τών Ρετζαίων άπό τήν άρχή τής έμφάνισής τους. Κάποιοι άλλοι πού κα
λύπτονταν άπό τήν άρθρογραφία τοΰ Κήρυκος πιθανόν νά είχαν σχέση μ’ 
δλα αύτά καί χρησιμοποίησαν τήν πίκρα τοΰ Χρηστοβασίλη έναντίον τοΰ 
Χατζή γιά νά τόν έμπλέξουν στό σχέδιο τής παραπληροφόρησης. Ή  ’Αγρο
τική ήχώ, πού τήν πρώτη φορά, τό Γενάρη, Όταν άρχισαν οί επιθέσεις Κή
ρυκος καί ’Ελευθερίας, έναντίον τοΰ Χατζή δέν είχε γράψει τίποτε γιά τή 
διένεξη, τό ΜάϊΌ πήρε θέση. Σέ άρθρο της μέ τίτλο: Ή  διακοπή τής έπικη- 
ρύξεως τών Ρετζαίων. άποκάλυπτε τί άκριβώς είχε γίνει στό γραφείο τοϋ 
Τσαλδάρη καί άφηνε ορισμένες ύπόνοιες, δπως αύτές πού έκτέθηκαν. 
Έγραφε: Αλλά τί νά εϊπωμεν καί διά τόν θόρυβον, έξ άφορμής μιας έπι- 
σκέψεως παρά τώ ύπουργψ ’Εσωτερικών κ. Τσαλδάρη ύπό τοϋ δημοσιο
γράφου Γ. Χατζή καί κ. Φ. Παπαρρούση. καί καθ' ώραν είς τό γραφεΐον 
τοϋ κ. ϋπουργοϋ εύρίσκοντο πολλοί βουλευταί καί άντιπρόσωποι τοϋ άθη- 
ναϊκοϋ τύπου: Ποιος λογικευόμενος άνθρωπος θά παραδεχθή μίαν τοιαύ- 
την ενέργειαν ένώπιον τόσων άνθρώπων καί ιδίως ύπό τού κ. Χατζή, ό 
όποιος άπό τήν πρώτην ημέραν τοϋ έγκλήματος έξεστράτευσε κατά τών 
έξαφανισθέντων άδελφών, ώς τοίς πάσι τυγχάνει γνωστόν: Είς έρώτησιν 
τού κ. Παπαρρούση περί τών έντυπώσεων τοΰ κ. ύπουργοϋ έξ Ηπείρου 
(τήν προηγούμενη είχε γύρισε στήν Αθήνα άπό τήν περιοδεία του), ό κ. 
υπουργός άπήντησε ότι άπεκόμισε τάς άρίστας έντυπώσεις έξ Ηπείρου 
καί χάριν άστεϊσμοϋ έξέφρασε τήν λύπην του διότι δέν προσήλθον ένώ- 
πιόν του οί Ρετζαιοι.- Οϋτοι θά προσέλθουν κ. ύπουργέ, προσέθεσεν ό κ. 
Παπαρρούσης, όταν θά διακοπή ή έπικήρυξίς των καί έδώ μάλιστα είς τό 
γραφείον σας.- Σεις κ. Χατζή πιστεύετε ότι θά προσέλθουν οί Ρετζαιοι έν 
περιπτώσει καθ’ ήν θά διεκόπτετο ή έπικήρυξίς; (ρώτησε ό ύπουργός).

—  30 —



31 —

— Έγώ πολύ αμφιβάλλω κ. υπουργέ, άπήντησεν ό Χατζής, έάν θά προσέλ- 
θουν. Οϋτε μίαν άλλην λέξιν δέν έπρόσθεσεν ό έντιμος αύτός δημοσιογρά
φος. Αύτά γιά τίς στιχομυθίες πού διαστρεβλώθηκαν σέ βάρος τού Χατζή. 
Προηγουμένως δμως ή έφημερίδα έγραφε τά εξής, συμφωνώντας μέ τήν 
άποψη τής όλιγοήμερης διακοπής τής έπικήρυξης τών Ρετζαίων, μέ τήν 
έλπίδα έμφάνισής τους στίς άρχές: Ώρισμένοι κύκλοι παρερμηνεύσαντες 
ίσως καί έκ προθέσεως τήν π ρ α γ μ α τ ι κ ή ν  έννοιαν τής προτάσεως (τής 
όλιγοήμερης διακοπής τής έπικήρυξης), ήγειραν όλον αύτόν τόν θόρυβον, 
διά νά κεντρίσωσι τήν ευαισθησίαν τής Κοινής Γνώμης, κηρύσσοντες ότι 
πρόκειται καί έκ νέου νά άμνηστευθοΰν οί Ρετζαιοι. Ά ν  έμφανίζονταν οί 
Ρετζαιοι, (θά) άπεκάλυπτον τούς πραγματικούς δράστας τοϋ έγκλήματος 
τής Πέτρας ή καί τούς συνεργούς καί ήθικούς αύτουργούς αύτοϋ, οί όποιοι 
δ ι’ όλων τών μέσων άτινα διαθέτουσι προσπαθοϋσι νά έπιρρίψωσιν έξ 
ολοκλήρου τήν ένοχήν είς τούς έπικηρυγμένους Ρετζαίους καί νά έντοπί- 
σωσι τήν κατηγορίαν μόνον είς αύτούς διά τής έπισπεύσεως τής έκδόσεως 
τοϋ βουλεύματος, διότι ή προσέλευσις τών Ρετζαίων, εϊμεθα βέβαιοι, θά 
έζημίου σοβαρώς τούς σκοπίμως θορυβοϋντας διά τήν μή διακοπήν τής 
έπικηρύξεως.

Στό επόμενο φύλλο της (11-5-27) ή 'Αγροτική ηχώ έπανερχόταν στήν 
παράδοξη καί τολμηρή, όπως τή χαρακτήριζε, πρόταση τοϋ Παπαρρούση, 
σύμφωνα μέ τήν όποία: Οί Ρετζαιοι έπιθυμοϋν νά ομιλήσουν. Λιακόιρατε 
δι ’ όλίγας ημέρας μόνον τήν έπικήρυξίν των καί θά προσέλθουν νά ομι
λήσουν έπί τοϋ έγκλήματος τής Πέτρας. Κατά τήν άποψη τής έφημερίδας 
ή πρόταση έπρεπε νά γίνει άποδεκτή: Έάν προσέλθουν -μεταχειριζόμεθα 
αύτήν τήν φράσιν διότι ύπεστηρίχθη ότι οί Ρετζαιοι δέν θά προσέλθουν 
καί μετά τήν διακοπήν τής έπικηρύξεως- οί έπικηρυγμένοι ένώπιον τής 
άνακρίσεως. δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι θά ρίψουν φώς είς ώρισμένα σκο
τεινά σημεία τής ύποθέσεως, προ τών οποίων εύρίσκεται έν άμηχανία ή 
άνάκρισις. Διότι θά ήτο πολύ άφελές νά πιστευθή ότι οί Ρετζαιοι θά προ- 
σήρχοντο άνευ δλων έκείνων τών άποδείξεων τών δυναμένων νά έχωσι 
κϋρος. καί αϊτινες θά έξησφάλιζον, άν όχι άλλο τι. τουλάχιστον τήν ζωήν 
των. έλαφρύνουσαι τήν θέσιν των. ή άπαλλάσσουσαι αύτούς πάσης κατη
γορίας. Ή  Αγροτική ηχώ θά έπέμενε στήν πρόταση γιά όλιγοήμερη δια
κοπή τής έπικήρυξης τών Ρετζαίων, καθώς μάλιστα έβλεπε νά υποχωρούν 
καί νά δείχνουν τάσεις διακοπής τής συζήτησης οί δημιουργοί τοΰ θορύ
βου έναντίον τοΰ Χατζή: Έντέχνως ήρχισαν αί κανονικαί ύποχωρήσεις - 
σημείωνε- καί οί ελιγμοί διά τήν διακοπήν τής συζητήσεως. Ό  Κήρυξ άπο- 
σύρθηκε γρήγορα, ό Χρηστοβασίλης δικαιολογούμενος ότι τόν έβριζε ό 
Χατζής, έδωκε μάχη οπισθοφυλακών, μέ τήν άρνησή του νά άπαντήσει έπί 
τής ούσίας στά κείμενα τοϋ Χατζή (ό τελευταίος είχε περάσει ήδη στήν 
άντεπίθεση) -έγραφε στίς 9-5-27: Μαθαίνω ότι ό έξ έπαγγέλματος ύβριστής
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μου κ. Γεώργιος Δ. Χατζής, ό Πελλερίνος, μέ υβρίζει στήν έφημερίδα του 
στήν «Ήπειρο» (ό Χρηστοβασίλης ήταν στήν Αθήνα)... Δέν παραξενεύτη
κα γι ’ αύτό. Καθένας μέ τήν τέχνη του καί τήν ιδιότητά του. Ό  σκύλος 
γαυγίζει, ό κόρακας ξεφωνίζει κρά-κρά. τό ψοφίμι βρωμάει καί ό κ. Γ. Χ α 
τζής υβρίζει μέ τίς βδελυρότερες λέξεις. Αύτό είναι ή δουλειά του. τό έπάγ- 
γελμά του, ή τέχνη του. ή φιλοδοξία του: νά ύβρίζη καί νά συκοφάντη... 
Ά ς  ύβρίζη, μή φειδόμενος κανέν ιερόν καί όσιον. Δέν μάς φτάνουν οί βρι
σιές του... δέν τόν πιστεύει κανείς. Κατήντησε άκίνδυνος. Γηραλέο σκυλί, 
πού γαυγίζει πίσω άπό τόν φράχτη. Πράγματι ό Χατζής ύβριζε καί συχνά 
κατά τρόπο απαράδεκτο. Άλλά τό ϊδιο έκαναν καί οί άντίπαλοί του. Στό 
Ιδιο λάθος παρασύρθηκε καί ό Χρηστοβασίλης. Ό  Χατζής είχε καί κάποια 
δικαιολογία, γιατί βρισκόταν σέ άμυνα. Τόν συκοφαντούσαν άναίτια καί 
παραποιούσαν τούς λόγους του γιά νά τεκμηριώσουν κατηγορία έναντίον 
του, προπαντός ό Κήρυξ. γιαυτό καί τό μένος τού Χατζή πρός έκεΐ στρά
φηκε, άφού έδωκε κοινή άπάντηση καί στούς δυό, γράφοντας: Η μείς κατά 
άπαράβατον δημοσιογραφικήν παράδοσιν ούδένα θίγομεν. άν δέν άδι- 
κηθώμεν ή δέν προκληθώμεν. Αλλά καί προκαλούμενοι δέν συκοφα- 
ντούμεν. Στιγματίζομεν καί καυτηριάζωμεν άδνσωπήτως. άκολουθούντες 
πιστώς τήν θείαν επιταγήν τοϋ Αποστόλου Παύλου είπόντος: Πατάξατε 
τούς άσεβεϊς. ινα μή ύπεραίρωνται. Ά ν  λοιπόν ό πεπυρακτωμένος σίδη
ρος τής γραφίδος μας τούς κατακαίη. δέν φταίμε ήμείς, άλλ ’ αύτοί οί ίδιοι 
καί αί πράξεις των. Τί τόν ζητοϋν ύστερα τόν εισαγγελέα αύτεπαγγέλτως 
νά έπέμβη διά νά τούς προστατεύση: Α λλ  ’ άν ύπήρχον νόμοι άσφαλίζο- 
ντες τούς πολίτας άπό τάς συκοφαντίας καθαρμάτων καί άν ύπήρχον τοι- 
α.ϋται πρωτοβουλίαι εισαγγελέων, βεβαίως δέν θά ήτο δυνατόν οϋτε οί Πα- 
νίδηδες. οϋτε οί Χρηστοβασίληδες νά συκοφαντούν. Διότι ό είσαγγελεύς 
μέ ένα τηλεγράφημα πρός τόν οίονδήποτε ύπουργόν, τόν όποιον άναφέ- 
ρουν έκάστοτε. θά έξηκρίβωνε τά καθέκαστα άκριβώς καί θά τούς έβαζε φί- 
μωτρον. Αφού λοιπόν συκοφαντούν καί λέγουν όσα φαντασιώδη καί 
συκοφαντικά θέλουν, βεβαίως θ ’ άκούσουν όσα πραγματικά δέν θέλουν... 
Ή  ειδικότερη άπάντηση τοϋ Χατζή πρός τόν Κήρυκα (Ή πειρος 5-5-27) 
άπέβλεπε στό νά άποδείξει ότι ή πρόταση Παπαρρούση -ό τελευταίος μέ 
δημοσίευμά του στή Βραδυνή έπέμεινε ότι είχε στά χέρια του έπιστολή τών 
Ρετζαίων. μέ τήν οποία τόν διαβεβαίωναν ότι θά έμφανίζονταν στίς άρχές 
καί θά κατέθεταν, άν διακοπτόταν προσωρινά ή έπικήρυξή τους- έπρεπε 
νά γίνει άποδεκτή γιά νά άποκαλυφθοΰν καί άλλοι συνένοχοι τοϋ έγκλή
ματος τής Πέτρας. Οί φήμες πού κυκλοφορούσαν στήν πρωτεύουσα, έλε
γαν ότι ήταν άποφασισμένοι νά τούς κατονομάσουν γιά νά έλαφρύνουν τή 
θέση τους. Ακριβώς δέ όσοι έφοβοϋντο μίαν τοιαύτην άποκάλυψιν συνε
νοχής των καταβάλλουν άγωνιώδεις προσπαθείας όπως. έντοπιζομένης 
τής ένοχής είς τούς Ρετζαίους μόνον, σιγήση πάσα ομολογία ή άποκάλυψις
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τούτων. Αύτά συζητοϋνταν στίς άθηναϊκές συγκεντρώσεις, έλεγε ό Χατζής, 
ό Ιδιος ειχε τή γνώμη πώς δλος ό θόρυβος άποσκοποϋσε στήν έντεχνη πα
ρέλκυση τής ανάκρισης καί τήν καθυστέρηση τής έκδοσης παραπεμπτικού 
βουλεύματος. Πάντως, έφόσον ό Παπαρρούσης έπέμενε γιά τό γράμμα τών 
Ρετζαίων. έπρεπε ό ύπουργός νά τόν εξουσιοδοτήσει νά παρουσιάσει τούς 
Ρετζαίους στίς άρχές κι άν σέ πέντε-δέκα μέρες δέν τό έκαμε νά τόν καθή- 
σουν στό σκαμνί έπί άποπείρα παραπλανήσεως τών άρχών καί έπί συνερ
γεία μετά κακοποιών. Έ τσι θά έφωτίζοντο όλα αύτά. τά όποια τώρα κα
τάντησαν άνόητοι υστερισμοί καί παραμύθια καί λιηστοφιλολογία καί έπί- 
δειξις φιλοηπειρωτικού ενδιαφέροντος άπό κάθε καρυδιάς καρύδι, ένώ 
είναι άπλούστατα πράγματα. Θά διεφαίνετο δέ άμέσως άν έχουν κάτι νά 
εΐπουν περί ένοχων ή συνενόχων των οί Ρετζαιοι. Ή  δέ άνάκρισις. μή πα- 
ρουσιαζομένων. θά συνεκόμιζε έν είσέτι άναμφισβήτητον στοιχείον τής 
ένοχης των. Αύτά καί πολλά άλλα έγραφε ό Χατζής, άπευθυνόμενος στόν 
Κήρυκα μέ υπαινιγμούς.

Τί συμπέρασμα μπορεί νά βγει απ' όλο αύτό τόν θόρυβο τών πέντε 
μηνών; Καί χρειαζόταν νά διατεθεί τόσος χώρος γιά μιά δημοσιογραφική 
άντιδικία, έστω καί μακράς διάρκειας; Ώ ς πρός τό συμπέρασμα. Ό  θό
ρυβος σίγουρα ήταν τεχνητός καί άπέβλεπε στό νά άποτραπεϊ κάθε περί
πτωση ομολογίας τών Ρετζαίων, πού θά άποκάλυπτε τούς συνενόχους 
τους. σίγουρα υπήρχαν, άλλά ποτέ δέν άποκαλύφτηκαν, δέν λογοδότησαν 
δηλαδή, γιατί ή Κοινή γνώμη, μέ τό άλάθητο κριτήριό της τούς άπεκάλυψε 
καί τούς καταδίκασε. Ό  Χατζής, άπό συμπτώσεις, έγινε στόχος επιθέσεων, 
μέ τήν κατηγορία ότι ζητούσε δήθεν άμνήστευση τών Ρετζαίων, τή στιγμή 
πού κανένα κείμενό του δέν φανέριονε τέτοιες προθέσεις. Αντίθετα τούς 
τελευταίους μήνες ήταν ό πιό σφοδρός πολέμιος τών Ρετζαίων. δταν τό 
μένος άλλων ειχε καταλαγιάσει. Βρέθηκε σέ άμυνα, έγινε έκτός εαυτού γιά 
τή συκοφαντική έκστρατεία έναντίον του, έχασε άρκετές φορές τόν έλεγχο 
τών γραφομένων του καί εκστόμισε ύβρεις άπαράδεκτες. Οί άντίπαλοι τοϋ 
άνταπέδωσαν τά ϊσα.

Ό  χώρος πού διατέθηκε γιά τήν έκθεση μέρους μόνο άπό δσα έχουν 
γραφεί κατά τή διάρκεια τής άντιδικίας. δέν σπαταλήθηκε. Έπρεπε νά 
σκιαγραφηθούν τά περιθώρια μέσα στά όποια διακινόνταν ή ζωή τής πό
λης καί νά έπισημανθοΰν οί άξονες τής ροής της. Πρέπει νά σημειωθεί δτι 
δέν ύπήρχαν τότε τά σημερινά μέσα μαζικής έπικοινωνίας. Οί έφημερίδες 
άποτελοϋσαν τά μοναδικά μέσα ένημέρωσης, αύτές διαβάζονταν στά σπί
τια. στά καφενεία, παντοϋ. σχολιάζονταν τά κείμενά τους ποικιλότροπα, 
έπηρέαζαν τό κοινό αίσθημα, δημιουργούσαν καταστάσεις. Έπειτα οί Ρε- 
τζαΐοι, καί δσοι κρύβονταν πίσω τους. ήταν ένα θέμα πού δέν μπορούσε 
κανένας νά σταματήσει τή συζήτησή του. κάθε τέτοια προσπάθεια θά θεω
ρούνταν ύποπτη. Ή ταν άκόμα νωπό καί τό αίμα τών θυμάτων τοϋ έγκλή-

-
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ματος τής Πέτρας, οί Γιαννιώτες διάβαζαν μέ απληστία κάθε τι πού είχε 
σχέση μέ τή μεγάλη ληστεία, έστω κι αν διέβλεπαν, πίσω άπό τίς γραμμές, 
τάσεις παραπληροφόρησης. Θά ξαναγυρίσουμε υποχρεωτικά καί στούς Ρε
τζαίους καί στό έγκλημα, θά περνούσε άκόμα πολύς χρόνος γιά νά λογο
δοτήσουν οί πρωταίτιοι...

Ά πό τις άρχές τοΰ χρόνου, τό θέμα τών Ρετζαίων, μέ τά παρασκήνια, τίς πα
ρενέργειες καί τίς δημοσιογραφικές άντιδικίες, είχαν παραμερίσει σέ μεγάλο βαθμό 
τήν άνάγκη τής έρευνας άλλων προβλημάτων πού ζητοΰσαν τήν έπίλυσή τους. Τό 
όξύτερο ήταν τό οικονομικό, πού διογκώθηκε έξαιτίας τής άπόφασης τής κυβέρνη
σης νά καθιερώσει περίοδο λιτότητας, μέ τήν περιστολή τών δαπανών καί τήν αύξη
ση τής φορολογίας, στόν έμπορικό κόσμο κυρίως, πού συνέχιζε τίς διαμαρτυρίες 
του. Αναστάτωση προκαλοΰσαν καί ο'ι συνεχιζόμενες φήμες γιά στρατιωτικά κινή
ματα, παρά τίς έπίσημες διαψεύσεις τής κυβέρνησης. Οί δημόσιοι ύπάλληλοι, άπό 
τήν πλευρά τους, άνησυχοΰσαν γιά τίς φήμες, τίς σχετικές μέ τίς προθέσεις τής 
κυβέρνησης νά περικόψει τίς άποδοχές τους, στήν προσπάθειά της νά Ισοσκελίσει 
τόν προϋπολογισμό. Άκόμα καί ή δίκη καί καταδίκη τών έξ ήρθε στό προσκήνιο 
τής έπικαιρότητας, μέ τίς κατηγορίες πού έκτοξεύτηκαν άπό ορισμένους κύκλους 
έναντίον τοΰ πρώην ύπουργοΰ Εξωτερικών Ν. Πολίτη, τόν όποιο κατηγορούσαν 
ώς ένα άπό τούς κυρίους ύπεύθυνους τοΰ τουφεκισμού τών έξ. Μέ τά θέματα αύτά 
άσχολοϋνταν κυρίως οί άθηναϊκές έφημερίδες, πού διαβάζονταν άπληστα άπό τούς 
Γιαννιώτες, προβλημάτιζαν πολλούς καί έδιναν άφορμές γιά συζητήσεις κάθε μορ
φής, άκόμα καί σέ σοβαρές διενέξεις μεταξύ τών άντιφρονούντων. Λάδι στή φωτιά 
έρριχναν καί οί γιαννιώτικες έφημερίδες. οί όποιες έκτός άπό τά θέματα τής πόλης, 
πάντοτε πρόσφορα μέ τήν προβολή τους νά δημιουργήσουν φιλονικίες καί αντιθέ
σεις, σχολίαζαν καί κάποτε μεγέθυναν τά μεγάλα πολιτικά θέματα, δπως αύτά προ
βάλλονταν άπό τόν άθηναϊκό τύπο.- Πολλές φωνές, λοιπόν, άκούονταν αύτή τήν 
έποχή στά Γιάννινα, μόνο ή φωνή τον δυστυχοϋς Γαμβέττα χάθηκε. Βραχνή, σά νά 
βγαίνχι άπό βαγένι. Έν τούτοις αύτός διατείνεται δτι τοϋ τήν πήραν οί ξωτικές καί 
οί λάμιες. Κοιμήθηκε κάποια βραδυά σέ κάτι λάκονς. Κρίμα'. (Ή πειρος. 19-1-27).- 
Οί μαθητές τοΰ Πενταταξίου Διδασκαλείου πήραν τή «ρεβάνς» άπό τούς συναδέλ
φους τους τοΰ Μονοταξίου, μέ τό άνέβασμα τοΰ έργου τοΰ Δ. Καμπούρογλου: «Ή 
νερά ιδα τοΰ Κάστρου», στό θέατρο Εύστρατιάδου, στίς 22 Γενάρη. Ή  παράσταση 
σημείωσε μεγάλη έπιτυχία καί θερμά χειροκροτήθηκαν οί έρασιτέχνες πρωταγωνι
στές Μιχ. Ζήσης, Σταΰρος Καρβέλης, Φώτιος Κοντοπάνος, Γεώργιος Ζάγκλης, Γε- 
ώρ. Σουψανάς, Άπ. Γαλάζιος, Δημήτρ. Σιαφάκας, Χρ. Παπαχριστούλου, Π. Κα- 
κούρης, Μ. Κωνσταντινίδης, καθώς καί οί πρωταγωνίστριες Εύγ. Λαΐου, Β. Φίλη 
καί Βιργ. Δημητριάδου. Οί εισπράξεις διατέθηκαν γιά τήν ενίσχυση τοΰ σχολικοΰ 
ταμείου, τό κράτος, σέ περίοδο μάλιστα οικονομιών αδυνατούσε νά έκπληρώσει τίς 
υποχρεώσεις του.- Στό Λύκειο Έλληνίδων ό διευθυντής τοΰ Μονοταξίου Γ. Παλαι- 
ολόγος μίλησε, στίς 15-1-27 μέ θέμα: Ή  φεμινιστική κίνησις άπό κοινωνικής καί 
εκπαιδευτικής άπόψεως έξεταζομένη.- Σωστή έρειπιούπολις έγιναν τά Γιάννινα 
διαπίστωνε ή ’Ελευθερία (27-1-27). Α ί τελευταϊαι βροχαί έγκρέμισαν ένα σωρό σπί- 
τια-σαράβαλα. Έ τσι σιγά-σιγά ή πόλις θά ξεκαθαριστή άπό τά ετοιμόρροπα διά νά 
άνανεωθή μέ καινούργιες οικοδομές. Που είναι δμως τό σχέδιον τής πόλεως: Ένα  
πού ύπάρχει νομίζομεν δτι δέν ισχύει. Πού θά κτισθοϋν τά νέα σπίτια λοιπόν: Βρέ-

___
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θηκαν τρόποι νά κτιστούν τά νέα σπίτια καί νά φύγουν δλα τά ετοιμόρροπα. Μόνο 
πού όταν τά έγραφε ό Χρηστοβασίλης, ποτέ δέν φανταζόταν πώς στή θέση τους θά 
υψώνονταν τά τσιμεντένια μεγαθήρια πού θά άλλοίωναν τελείως τή φυσιογνωμία 
τής πόλης...- Τό κυνήγι στή λίμνη είναι στό στοιχείο του. “Ολοι κάτι σκοτώνουν, 
άλλά καί οί άστοιχείωτοι κυνηγοί δέν γυρίζουν χωρίς κυνήγι. Κάποιος θά τούς 
πουλήση τίποτε νά τό δείξουν γιά δικό τους. Δέν φταίνε αυτοί, τώχει τό ζανάτι τό 
ψέμμα στό αίμα του.- Στίς 28-1-27 πέθανε καί έκηδεύθη έν μεγίστη συρροή κόσμου 
ό λαμπρός συμπολίτης μας ’Ισραηλίτης ’Ισαάκ Μπατής, πατήρ τοϋ μεγαλεμπόρου 
κ. Νισημ Μπατή. ’Επίσης άπέθανε καί έκηδεύθη σεμνοπρεπούς ή σεβαστή μήτηρ τοϋ 
Προέδρου τής Ίσραηλιτικής κοινότητος κ. Κοφίνα.- Στό χορό τών προσκόπων 
(29-1) κυκλοφόρησε ή σατυρική έφημερίδα Σιοφίνα. γεμάτη χιούμορ, κατά τούς 
χρονικογράφους.- Σύμφωνα μέ τή Ληξιαρχική στατιστική τοΰ 1926 (έργο τοΰ λη- 
ξίρχου Ν. Λεκάντα, γιά τό όποιο έπαινέθηκε άπό τόν τύπο) ή κίνηση τοΰ πλη
θυσμού τών Γιαννίνων ήταν ή έξης: Γεννήσεις: 236 (άρρενες ορθόδοξοι) καί 267 
(θήλεις ορθόδοξοι), 19 ’Ισραηλίτες (άρρενες) καί 25 (θήλεις). Μουσουλμάνοι 1 
άρρην καί 1 θήλυ. Ά πό μή νόμιμους γάμους 7 άρ. καί 5 θήλ. Έκθετα 7 άρ. καί 5 
θήλ. Γάμοι: 154 ορθόδοξων καί 15 Ισραηλιτών (τό 1925 ήταν 181). Θάνατοι: 386 (τό 
1925 ήταν 487). Διαζύγια 1. Υιοθεσίες 3. "Ενας μουσουλμάνος βαφτίστηκε χριστια
νός.- Ό  Κήρυξ εξαπέλυσε δριμεΐα έπίθεση έναντίον τοΰ Γενικού έπιθεωρητή Μ. 
έκπαίδευσης, γιά τίς αυστηρές παρατηρήσεις πού άπηύθυνε πρός τούς έκπαιδευτι- 
κούς λειτουργούς καί μάλιστα πρός τούς διευθυντές τών σχολείων γιά τήν δχι καλή 
άπόδοση καί δυσλειτουργία τών ιδρυμάτων πού διηύθυναν. Κακίζοντας τήν έπίθε
ση τοΰ Κήρυκος. έναντίον άνώτατου έκπαιδευτικοΰ λειτουργοΰ, τή στιγμή πού ό 
Ιδιος, δπως καί οί άλλες έφημερίδες, καθημερινά δημοσίευαν στίς στήλες τους 
άρθρα γιά τήν άκαταστασία τών εκπαιδευτικών πραγμάτων τής πόλης καί προ
τροπές πρός λήψη μέτρων γιά θεραπεία τοΰ κακοΰ, ή ’Ελευθερία έρριχνε εύθύνες 
καί στούς έκπαιδευτικούς λειτουργούς πού δέν άντέδρασαν γιά δσα, κατά τά δημο
σιεύματα, «έξευτελεστικά» είπε σέ βάρος τους ό Γεν. επιθεωρητής. Άν. -εγραφε- 
εΐναι άκριβεϊς αί δημοσιευθεϊσαι πληροφορίαι. είς τίνας ένεργείας προέβησαν οί 
έξευτελισθέντες:.. Ό  ’Ηπειρωτικός τύπος έπρεπε νά στραφή έναντίον των καί νά 
τούς έλέγξη δριμύτατα, διότι έπιστήμονες αύτοί. διευθυνταί άνωτάτων εκπαιδευτη
ρίων. προωρισμένοι νά διαμορφώσωσι χαρακτήρας, ήνέχθησαν άδιαμαρτυρήτως 
έξευτελισμόν έν πλήρει συγκεντρώσει. Ή  έφημερίδα πίστευε δτι δέν είχαν ειπωθεί 
αύτά πού δημοσίευε ό Κήρυξ. ό όποιος πρέπει νά επεσε θύμα κακοβούλων εισηγή
σεων γνωστών τύπων, έχόντων άμεσον συμφέρον νά θολώνουν πάντοτε τά νερά δι ’ 
ίδιους υπολογισμούς... Τά ίδια συνέβαιναν, δπως γνωρίζω άπό προσωπική πείρα, 
καί ύστερα άπό τόν πόλεμο. Εκπαιδευτικοί παρέδιδαν άνώνυμες έπιστολές ένα
ντίον προϊσταμένων τους καί οί διευθυντές τών έφημερίδων χωρίς έλεγχο, τίς δη
μοσίευαν. Λίγα άπ’ δσα έγραφαν νά γίνονταν πιστευτά, ικανοποιημένοι ήταν οί 
διαβολεΐς... Στά δημοσιεύματα τοΰ Κήρυκος άντέδρασε μέ άνακοίνωση ή Ένωσις 
λειτουργών Μ. έκπαιδεύσεως Ν. Ίωαννίνων. υποστηρίζοντας δτι: α) Δέν άπεδόθη- 
σαν μέ ακρίβειαν διάφορα παιδαγωγικά μέτρα τοϋ Γ. έπιθεωρητοϋ. τείνοντα είς τήν 
έξυπηρέτησιν τοϋ κοινού σκοποϋ καί γιά τά όποια έγινε διεξοδική συζήτηση, β) Οί 
έκπαιδευτικοί λειτουργοί, τόσο ώς άτομα, δσο καί ώς μέλη τής έκπαιδευτικής οικο
γένειας, ήταν σέ θέση νά διεκδικήσουν τά νόμιμα δίκαιά τους, άν κάποτε άμφισβη- 
τοΰνταν.- Νέος Γενικός διοικητής Ηπείρου, τοποθετήθηκε, στίς άρχές Φεβρουαρί-
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ου, άπό τήν «οικουμενική κυβέρνηση» ό Ξενοφών Μαυρομάτης, πολιτευτής τοϋ 
Λαϊκοϋ κόμματος, ό όποιος σέ δηλώσεις του ύποσχέθηκε, δπως καί δλοι οί προκά- 
τοχοί του... νά έργαστει γιά τήν Ήπειρο, τήν όποια πολύ άγαποΰσε...- Ό  ιατρικός 
κόσμος τών Γιαννίνων, άντέδρασε στό άναφερθέν δημοσίευμα τής Ήπειρον ένα
ντίον τοΰ ’Ιατρικού συλλόγου, γιά τό δτι ή 'ίδρυση Παιδικών ιατρείων, ζημίωνε 
τούς γιατρούς. Ό  διακεκριμένος γιατρός καί συγγραφέας Β. Κ. Μιχαηλίδης, σέ 
άπάντηση έστειλε γιά δημοσίευση στήν Ή πειρο περισπούδαστον υπόμνημα, σχε
τικό μέ τήν ίδρυση Έκθετοτοτροφείων, Βρεφοκομείων καί Βρεφοκομικών σταθ
μών. Σέ συνοδευτική έπστολή του έλεγε ό Μιχαηλίδης, άνάμεσα στ’ άλλα: Πρός Θε- 
οϋ κύριε Χατζή, λησμονεί άραγε ή κοινωνία δτι οί πλεϊστοι τών ιατρών άποθνή- 
σκουν πενέστατοι. κατά τρόπον μάλιστα προκαλοϋντα τόν οίκτον τής κοινωνίας 
ταύτης τής τόσον ύ π ' αύτών εύεργετονμένης: ’Επίσης δέν είναι δίκαιον νά νομίζε- 
ται δτι οί ιατροί άντιστρατεύονται είς τήν ιδρυσιν Παιδικών ιατρείων. Ή δη πρό 
δέκα έτών κατ' αιτησιν τοϋ μητροπολίτη μας κυρίου Σπυρίδωνος, τοΰ λενΐτον 
αύτοϋ, τοϋ μόνου έργαζομένου καί αύτοθυσιαζομένον διά τόν άτυχή αύτόν τόπον, 
τοϋ όποιου τυγχάνει γνωστή άνά τό πανελλήνιον ή πολυσχιδής δράσις είς δλας τάς 
κατευθύνσεις καί είς δλους τούς κλάδους, καί τοϋ όποιου τήν προσοχήν καί μέρι
μναν δέν ήτο δυνατόν νά μή έφελκύση καί τό ζήτημα τών έκθέτων καί τό ζήτημα έν 
γένει τών παιδιών, είχον υποβάλλει αύτφ μακροσκελές υπόμνημα, έν τω όποίω έξέ- 
θετον τάς αντιλήψεις μου έπί τοϋ ζητήματος τών έκθέτων καί τοϋ έκΟετοτροφείου 
καί συνίστων θερμώς τήν ϊδρυσιν παιδικών ιατρείων. (Παρά τίς σποραδικές έπιθέ- 
σεις πού δεχόταν ό Σπυρίδων, δλο καί περισσότεροι, έπιστήμονες καί στρώματα 
λαοΰ, ανεξάρτητα άπό παρατάξεις, άναγνώριζαν τό έργο του, άνάμεσά τους καί ό 
Β. Μιχαηλίδης, έπίλεκτο στέλεχος τοΰ Κόμματος τών Φιλελευθέρων). Αύτό τό, 
πραγματικά έμπεριστατωμένο ύπόμνημα, δημοσίευσε ή Ήπειρος σέ πέντε συνέχει
ες (29/1 μέχρι 2-2-1927).

Τ ήν περίοδο αύτή, τούς πρώτους μήνες τοΰ 1927, κάτω άπό τήν έπήρ- 
ρεια τών ψυχικών τραυμάτων πού τοΰ προξένησαν οί έπιθέσεις τοΰ 

Κήρυκος καί τής Ελευθερίας, ό Χατζής έδειχνε μιά, νοσηρή κάποτε, επι
θετικότητα πρός όσους άμεσα ή έμμεσα προσπαθούσαν νά τόν διαβάλλουν, 
ή άντιδροΰσαν στήν άρθρογραφία του γιά τά θέματα τής κοινότητας, κατά 
τρόπο, προκλητικό κατά τήν άποψή του. Τό Φεβρουάριο ή άντιπαράθεση 
έκδηλώθηκε σέ δυό κυρίως θέσεις πού ύποστήριζε: α)Τήν άνάγκη τής 
Εκπαιδευτικής αύτοδιοικήοεως (άρθρο τής Ηπείρου 7-2-27), τήν όποια 
έννοοΰσε ώς έπιστροφή στά ίσχύοντα κατά τήν περίοδο τής τουρκοκρα
τίας. "Αλλοτε -έγραφε- καί κυρίως έδώ έν Ήπείρφ, δέν ύπήρχον παρά 
Κοινοτικαί έφορεΐαι καί Κοινοτικά συμβούλια. Ό  δάσκαλος καί ή δασκά
λα, ό καθηγητής καί ή καθηγήτρια, ό διευθυντής καί ή διευθύντρια τού σχο
λείου μιάς κωμοπόλεως ή καί μιάς πόλεως, δέν ήξευραν μέν τούς ποικι- 
λωνύμους άφεντάδες πού έχουν σήμερα, διά νά κάμουν ό.τι θέλουν καί νά 
τεμπελιάζουν όσο θέλουν, άμα τά έχουν καλά μέ έναν επιθεωρητήν, ή άμα 
ό επιθεωρητής, ώς άλλωστε είναι φυσικόν, νά μήν είναι πανταχού παρών 
καί νά λείπη άπό τήν κοινότητα, όπου ό δάσκαλος ή ή δασκάλα έργάζεται



-είχον δμως μίαν Κοινότητα έφορεύουσαν έπί τής έργασίας των καί μίαν 
Κοινοτικήν έφορείαν. άγρυπνον έπόπτην πόσης οίασδήποτε διαγωγής των. 
Καί ή όλη έκπαίδευσις έβαινε πολύ καλλίτερα καί ή όλη ηθική κίνησις τών 
σχολείων ήτο πολύ καλυτέρα καί τά σκανδαλάκια πάσης φύσεως πολύ 
άραιά καί ή κάποια άμοιβαία έν πολλοΐς έκμετάλλευσις έπιθεωρούντων 
καί έπιθεωρουμένων άνύπαρκτος τότε. Καί συνέχιζε: Φωνή επιθυμίας 
πρός αύτοδιοίκησιν πολλαπλώς ύψώνονται προ καιρού πανταχόθεν. Είς 
τήν αύτοδιοίκησιν δέ ταύτην καί αύτόβουλον διάθεσιν.... έν λογικω μέτρα) 
καί σκοπίμω κρατικώς καί έθνικώς. έλπίζουσιν δλοι διά μίαν άναδημι- 
ουργίαν έν Ήπείρω.

Ή  πρώτη αντίδραση στίς απόψεις τοϋ Χατζή, ήρθε άπό τήν πλευρά τών 
δασκάλων, μέσω άνακοίνωσης τοϋ Συλλόγου τών δασκάλων (πρόεδρος ό 
Σωτ. Δαγκλής), δημοσιευμένης στόν Κήρυκα. Μέ τήν άποψη τοΰ Συλλόγου 
συμφωνοϋσε καί ό άρθρογράφος τής Ελευθερίας Γ. Βαβαρέτος, ό όποιος 
σέ άρθρο του Οί όνειροπόλοι τών παλαιών ημερών (Π -2-27) τόνιζε: Ό  
Χατζής ονειροπολεί τόν περασμένον καιρόν, πού διηύθυνε τά σχολεία ή 
Έφοροεπιτροπεία τής πόλεως, καί κατά τόν όποιον, δπως πολύ ορθά πα- 
ρετήρησε ό πρόεδρος τών δημοδιδασκάλων, οί έγγράμματοι ή σαν ύποχρε- 
ωμένοι νά διευθύνονται άκριβώς διά τά γράμματα, ώς έπί τό πλειστον, 
άπό άγαθούς. καθ' όλα τ ' άλλα. άλλά ύστερούντας είς τήν μόρφωσιν 
συμπολίτας. ’Ονειροπολεί τόν καιρόν, κατά τόν όποιον ό μαθητής έθεω- 
ρεΐτο μορφωμένος ή δτι έμαθε γράμματα, διότι ήξερε τόν δυϊκόν άριθμόν 
καί τήν αιτιατικήν τού κατά τι, διότι ήξευρεν τό άπαρέμφατον καί τήν 
εύκτικήν. ’Ονειροπολεί τήν έποχήν. κατά τήν όποιαν τό άπαντον τοϋ σχο
λείου συνίστατο είς τήν άποστήθισιν άναλάτων κανόνων τοϋ συντακτικού, 
ή τήν ξηράν μετάφρασιν ολίγων στίχων άρχαίων. Άλλά ή έποχή έκείνη 
παρήλθεν άνεπιστρεπτεί διά νά συμπαρασύρη είς τήν άφάνειαν καί τούς 
άμύντοράς της, διά νά συμπαρασύρη είς αύτήν μετ' ού πολύ καί τούς ολί
γους έναπομείναντας είς τά έκπαιδευτικά στελέχη τοιούτους.

Δέν ενοχλήθηκε άπό τό άρθρο τοΰ Βαβαρέτου ό Χατζής -ούτε άπάντησε 
καν- θύμωσε δμως πολύ μέ τήν άνακοίνωση τοΰ Συλλόγου δασκάλων καί 
ιδιαίτερα μέ τόν πρόεδρό του Σωτ. Δαγκλή. Θεώρησε προκλητική τήν άνα
κοίνωση καί άντέδρασε έντονα. Μέ άρθρο του Ά ντί νά διορθώνουν τά 
σχολεία, καταγίνονται νά αύθαδιάζουν, 15-2-27) κατηγοροΰσε τόν Δαγκλή 
ότι στίς άπόψεις του γιά μιά εύκταία σχολική έκπαιδευτική αυτοδιοίκηση, 
απόψεις γενικωτάτας καί όλως άπροσώπους, άντέταξε τήν ίταμότητα καί 
τήν αύθάδειαν, γνώρισμα πού διακρίνει τώρα τελευταία τούς εκπαιδευτι
κούς έκείνους, πού έβάλθηκαν νά σαλατοποιήσουν τά σχολεία, χωρίς άλλα 
εφόδια, έκτός τής μετριωτάτης μορφώσεως ήν έχουν καί τοϋ μετριωτάτου 
κύκλου τών μελετών, τάς όποιας τελειοποιοϋσιν, ώς νομίζουσιν. είς τά κα
φενεία όπου συχνάζουν καί παίζουν τάβλι. Ιδού, λοιπόν -συνέχιζε- έρχε
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ται ό Δαγκλήζ. τόν όποιον οϋτε τόν άναφέραμεν, οϋτε τόν ένεθυμήθημεν, 
οϋτε κάν τόν ξέρουμε παρά  δταν στά σχολεία μάς έλεγαν δτι έδίδασκε βε- 
νιζελικήν κατήχησήν- καί γράφει ίταμότατα: Ποιαν δμως προστασίαν καί 
θετικήν υπηρεσίαν προσέφερεν ό κ. Χατζής έν τή έκτελέσει τοΰ δημοσιο
γραφικού του καθήκοντος διά τήν άναχαίτισιν τής καταστάσεως ταύτης; 
’Απαράδεκτο χαρακτήριζε ό Χατζής τό ύφος τοΰ κακομαθημένου δασκά
λου, προσθέτοντας ότι ύπηρεσίας θετικάς ό δημοσιογράφος είς τήν έκπαί- 
δευσιν δέν δύναται νά προσφέρω άλλας παρά νά ύπηρετή τήν γλώσσαν καί 
τά γράμματα τοϋ νΕθνους του, όσον είμπορεΐ άξιοπρεπώς. Εκτός άν έν- 
νοή ό κ. Λαγκλής δτι έπρεπε νά μεταχειρισθώμεν καί άλλα μέσα πολιτικά 
καί πλάγια... Καί κατέληγε: Είς τήν τιτλοφορουμένην ώς «άπάντησιν» του, 
μιά έκδηλος μικροπρεπής καί εμπαθής διάθεσις προσωπικής συζητήσεως 
φαίνεται διαπνέουσα τόν κ. πρόεδρον τών δημοδιδασκάλων. Άφοΰ προ- 
σωπικώς έρωτά ήμάς τί έπράξαμεν ύπέρ τής έκπαιδεύσεως (!), δέν θέλει 
νά μάθΐ). χάριν κουτσομπολιού ίσως, διαπυνθανόμενος ποιοι έλαβον άδει
ας. Ώ ς πρός τό πρώτον τοϋ είπαμεν άνωτέρω τί πράττομεν ήμεϊς. ώς πρός 
τό δεύτερον δέν έχει νά έρωτήστι αύτός διά νά μάθτι αύτός καί κοτσομπο- 
λέψη, άν ένασμενίζεται, συναδέλφους του. Ώ ς πρός δέ τό σημερινόν 
έκπαιδευτικόν τεμπελχαναριό τών σχολείων, άς έρωτήση οίονδήποτε θέλει. 
Θά μάθη. άν άγνοή, δτι όλος ό κόσμος σήμερα τεμπελχαναριά τά άποκαλει 
τά σχολεία. Ώ ς γνωστόν δέ σπανίως άπατάται ή Κοινή Γνώμη είς τάς κρί
σεις της έν τφ  συνόλψ, όσον ύπερβολική καί άν ύποτεθή είς τάς λεπτομε- 
ρείας.

Δέν περιορίστηκε μόνο στό άρθρο αύτό ό Χατζής, γιά νά δώσει άπά
ντηση στό Δαγκλή. Φαίνεται ότι ή άνακοίνωση Διδασκαλικού συλλόγου 
τόν είχε πειράξει πολύ. Τήν επόμενη δημοσίευσε κι άλλο άρθρο (Ή  παπάς, 
παπάς ή ζευγάς, ζευγάς, 16-2-27), χρησιμοποιώντας πολλά έπίθετα γιά νά 
χαρακτηρίσει τή στάση τοΰ Δαγκλή. Έκανε δμως καί κάτι άλλο, άπαράδε- 
κτο, δσο καί άν έδειχνε δτι ήθελε νά άποδυναμώσει τή σημασία τής ένερ- 
γείας του μέ δσα έγραφε. Έστειλε στόν υπουργό Παιδείας Αργυρό, τό 
φύλλο τής έφημερίδας μέ τό δικό του άρθρο Εκπαιδευτική αύτοδιοίκησις 
μέ συνημμένη τήν άνακοίνωση τοΰ Δαγκλή. Τά έστείλαμεν -δικαιολογόταν- 
όχι βεβαίως διά νά τόν μαλώστι ή νά τόν τιμωρήση ό ύπουργός τής Παι
δείας, άλλά διά νά ΐδη καί νά πεισθή καί ό Ιδιος ποίας μετριωτάτης συμπε
ριφοράς καί ποίας μετριωτάτης διανοήσεως άνθρωποι είναι μερικοί έξ 
εκείνων, οί όποιοι σήμερον διδάσκουν καί διαπαιδαγωγοϋν τήν νεολαίαν 
είς τά σχολεία. Είχε άδικο γιά τό Δαγκλή. Γιατί ήταν άπό τούς μορφωμέ
νους δασκάλους καί ή θητεία του στά Πρότυπα Δημοτικά σχολεία τοΰ Πε
νταταξίου Διδασκαλείου ήταν άπό τίς πιό καρποφόρες. Οί δάσκαλοι τόν 
έκτιμοΰσαν, γιαυτό καί τόν εξέλεγαν πρόεδρο τοΰ Συλλόγου τους, κι άργό
τερα αιρετό έκπαιδευτικό σύμβουλο. Ούτε πειστικά είναι τά έπιχειρήματα
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τοϋ Χατζή γιά τά ελατήρια πού τόν ώθησαν νά στείλει τά άρθρα στόν 
ύπουργό Παιδείας. 'Απλά ήθελε νά δώσει διέξοδο στό θυμό του...

Τό δεύτερο μεγάλο θέμα τοΰ Φεβρουάριου, πού δημιούργησε πολλές 
συζητήσεις, στίς όποιες ό Χατζής πρωταγωνίστησε -έχοντας τό δίκιο μέ τό 
μέρος του αύτή τή φορά- ήταν ή σύνταξη καί έφαρμογή τοΰ νέου Κανονι- 
σμοΰ διοίκησης τών λασοθετημάτων καί κοινοτικών κληροδοτημάτων τής 
πόλεως. Μέ βάση τόν Κανονισμό έκλέχτηκε ή πρώτη κοινοτική έφοροεπι- 
τροπεία, ή όποια συνεδρίασε στίς 15 Φεβρουάριου. ’Αντί δέ ή συνεδριάσα- 
σα έφοροεπιτροπή νά συλλογισθή, ότι μόλις πρό έξαμήνου ή πόλις δέν θά 
είχε τίποτε πλέον, διότι τό κράτος είχε θέση χεΐρα έπί τών Κοινοτικών, 
εϋρεν άμέσως καί τά τρωτά τοϋ νέου Κανονισμοϋ καί τάς διατάξεις, πού 
έπείραξαν τούς αιρετούς κοινοτικούς άρχοντας - οί οποίοι έννοείται, μό
νον διότι τό καλοκαίρι ήγωνίσθη ό σεβ. μητροπολίτης, τόν χειμώνα έξελέ- 
γησαν ϊνα βυζαντινολογήσουν έπί τοΰ κανονισμοϋ αύτοί... (άρθρο: Ή  τύ
χη τών έργαζομένων καί μοχθούντων, 'Ηπειρος, 17-2-27). Οί διατάξεις 
τοΰ Κανονισμοϋ, γιά τίς όποιες μέλη τής έφοροεπιτροπής, βενιζελικής το
ποθέτησης, διατύπωσαν άντιρρήσεις, άφοροΰσαν τό πρόσωπο τοΰ μητρο
πολίτη ώς προέδρου. Ά πό τήν άντίπαλη παράταξη χαρακτηρίστηκαν ώς 
έπίθεση έναντίον τοϋ Σπυρίδωνος, στίς συνεχείς παραστάσεις τοϋ όποιου 
οφειλόταν, κατά κοινή ομολογία, ή διάσωση τών κληροδοτημάτων άπό τίς 
άρπακτικές διαθέσεις τοϋ κράτους, όπως είχε γίνει γιά όλη τήν Ελλάδα, 
μ’ έξαίρεση ορισμένες περιοχές. Αντί γιά εύχαριστίες. λοιπόν, ό Σπυρίδων 
άκουε έπικρίσεις. Ελεεινολογώντας τήν κατάσταση ό Χατζής έγραφε στό 
άρθρο του: ...Θά έπείσθη διά μίαν άκόμη φοράν (ό Σπυρίδων) ότι σπείρει 
τήν θάλασσαν καί άροτριζί. έπί τής άμμου, παλαιών νά εύχαριστήση ποτέ 
ή ικανοποίηση τούς αιρετούς ή μή αιρετούς άρχοντας τής πόλεως. Καί τήν 
λίμνην άκόμη τών Ιωαννίνων άν μεταβάλη είς δάσος, τά δέντρα τοΰ όποι
ου άντί καρπών θ' άνθίζουν πεντόλιρα διά τά Κοινοτικά Καταστήματα 
τής πόλεως οί έκάστοτε βενιζελίζοντες άρχοντες τής πόλεως ταύτης θά 
έρωτώσι τόν μητροπολίτην, είδικώς τόν Σπυρίδωνα:- Α λλά ποιος θά πλη- 
ρώση τούς έργάτας νά μαζεύουν τά πεντόλιρα διά τήν πόλιν; νΕπρεπε νά 
φροντίσης καί δ ι ’ αύτό. Σύ... Ενώ άντιθέτως διά πρακτικών άλλους μη- 
τροπολίτας τούς έπλήρωναν καί μηνιαίας χορηγίας διά νά ταξειδεύουν 
καί νά μή κάμνουν τίποτε... (μιλάει γιά τόν μητροπολίτη Γερμανό).

Επικεφαλής τών άντιρρησιών ήταν ό Γ. Βλαχλείδης. συμφωνούσαν μ’ 
αύτόν καί οί Δάκαρης καί Παπλωματάς. Έναντίον τους κυρίως, καί προ
παντός κατά τοϋ Βλαχλείδη, στράφηκε ή έπίθεση τοΰ Χατζή μέ νέο άρθρο 
(τίτλος: Ίωαννιτίζουν.., 18-2-27), τήν έπόμενη κιόλας μέρα' σ’ αύτό έκτί- 
θενται άναλυτικότερα οί ένέργειες τοΰ Σπυρίδωνος γιά τήν διάσωση τών 
κληροδοτημάτων. Τό κράτος -έλεγε- έδώ καί έξ μήνες δήμευσε παντοΰ τίς 
κοινοτικές περιουσίες. Καί τά Γιάννινα, όπως κι οί άλλες πόλεις, ύποχρε-



ώθηκαν νά υπαχθούν στίς διατάξεις τοϋ νόμου 2508. Κανένας δέν κινήθη
κε τότε, ούτε μπόρεσε νά κάνει τίποτα. Μέ τό κράτος πολεμούσε ό Σπυρί
δων, μήνες ολόκληρους, μονάχος του στήν ’Αθήνα γιά νά σώσει τά κληρο
δοτήματα. Καί πολεμούσε γιά τήν πόλη καί τήν έπαρχία εκείνος, στόν 
όποιο ό νόμος 2508 έδινε πολύ περισσότερα δικαιώματα, άπ’ όσα τοΰ δί
δει ό νέος κανονισμός. Ό  Σπυρίδων όμως -συνέχιζε- ώς Ήπειρώτης, μέ 
βαθειά ήπειρωτική συνείδηση, έχοντας συναίσθηση ότι οί μητροπολίτες 
καί τά άτομα φεύγουν, άλλά οί κοινότητες κι οί πατρίδες ζοΰν, έργάστηκε, 
άντίθετα μέ τό συμφέρον του -πού ήταν ή εφαρμογή τοΰ νόμου 2508- νά 
μείνουν αύτοδιοίκητα τά Ελέη Ίωαννίνων. Καί κατέληγε: Τό Βυζάντιον 
κάποτε άφήκεν ώς ιστορικόν ενθύμημα μιάς βαθείας αρρώστου παρακμής 
τήν λέξιν βυζαντινισμός. Ή  παρακμή τών σημερινών Ίωαννίνων άς δια- 
τηρήση ένθύμημα τήν νέαν αύτήν λέξιν: Ίωαννιτισμός. Σημαίνει άρνησιν 
ύπό μορφήν Βλαχλειδισμού, Δακαρισμού. Παπλωματισμοϋ καί γεννημα- 
τοθρεμματισμού (τό σύνθημα τών παλιών Γιαννιωτών: γέννημα καί θρέμ
μα) πάσχοντος άρτιοσκλήρωσιν ψυχικήν.

Τό θέμα συζητήθηκε καί κατά τίς επόμενες μέρες, μέ παρεμβάσεις ση
μαντικών παραγόντων τής πολιτικής καί κοινωνικής ζωής τής πόλης. Ό  
γιατρός Β. Μιχαηλίδης -μέ έπιστολή του ( ’Ήπειρος. 19-2-27)- μέλος κι 
αυτός τής έφοροεπιτροπής, χαρακτήριζε τήν έπίθεση τοΰ Βλαχλείδη κατά 
τοΰ Κανονισμού, ώς έμμεση έπίθεση έναντίον τοϋ μητροπολίτη, διαψεύδο- 
ντας ταυτόχρονα τόν Κήρυκα, ό όποιος ισχυριζόταν ότι τό σύνολο τών 
έφοροεπιτρόπων συμμεριζόταν τίς άπόψεις τοϋ Βλαχλείδη. Ό  Μιχαηλί
δης διαπίστωνε ότι ή πλειοψηφία τής έφοροεπιτροπής βρέθηκε άνέτοιμη 
ν ’ άντιμετωπίσει τό Βλαχλείδη καί νά διαμαρτυρηθεΐ έναντίον του. γιά τήν 
έπίθεση, τήν άδικη καί άστοχη, πού άπό καιρό ετοίμαζε. Άδικη τήν έβρισκε 
γιατί παραγνώριζε τήν κολοσσιαία σημασία τοϋ γεγονότος ότι, μέ τίς ένέρ- 
γειες τοϋ μητροπολίτη, έγινε δυνατή ή άποκέντρωση καί αυτοδιοίκηση τών 
κληροδοτημάτων τής πόλης καί καταβαλλόταν προσπάθεια νά χαρακτηρι
στεί ώς τρωτό ένα άσήμαντο σημείο τοΰ Κανονισμού, ή διάταξη πού άνα- 
φερόταν στίς δικαιοδοσίες τοΰ μητροπολίτη. Γιατί -ρωτούσε- πρέπει νά θε
ωρείται ώς τρωτό νά είναι πρόεδρος τοΰ σώματος ό κάθε φορά μητροπο
λίτης ή ό άναπληρωτής του; Τό έθιμον τούτο δέν έπεκράτει άνέκαθεν έν τή 
ίερά μητροπόλει είς τάς έργασίας τής έφοροεπιτροπείας καί δέν είναι 
άληθές ότι χάρις είς αύτούς τούς θεσμούς οφείλονται τά θαυμάσια άποτε- 
λέσματα είς τήν διαχείρισιν τών Κοινών κατά τό παρελθόν έπί Τουρκο
κρατίας καί έπί ένα αιώνα καί πλέον: ("Οχι πάντοτε, τό ξέρει κι ό Χατζής 
καί θά τό μνημονεύσει). Τήν έπίθεση ό Μιχαηλίδης τήν έβρισκε καί άστοχη 
γιατί θά ήθελε, στήν πρώτη συνεδρία τοΰ σώματος, νά έπικρατοΰσε πνεΰμα 
άγάπης καί σύμπνοιας καί όχι άντιπολίτευσης.

Τήν άλλη μέρα (20-2-27) ό έκ τών συντακτών τοϋ Κανονισμού, δικηγό
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ρος Εύάγ. Χατζής (τό οίκημα δπου στεγάζεται σήμερα τό Λύκειο Ίωαννί
νων είναι κληροδότημα τοϋ ίδιου καί τής γυναίκας του στό ίδρυμα), σέ 
συνέντευξή του έδινε λεπτομέρειες γιά τήν κατάρτιση τοΰ Κανονισμού. 
Τρεις δικηγόροι ήταν οί συντάκτες: Εύάγγ. Χατζής, Άθ. Στούπης καί Ίω- 
αν. (Τζών) Κυπριώτης. Άναφερόμενος στίς επικρίσεις τοΰ Βλαχλείδη κα
τά τοΰ Κανονισμού δήλωνε: Υποθέσατε δτι ένας ικανός καί έργατικός μη
χανικός ύψωσε ένα τεράστιον καί έπιβλητικόν μέγαρον, στολίζον τήν πό
λιν (καί δτι τό μέγαρον είναι πραγματικόν άποδεικνύει τό γεγονός ότι ό 
κ. Βλαχλείδης κάθεται σήμερα μέσα ώς κοινοτικός άρχων). 'Ενώ λοιπόν 
τό μέγαρον ώρθώθη. πραγματικόν στόλισμα διά τήν πόλιν. ένας διαβάτης 
στέκεται άπό κάτω καί λέγει είς τόν σύντροφόν τον: —Κύτταξε. άν ή κα
πνοδόχος ήταν μισό μέτρο άριστερότερα, τό κτίριον θά ήτο λαμπρόν. Καί 
έπιτίθεται κατά τοϋ μηχανικού, διότι δλα τά έκαμε καλά καί δέν έβαλε τήν 
καπνοδόχον έκεΐ πού τήν ήθελεν αύτός.

Ή  συζήτηση -καί οί άντεγκλίσεις- συνεχίστηκαν σέ υψηλούς τόνους καί 
τίς επόμενες μέρες. Ό  Κήρυξ ύποστήριζε τίς άπόψεις τοΰ Βλαχλείδη, 
ούσιαστικά τήν έπίθεση έναντίον τοΰ Σπυρίδωνος, μέ τήν, κατά τό Χατζή, 
ύστερόβουλη σκέψη, νά ύποχρεώσει τήν τό Χατζή νά σταματήσει τήν έπί
θεση κατά τοΰ Βλαχλείδη. ...Τόνβεβαιοϋμεν δτι άεροκοπανίζει -άπαντοΰσε 
ό τελευταίος στόν Κήρυκα- καί ομφαλοσκοπεί πάλιν Βλαχλειδίζων, χωρίς 
νά έχη άντιληφθή καί τήν έπιμονήν τοϋ Πελλερενίζειν. Διότι διά τήν 
«"Ηπειρον» άπό κ α ν έ ν α  δ έ ν  ι σ χ ύ ε ι  οϋτε σύστασις. οϋτε παράκλη- 
σις, οϋτε άξίωσις είς τήν μεταβολήν τών άντιλήψεών της. ’Επί τοϋ προκει- 
μένου δέ αί άντιλήψεις μας είναι ότι σπανίως στείρος, άρνητικός, αντι
δραστικός. μικρολόγος βυζαντινισμός έξεδηλώθη μέ τόσην άγενή καί μ ι
κροπρεπή ψυχικήν διάθεσιν. όπως είς τήν πρώτην συνεδρίασιν. καθ ' ήν 
ευχαριστιών μόνον έκ μέρους τής πόλεως ήταν άξιος (ό μητροπολίτης) 
(Ήπειρος, 21-2-27).

Τήν άλλη μέρα (22-2-27) ό Χατζής έκαμε ολομέτωπη έπίθεση έναντίον 
τοΰ Βλαχλείδη καί τών ύποστηρικτών του, άντικρούοντας τά έπιχειρήματά 
του, πολλά άπό τά όποια, στηριζόμενα στήν ιστορία τής πόλης, τή σχετι- 
ζόμενη κυρίως μέ τή διαχείριση τών κληροδοτημάτων, ήταν σωστά. Τό πρό
βλημα κατά τήν έπιχειρηματολογία τοΰ Βλαχλείδη, βρισκόταν στήν άμεση 
εμπλοκή καί τοΰ Σπυρίδωνα στή διαχείριση τών κληροδοτημάτων, πού ό 
μητροπολίτης, μέ τίς πολύμηνες ένέργειές του είχε ξαναφέρει στά Γιάννι
να. Τά κληροδοτήματα, τά είχε άρπάξει τό κράτος μέ τούς νόμους του, τήν 
εποχή καθ' ήν ό κ. Βλαχλείδης καί οί όμοιοτρόπου μέ αύτόν ψυχοσυν- 
θέσεως όμφαλοσκοπισταί έκοιμώντο. Ή ταν γενικά παραδεκτό πώς ή προ
νομιακή έξαίρεση τών Γιαννίνων άπό τό νόμο 1208, δστις καί προεδρεία 
καί προνόμια παρέχει είς τόν μητροπολίτην, ένώ τήν κοινότητα τήν ήγνόει 
εντελώς, οφειλόταν άποκλειστικά στό Σπυρίδωνα. Ποΰ τελικά περιστρέ-
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φονταν οί αιτιάσεις τοΰ Βλαχλείδη; Στίς διατάξεις τοΰ Κανονισμού πού 
δριζε δτι οί συνεδριάσεις τής έφοροεπιτροπείας θά γίνονταν ύπό τήν προ
εδρεία τοΰ μητροπολίτη ή τοΰ (κληρικού) άναπληρωτή του καί βέβαια πά
ντοτε στή Μητρόπολη. Πρός ενίσχυση τών ισχυρισμών του άναφερόταν 
στό παρελθόν, μέ παραδείγματα πού πιστοποιούσαν ότι ύπήρξαν περιπτώ

σεις πού δέν προήδρευε ό μητροπο
λίτης σ’ αύτές τίς συνεδριάσεις. Στήν 
έπιχειρηματολογία τοΰ Βλαχλείδη ό 
Χατζής άπαντοΰσε: Λησμονεί ό κ. 
Βλαχλείδης σπουδαίας τινάς λεπτό- 
μερείας. τάς οποίας μετά λύπης θά 
τοϋ ύπενθυμίσωμεν. Α ί περιστάσεις 
περί τών όποιων όμιλεΐ άνήκουν είς 
μίαν φ α ύ λ η ν ,  α ί σ χ ρ ά ν  πα
λαιόν κοινοτικήν έξαχρείωσιν χρό
νων (σέ δεκαετίες ολόκληρες τοΰ 
19ου αί., ή άλληλογραφία τών Ζωσι- 
μάδων, δημοσιευμένη στά «Ηπειρω
τικά χρονικά», τόμ. ... είναι άποκα- 
λυπτική) κατά τούς όποιους τά λα- 
σοθετήματα τών Ίωαννίνων ήταν 
τ σ ι φ λ ί κ ι α  μερικών λεγομένων 
άρχόντων, οί όποιοι τ έ ς  σ α κ -  
κ ο ύ λ ε ς  τ ά  γ ρ ό σ ι α  τά έβαζαν 

στίς τσέπες ό καθένας άνε'ξελέγκτως διά προικοδότησιν κοριτσιών κλπ. ή 
διεχειρίζοντο κληροδοτήματα ϊνα είς τό τέλος ά π ό  δ ι α χ ε ι  ρ ι σ τ α ί  
γ ί ν ο υ ν  νο  ι κ  οκ  υ ρ α ΐ ο  ι . Λυπηρά θά ήτο ή ύπενθύμισις πληροφο
ριών, ά λλ’ ό τόμος τού 1910-1911 τής «Ηπείρου», ήτις άκριβώς έξεδόθη 
τότε ΐνα ρ ίψ  ,η δπως καί κατέρριψε τό «γέννημα καί θρέμμα», θά υπεν
θύμιζε τήν μέχρι τότε κοινοτικήν κατάστασιν τών κυρίων άρχόντων τής
πόλεως ταύτης, ή όποία είχε τήν έξης παράδοξον νοοτροπίαν: νά διαχει
ρίζονται οί ά ρ χ ό  ν τ ο  ι τ η ς  τά ήπειρωτικά κληροδοτήματα τόσων 
επαρχιωτών λασοθετών, άλλά τούς έπαρχιώτας νά τούς κρατούν έξω τοϋ 
νυμφώνος τής Ίωαννιτικής πολιτογραφήσεως!.. Τότε ύψώθη ή βοή δι' ένα 
νέον Κανονισμόν πόλεως καί έπαρχίας. Ό  άγών μας ένίκησε, μέ συναγω- 
νιστάς δλους τούς εύθέως σκεπτομένους καί έννοοϋντας τήν ~Ηπειρον, ώς 
Ήπειρον, καί όχι ώς Ιωάννινα μόνον. Έκτοτε έψηφίσθη Κανονισμός νέ
ος, ό όποιος είς τόν μητροπολίτην έδιδε δικαιώματα πολύ πλειότερα τοϋ 
νέου νωπού. Κατ ’ έξοχήν δέ έδιδε τό δικαίωμα τής αύτοδικαίας προεδρεί- 
ας είς τόν έκάστοτε μητροπολίτην. Διότι ένας μητροπολίτης καί κακός άν 
είναι, κρατούμενος ύπό τόν έλεγχον τοϋ Σώματος (έφοροεπιτροπείας) καί

\
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Ό δικηγόρος καί πολιτευτής 
Γεώργιος Βλαχλείδης
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τήν δικαιοδοσίαν τούτου -διότι καί προεδρεύων ούδέν κακόν δύναται νά 
πράξη άνευ τής έγκρίσεως καί θελήσεως τοϋ Σώματος - άποτελεΐ εγγυη
τικήν κατοχύρωσιν καί ασφάλειαν τών λασοθετημάτων. Ένώ δύο-τρεϊς 
κακοί ά ρ χ ό ν τ ο ι  τής πόλεως αύτοσυνεδριάζοντες, δπου θέλουν καί 
δπως θέλουν, είμπορεΐ νά μάς ενθυμίσουν πάλι τά χρόνια, δπου οί μακα- 
ρίτηδες ά ρ χ ό ν τ ο ι  τής πόλεως, μετά τά γενναία γλέντια, έπαιζαν καί τό 
τελευταίον παραδοξώτατον παιγνίδι χαρτιών επάνω είς τούς γυμνούς 
ώμους καλλισώμου έταίρας διαπρεπούς τών καλών εκείνων χρόνων τών 
Γιαννιώτικων γλεντιών, τής Γιαννιώτικης τεμπελιάς καί τής Γιαννιώτικης 
ραθυμίας, ή όποία κατά τό ολόκληρον ήμιση ένός αίώνος δέν έχει είς τά 
χρονικά της παρά γλέντια στό Νησί μέ τήν Κίκω καί τή Μάτω, κατα
στροφήν τών λεγομένων άρχοντικών σπιτιών όλοθέμελον καί αύθάδη καί 
προπέτιδα καί άνεξέλεγκτον διαχείρισιν τών λάσων (κληροδοτημάτων) 
ύπό τής λεγομένης κλίκας τών άρχόντων της...

Ή  άναδρομή στό παρελθόν έπανέφερε στή μνήμη τών παλιών Γιαν- 
νιωτών εποχές κατά τίς όποιες ή διαφθορά τών άρχόντων, γύρω άπό τήν 
διαχείριση τών κληροδοτημάτων (λάσων), είχε γίνει άντικείμενο γενικής 
κατακραυγής, τό μαρτυρούσε τό δίστιχο τοΰ λαϊκού στιχοπλόκου:

Οί άρχόντοι τρών τά λάσσα
κ ι’ οί φτωχοί, νουρές (ούρές) 'πού (άπό) πράσσα.

Πολλοί τά έβαλαν μέ τό Βλαχλείδη γιά τήν άντιπολιτευτική τακτική 
του, ή όποία έμμεσα χτυπούσε τό Σπυρίδωνα, κι αύτό τόν ύποχρέωσε, πα
ρά τή συνεχιζόμενη άρθρογραφία του στόν Κήρυκα, σέ κάποια άναδίπλω- 
ση. Ούτε αύτή τήν παραδέχτηκε ό Χατζής γιά νά χαμηλώσει τούς τόνους.

Ό  καθηγητής Κ. Καρολίδης, μέ έπιστολή του στήν νΗπειρο  (4-2-27), χαρα
κτήριζε ώς αξιόλογη τήν πραγματεία τοϋ Γ. Χατζή-ΙΊελλερέν Τό μυστικό τοϋ  
Κ άστρου  καί πολύτιμη τή συμβολή της στήν Ιστορία τής πόλης.- Στίς 8-2-27 
μίλησε στό Λύκειο Έλληνίδων  ό διευθυντής τοΰ Μονοταξίου Διδασκαλείου 
Γ. Παλαιολόγος μέ θέμα: Ή  φεμινιστική δράσις άπό κοινωνικής καί εκπαι
δευτικής άπόψεως έξεταζομένη, (μέρος β ' ) σέ αραιό ακροατήριο. Ά τυχώ ς  -ση- 
μείωνε ή Ή πειρος- έλειπεν ό περισσότερος διανοούμενος κόσμος- ιατρών, δ ι
κηγόρων, καθηγητών, δπως πάντοτε. ’Εκτός δέ τινων άσθενούντων, ώρισμένως 
οί άλλοι θά έπαιζαν πάλι χαρτιά. "Ωστε άν δέν κλείσουν τά χαρτοπαίγνια έδώ, 
δέν ύπάρχει ελπίς νά ένδιαφερθοϋν πολλοί άνθρωποι τών γραμμάτων καί τών 
επιστημών διά τίποτα άλλο άπό τόν άσσον καρρό...- "Ενα ωραίο χρονογράφη
μα δημοσίευσε ό Χατζής (13-2-27) μέ τίτλο: Ό  ...νιφαγάς. Σατίριζε τούς υπο
τιθέμενους δημοτικιστές πού πίστευαν δτι γράφουν καλή δημοτική, άν κόβουν 
τό γράμμα ν άπό τίς καταλήξεις καί χρησιμοποιούν λέξεις πού προδίδουν 
εκζήτηση. Έγραφε: Ό  νι φαγάς  είναι ή άναρχη άκταστασία  - ό σνομπισμός τής 
άρλούμπας, τής άκαλαισθησίας καί τής άμορφωσιάς. Ό  «νιφαγας» τρώει τά νί, 
άλλά τρώγει καί τάς έννοιας. Ψοφά νά διαβάζη δ,τι είναι άκατανόητον, δ,τι 
είναι φεμπελεμένον είς μορφήν καί είς έννοιαν. "Οπως τρώγει τά νί, ετσι τοϋ



αρέσει καί τό ελεύθερον μέτρον, τό ελεύθερον ποιητικόν σύμβολον (στίς δυό 
τελευταίες παρατηρήσεις του ό Χατζής δέν ευστοχεί πολύ), τό φύρδην μίγδην, 
άπό τό όποιον χίλ ια  στά χίλ ια  δέν νοιώθει τίποτε άλλο, άλλά τοϋ αρέσει νά 
ένασμενίζεται σ ’ αύτό. Ά λ λ ε ς  φορές ό τύπος αύτός έλέγετο «μαλλιαρός». Ό  
«νιφαγάς» είναι ή συμπλήρωσίς του. Σπάζει τό κεφάλι του όχι νά περάση, 
δπως λέγει ό Γκαΐτε, στήν λεωφόρον πού τήν βλέπουν δλα τά μάτια, άλλά νά 
περιπλανάται σ ' ατραπούς πού χάνεται κ ι ’ αύτός καί κανένας δέν μπορεί νά 
τόν άκολουθήση. Ό  «νιφαγάς» είναι ό τύπος τοϋ άνάρχου. μήν έχοντας τήν 
ειδησιν καν δτι ή μεγάλη γραμμή τής ζωής είναι μ ία  καί αναλλοίωτος, νομίζει 
δτι κάθε μέρα πού έξυπνάγει καί τρώγει αύτός ένα νί, ή βρίσκει κάποιαν λέξιν  
κακοπρόφερτον, άκαλαίσθητον. ατονον ή άχρωμάτιστον. έδωκε στήν ζωήν νέ
ους δρόμους καί νέας κατευθύνσεις! Ό  «νιφαγάς» δέν γράφει ποτέ «γεμάτος» 
- πού τό άκούει κάθε αυτί καί τό νοιώθει ως τά βάθη τής γλωσσικής του συνει- 
δήσεως. Ό  «νιφαγάς» τρώει τό νί. άλλά γράφει καί «πλέριος». Γιατί «πλέ
ριος»; Τί διαφέρει ώς πρός τήν φραστικήν ίσχνότητά του τό «πλέριος» άπό τό 
«πλήρης»; Ό  δημοτικισμός πού είναι μιά ζωντανή δύναμις τοϋ αληθινά αίσθά- 
νεσθαι καί αληθινά έκφράζεσθαι. σύμφωνα μέ τήν άληθινότητα τοϋ αισθήματος 
καί τής έντυπώσεως, διά τόν «νιφαγάν» είναι ένα στριφογύρισμα μέσα είς πα
ραδοξολογίας λεκτικός ή λεκτικός άνοησίας ή χυδαίας άκυριολεξίας... (Ά λ λ ο ι  
γράφουν) «άσφαλτα». Τί θά πή «άσφαλτα»... Κ ι δμως! Ή  δημοτική φωνή, ή 
άληθινά καλλιτεχνική καί δχι τών άκαλαισθήτων «νιφαγάδων» έχει τόσες αλη
θινές έκφράσεις: «Δίχως άλλο», «χωρίς άλλο» καί πρώ τον ά π ’ δλα τά έκφρα- 
στικώτατον «αλάθευτα». Δ ιότι είς τήν έννοιαν τοϋ σφάλλω  = γελιέμαι, δέν έχει 
έπίρρημα ή δημοτική, έχει τό έκφραστικώτατον «λαθεύω» καί τό έπίρρημα 
«άλάθευτα». Κ οιτάξτε δμως καί ψυχολογεϊστε τόν «νιφαγάν». Άνέβηκεν είς 
τήν πλέον άπίθανον φραστικήν άκροβασίαν, έκαμεν μ ίαν  τούμπαν καί έπλασεν 
ένα «άσφαλτα». Μ όνον ό «νιφαγάς» είμποροϋσε νά τό έφεύρη καί δ ι ’ αύτό 
είναι τύπος άξιομελέτητος τής δλης φιλολογούσης σημερινής άρλούμπας καί 
γλωσσικής νοοτροπίας.- Πρόβλημα σταθεροποίησης τής στάθμης τής λίμνης 
δέν υπάρχει μόνο σήμερα, ύπήρχε καί πριν άπό 70 χρόνια, άλλης μορφής τότε. 
'Ολόκληρος ή πόλις υποφέρει άπό έλλειψιν νεροϋ -έγραφε ό Γ. Βαβαρέτος 
( ’Ελευθερία. 3-2-27)- δχι μόνον τό καλοκαίρι, άλλά καί τόν χειμώνα καί τοϋτο 
γιατί μέ άνοιγμα τόσων αύλάκων είς τό Πέραμα, τά νερά τής λίμνης ποταμηδόν 
έκφεύγουν πρός τήν Λαψίσταν, άναγκάζοντα ούτω τήν στάθμην τής λίμνης νά 
κατέρχεται, δπερ έπιφέρει άμέσως καί τήν έξαφάνισιν τοϋ νεροϋ άπό τά φρέ- 
ατα... ’Επιβάλλεται λοιπόν ή άμεσος σταθεροποίησις τής στάθμης τής λίμνης, 
ή όποια θά γίνη μόνον διά τοϋ φραγμοϋ τών αύλάκων τοϋ Περάματος. "Ολες 
«οί μάννες» πρέπει νά φραχθούν καί νά φραχθούν σοβαρώς καί δχι μέ παλιο- 
σανίδες. Ά π ό  κεΐ φεύγουν καί σήμερα τά νερά τής λίμνης, όχι γιά τή Λαψίστα 
-άποξηράνθηκε-, άλλά γιά τό πότισμα τών χωραφιών.- Οί δυό οικονομικοί επι
θεωρητές πού ήρθαν στά Γιάννινα, ύστερα άπό τήν εντολή τοΰ υπουργού Οικο
νομικών Γ. Καφαντάρη, γιά νά έξετάσουν τά παράπονα τών εμπόρων έναντίον 
τοΰ Οικονομικού εφόρου, δικαίωσαν τόν τελευταίο. Λύση στήν αντιδικία έδωκε 
ό ίδιος ό έφορος ύποβαλών αϊτησιν μεταθέσεώς τον. ’Έτσι, παρατηρούσαν οί
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έφημερίδες, καί οί έμποροι θά ικανοποιούνταν άλλά καί ό έφορος, μέ τή μετά
θεσή του μπορεί νά έπαιρνε προαγωγή... Φυσικά τό πρόβλημα έμεινε άλυτο. Ό  
Καφαντάρης δέν έκανε εύκολα πίσω...- Στίς 18 Φεβρουάριου έγινε στή Ζωσι- 
μαία σχολή τελετή γιά νά τιμηθεί ή μνήμη τοϋ μεγάλου παιδαγωγού Πεσταλό- 
τσι. Παρούσες δλες οί άρχές. Τό έργο τοΰ Πεσταλότσι άνέπτυξαν διάφοροι ρή
τορες καί οί μαθητές ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ μουσικοδιδασκάλου Μαργαρίτη 
Νικολάου, έψαλλαν τόν Ελβετικό έθνικό ύμνο καί άλλα τραγούδια, μαζί μέ τήν 
μανδολινάτα (μαθητική).- Ή  Α.Δ.Χ. Η πείρου έδωσε στή δημοσιότητα Έ κθεσιν  
τών κατά τό 1926 έτος εγκληματικών πράξεων καί τών ε π ’ αύτών ενεργειών 
τής Χωροφυλακής. Σκοπός τής δημοσιοποίησης τής έκθεσης ήταν, κατά τούς 
συντάκτες της, ή άνασκευή δυό κατηγοριών σέ βάρος τής Χωροφυλακής: α) τής 
άποψης, δτι ή Ή πειρος ληστοκρατοΰνταν καί δτι είχε έκλείψει εντελώς ή 
άσφάλεια καί β) τής συκοφαντικώς ή άνεξετάστως έκτοξευθείσης κατά τής Χ ω 
ροφυλακής μομφής, δτι δέν έξετέλεσε τό καθήκον της. Ά π ό  τόν άπολογισμό, 
κατά τήν άποψη πάντοτε τών συντακτών τής έκθεσης, εξαγόταν δτι ή κατάστα
ση στήν ’Ή πειρο άπό τήν άποψη τής άσφάλειας, δέν βρισκόταν είς δ σημεϊον 
διεκτραγωδείται δτι ύφίσταται, ένώ άπό τήν πλευρά της ή Χωροφυλακή, έκτός 
άπό ορισμένες έξαιρέσεις, άποκάλυψε καί συνέλαβε τούς δράστες δλων τών 
έγκληματικών ένεργειών. Συγκρινόμενο τό 1926 μέ τά προηγούμενα χρόνια 
(1923 καί 1924) έμφάνιζε μεγάλη βελτίωση, παρότι επιβαρυνόταν ύπό τοϋ 
στυγερότερου καί μεγαλυτέρου τών εγκλημάτων άπό τής συστάσεως τοϋ κρά
τους, τή ληστεία τής Πέτρας. Είς άντίκρυσμα δμως τούτου υπήρχε ή έξόντωσις 
ολοκλήρων συμμοριών ληστώ ν καί ό φόνος πλείστω ν έξ αύτών. ή σύλλη-ψις δέ 
πάντω ν σχεδόν τών αυτουργώ ν άλλων αξιοποίνων πράξεων. Σύμφωνα μέ τά 
άναλυτικά στοιχεία πού άκολουθούν (ή έκθεση δημοσιεύεται στήν Ή πειρο  σέ 
τρεις συνέχειες, άπό 23 μέχρι 25-2-27), κατά τό 1926 είχαν συμβεΐ οί εξής 
εγκληματικές πράξεις: α) Κατά τής ζωής 44. β) κατά τής περιουσίας 39. γ) κατά 
τής προσωπικής ελευθερίας 1 δ) κατά τής τιμής 3 ε) κατά τής τιμής τοΰ φύλου 
4. Σύνολο 91. Ά π ό  τή Χωροφυλακή είχαν συλληφθεΐ οί δράστες τών 83 έγκλη
ματικών πράξεων, καταζητούνταν 5 καί έμειναν άγνωστοι 3. Στό ένεργητικό 
τής Χωροφυλακής έπρεπε νά υπολογιστούν καί: α) ή σύλληψη 575 φυγόδικων 
β) ή σύλληψη 438 φυγόποινων γ) ή έκτέλεση 82.962 ένταλμάτων προσωποκρά
τησης. Σχολιάζοντας, σέ ολοσέλιδο άρθρο του, τήν έκθεση τής Χωροφυλακής 
(26-2-27) ό Γ. Χατζής έπαινοΰσε τίς επιτυχίες πού σημείωσε στό καταδιωκτικό 
έργο καί στίς άλλες δραστηριότητές της' θά μποροΰσε νά διεκδικήσει τήν επι
βράβευση, γιά δσα έπραξε καί νά θεωρείται ή μόνη πραγματική άπομένουσα  
κρατική λυσιτελής δύναμις κατά τοϋ ληστοϋ καί κακοποιού τής ύπαιθρον, αν 
έλειπε τό μερίδιο τής εύθύνης πού τής άναλογοΰσε γιά τήν μή έξιχνίαση τοΰ 
έγκλήματος τής Πέτρας. Κ ατά τήν τελευταίαν διετίαν αν είχε λείψει τό πο 
λυσύνθετον καί έχον τήν αρχήν είς πόλεις καί γραφεία τής πόλεως έγκλημα τής 
Πέτρας, ή αν ό κ. Γάσπαρης. ευφυέστερος καί ταχύτερος καί όξύτερος καί 
στοργικώτερος πρός τό ίδιον σώμα τής Χωροφυλακής, ήθελε συλλάβει άμέσως 
δσους τοϋ ύπεδείκνυεν ή Κοινή Γνώμη ώς υπόπτους, σήμερον ή Χωροφυλακή  
μόνον επαίνους θά είσέπραττε. Σχολιασμός τής έκθεσης άπό τίς άλλες γιαννιώ-
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τικες έφημερίδες δέν έγινε. Μόνο ό Φ. Παπαρρούσης μέ άρθρο του στήν ’Αγρο
τική ήχώ (29-2-27) συνιστοΰσε στόν υπουργό Εσωτερικών Π. Τσαλδάρη, νά 
έξαιρέσει τήν "Ηπειρο άπό τή μελετώμενη αντικατάσταση τής Χωροφυλακής 
άπό τήν Άστυνομία πόλεων.

Ο Πέτρος ένοιωσε μεγάλη άπογοήτευση άπό τήν άντιδικία τοϋ Χρηστο- 
βασίλη-Χατζή. ’Ήταν κι οι δυό τους σεβαστά πρόσωπα στήν πόλη, 

πνευματικοί άνθρωποι μέ πλούσιο έργο, τούς ήθελε νά στέκονται ψηλά, νά 
μή κατεβαίνουν σέ άντιπαραθέσεις ύβρεων, διαβάζοντας τά άρθρα τους 
ένοιωθε νά γκρεμίζεται τό βάθρο πάνω στό οποίο τούς είχε στήσει. —Για
τί: γιατί: μονολογούσε κάθε πρωί πού διάβαζε στίς έφημερίδες τίς κατηγο
ρίες πού έκτόξευαν ό ένας έναντίον τοΰ άλλου, δέν μπορείτε νά μονιάσετε 
εσείς οί δυό πού άνήκετε στήν ίδια παράταξη, πώς ζητάτε, κάθε λίγο καί 
λιγάκι, νά σταματήσει ό Διχασμός καί νά δώσουν τά χέρια οί άντίπαλοι 
γιά νά πάει ό τόπος μπροστά; Τά μεγάλα κεφάλια έδειξαν πώς έχουν διά
θεση νά συνεργαστούν, έπιασαν τό σφυγμό τοϋ κόσμου κι έκαναν τήν 
«οικουμενική κυβέρνηση», έσεϊς, αντί νά χαίρεστε, όρμάτε νά κατασπαρά
ξετε ό ένας τόν άλλο, σάν δυό θανάσιμοι άντίπαλοι. Γιατί; Μονολογοΰσε 
κι έβαζε ερωτηματικά ό Πέτρος, χωρίς νά μπορεί νά δώσει άπάντηση. 
Υποψιαζόταν ότι ό διαχωρισμός τών άντιβενιζελικών σέ Λαϊκούς καί 
Έλευθερόφρονες πρέπει νά ήταν ή βασική αιτία τής διένεξης, πάλευαν 
ποιός νά πάρει τήν ήγεσία τής παράταξης, έστω καί διασπασμένης. Ό  Χα
τζής πρέπει νά ζήλευε τό Χρηστοβασίλη, γιατί μέ τήν έκλογή του ώς 
βουλευτή είχε άποκτήσει προβάδισμα άπέναντί του, ή έκλογή στάθηκε καί 
ή άφορμή γιά ν ’ άρχίσει ό καυγάς. *Οχι δμως έτσι, όχι έτσι. διαλογιζόταν 
ό Πέτρος, πώς έχετε τήν αξίωση νά σάς άκολουθήσει ό κόσμος: Στίς μέρες 
πού ή άντιπαράθεση είχε φτάσει στό άποκορύφωμά της, σκέφτηκε νά πάει 
νά δει καί τούς δυό, νά τούς μιλήσει. Ό  Πέτρος έπιανε τόν παλμό τοϋ κό
σμου, κι ένοιωθε πώς πολλοί διάβαζαν μέ άπληστία τά άρθρα καί τών δυό, 
όχι άπό ένδιαφέρον γιά τό ποιές άπόψεις ήταν σωστές, άλλά γιατί πρό- 
σφεραν άφθονη τροφή γιά κουτσομπολιό καί σέ τέτοιες έπιδόσεις τά Γιάν
νινα ήταν άσυναγώνιστα. Δέν ύπήρχε γειτονιά, δέν ύπήρχε μικρή ή μεγάλη 
σύναξη, μέ τρεις-τέσσερες γυναικούλες στήν άρχή, ύστερα μέ εύρύτερες 
ομάδες στά καφενεία, στούς περίπατους τής πλατείας καί τίς κοσμικές 
συγκεντρώσεις, πού νά μή σχολιάζεται, μέ τρόπους συχνά έξω άπό κάθε 
λογική, δ,τι γινόταν στήν πόλη καί κυρίως δσα γράφονταν στίς έφημερί
δες. Δέν προχώρησε στήν πραγματοποίηση τής σκέψης. Φοβήθηκε μή ρίξει 
περισσότερο λάδι στή φωτιά, ας τους νά ξεθυμάνουν, σκέφτηκε. νά ηρεμή
σουν, τότε θά τούς μιλήσω. Αντίθετος μέ τήν άντιπαράθεση τών δυό δη
μοσιογράφων ήταν καί ό Δημήτρης, άνήκε στήν άντιβενιζελική παράταξη 
καί δέν ήθελε ν ’ άλληλοτρώγονται δυό άπό τά σημαντικότερα στελέχη της,
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μέ δνομα καί προβολή πανελλήνια, τό λογοτεχνικό τους έργο ήταν γνωστό 
παντοΰ, τούς προσπόριζε κϋρος καί τιμές, έρχονταν τώρα ώς δημοσιογρά
φοι νά τό άμαυρώσουν, δέν μπορούσαν νά συγκρατήσουν τό θυμό τους κι 
άφηναν τήν πέννα τους νά συνθέτει οργισμένα άρθρα καί σχόλια, άντλώ- 
ντας έμπνευση άπό τούς σκοτεινούς χώρους τοΰ ύποσυνείδητου. —Όχι, 
δέν έκαναν καλά, συμπέρανε κι ό Δημήτρης, είναι δημόσια πρόσωπα, δέν 
μποροϋν νά θίγουν ό ένας τόν άλλο μ ’ αύτό τόν τρόπο, πρέπει κάποιος 
νά τούς σταματήσει. — Μόνο ό δεσπότης είναι σέ θέση νά τούς ξαναφέρει 
στό σωστό δρόμο, τόν αγαπούν καί τόν σέβονται κι οί δυό, θά τόν άκού
σουν.., παρατήρησε ό Πέτρος. Αύτόν πρέπει νά δώ. σκέφτηκε, κι όχι τούς 
άλλους...

Ό  Καρβούνης βρισκόταν άκόμα στήν ’Αλεξάνδρεια, άγνωστο πότε θά 
περνούσε άπό τά Γιάννινα γιά νά πάει στήν Κωνσταντινούπολη. Έπρεπε 
νά περιμένουν. Τέτοιες παραινέσεις έκανε κάθε μέρα στό μαγαζί ό Πέτρος 
στό Γιάγκο, ό δεύτερος έδειχνε άνυπόμονος, ό ίδιος ήξερε νά λογικεύεται, 
είχε έπηρεασθεΐ όμως άπό τή στάση τής γυναίκας του, έκείνης ή φαντασία 
έτρεχε άχαλίνωτη, συμπεριφερόταν σάν ή ’Ανατολία νά ήταν κοντά στά 
Γιάννινα, καί μπορούσε μ’ ένα δρασκέλισμα νά φτάσει έκεΐ νά σφίξει τή 
Θεώνη στήν άγκαλιά της. Εξουδετέρωνε τό χρόνο, έκμηδένιζε τίς άποστά- 
σεις, κάν'την νά λογικευτεί παρατηρούσε ό Πέτρος, όταν ό Γιάγκος έξομο- 
λογόταν τίς άνησυχίες του, πρόσεξέ την, υπάρχει κίνδυνος νά κατρακυλή
σει πάλι καί θά τρέχουμε στίς κλινικές τής Αθήνας. Τό κακό ήταν πώς ή 
Φωτεινή δέν έδειχνε τήν ίδια εμπιστοσύνη στό Γιάγκο, όπως πρώτα, υπο
ψιαζόταν πώς τίς έκρυβε ειδήσεις. Μόνο στή Φιλίτσα είχε στηρίξει τώρα 
τίς έλπίδες της, αύτή τήν πίστευε. — Έσύ κόρη μου, μόλις μάθεις τό καλό 
μαντάτο θάρθεις νά μοϋ τό πεις, δέν θάρθεις; έλεγε στή Φιλίτσα καί τήν 
κοιτούσε μέ άγωνία στά μάτια. —Θά πεταξω. μητέρα, για νά σοΰ τό προ- 
φτάσω, άπαντοΰσε έκείνη κι έπεφτε στήν άγκαλιά της.

Στίς άρχές Μαρτίου ένα βράδυ έφτασαν στό σπίτι τοΰ Πέτρου ό Θεο
λόγος Θερειανός μέ τή γυναίκα του τήν ’Αλεξάνδρα. Τά πρόσωπά τους 
έλαμπαν άπό χαρά. Είχαν καιρό ν ’ άνταμώσουν οί δυό οικογένειες γιαυτό 
κι ήταν άμοιβαία ή εύχαρίστηση άπό τήν έπικοινωνία τους. —Δέν ήρθατε 
μόνο νά μάς δείτε, παρατήρησε ό Πέτρος, χαρά μας νά σάς έχουμε κοντά 
μας, κάτι άλλο όμως σάς έφερε έδώ άπόψε, τό είδα στά πρόσωπά σας. μό
λις μπήκατε... — Έ χεις δίκιο κύρ Πέτρο, τόν πρόλαβε ό Θερειανός, δέν 
είμαστε μόνο χαρούμενοι έγώ κι ή Αλεξάνδρα, είμαστε κι ευτυχισμένοι...

Έγώ κάτι μαντεύω, μπήκε στή συζήτηση ή Λευκή, είδα τήν έκφραση τής 
Αλεξάνδρας καί κατάλαβα. Θά γίνει μητέρα... —Αύτό είναι, φώναξε ή 
Αλεξάνδρα, κι ό παλμός τής φωνής της έδειχνε όλο τόν πλούτο τών 
συναισθημάτων πού είχαν φωλιάσει στήν καρδιά της, άπό τή στιγμή πού 
ο γιατρός τή βεβαίωσε πώς ήταν έγκυος. Δέν ήταν μόνο τά συναισθήματα
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πού νοιώθει κάθε γυναίκα δταν μαθαίνει πώς θά γίνει μητέρα -άπό τόν 
πρώτο της άντρα δέν είχε παιδιά- ήταν καί ή ικανοποίηση γιατί θά χάριζε 
στόν άντρα της τή χαρά τής πατρότητας, θά τόν έκανε νά ξαναζήσει στιγ
μές οικογενειακής ευτυχίας, τοΰ τίς είχαν στερήσει οί Τοΰρκοι μέ τό σφα- 
γιασμό τής γυναίκας του καί τών παιδιών του, στίς τραγικές μέρες τής με
γάλης καταστροφής. Ή  ’Αλεξάνδρα, άπό τήν πρώτη μέρα τοΰ γάμου της, 
είχε καταλάβει τόν καΰμό τοΰ άντρα της, τόν πόνο πού άνάβλυζε άπό τήν 
καρδιά του γιά τό χαμό τής οικογένειας κι ευχόταν νά βοηθήσει ό θεός νά 
τής χαρίσει τό γρηγορότερο ένα παιδί. Ή  ευχή έπιασε. Ό  χρόνος ξέρει νά 
έπουλώνει τίς πληγές, χρειάζεται καί ή πίστη, άκόμα καί ή τύχη. Ό  θεός 
έφερε νά συναντηθούν στό δρόμο τής ζωής τους ό Γιάγκος καί ό Θερειανός 
μέ τήν οικογένεια τού Πέτρου Κωστίδη καί ν' άλλάξει ή μοίρα τοΰ Θεο
λόγου καί τής ’Αλεξάνδρας. Ή  Φιλίτσα θά μιλοΰσε στούς δικούς της γιά 
τό εύτυχές γεγονός, καί κάποια μέρα οί τρεις οικογένειες, θά τό γιόρταζαν 
στήν Καλούτσιανη, στό σπίτι τοϋ Θερειανοΰ.

Ή  ύγεία τοΰ Πέτρου βρισκόταν σέ καλή κατάσταση, έξάλλου, μετά τήν 
έγχείρηση, ποτέ δέν έκανε παραβάσεις στή δίαιτα πού είχε καθορίσει ό Δη- 
μήτρης. Ή  ζωή του άρχισε νά διακινεΐται στά γνωστά πλαίσια, άρκετές 
ώρες στο μαγαζί, λίγο στό καφενείο, στοΰ Άβέρωφ σύχναζε, σύντομες 
έξορμήσεις στήν Καλούτσιανη, δχι τόσο γιά νά έλέγξει τήν τιμιότηα τοΰ 
Θεριανοΰ, γιά τόν Πέτρο ήταν άπό τήν πρώτη στιγμή πάνω άπό κάθε ύπο- 
ψία. δσο γιά νά μάθει νέα γιά τήν εξέλιξη τής έγκυμοσύνης τής ’Αλεξάν
δρας. Τίς περισσότερες ώρες τίς περνοΰσε στό σπίτι, στό μαγαζί κουραζό
ταν κι ό γιατρός τής συνέστησε προσοχή. Τήν άγαποΰσε πολύ αύτή τή 
γυναίκα ό Πέτρος, τή θαύμαζε γιά τό χαρακτήρα, τήν άποφασιστικότητα 
καί τήν ολοκληρωτική άφοσίωση στόν άντρα της’ κουμπάρος θά γινόταν 
καί στό παιδί τους, αύτός στεφάνωσε, αύτός καί θά βάφτιζε. Τήν οικογέ
νεια τοΰ Θεριανοΰ, δπως καί τοΰ Γιάγκου, τίς θεωροΰσε προεκτάσεις τής 
δικής του, δχι άπό τάση νά συμπεριφέρεται σ’ αύτές σάν έξαρτήματα γιά 
νά έπιβάλλει τή θέλησή του, άλλά άπό βαθειά έκτίμηση πρός τούς άνθρώ- 
πους καί τή μοίρα τους, άπό άνοιχτή καρδιά νά άγκαλιάζει δσο τό δυνατό 
περισσότερους δυστυχισμένους καί νά τούς βοηθάει, δπως έκανε μέ τά ίδια 
τά παιδιά του, γιά νά βροΰν τό δρόμο τους.

Στό πρώτο δεκαήμερο τού Μαρτίου, δέχτηκε στό κεντρικό μαγαζί μιάν 
άνεπάντεχη έπίσκεψη. Ήρθε νά τόν δει ό Σαμπεθάϊ Καμπιλής. άπό τά ηγε
τικά στελέχη τής εβραϊκής κοινότητας, χρόνια διετέλεσε καί πρόεδρός της. 
Πρόεδρος ήταν καί στά μαύρα χρόνια τής γερμανικής κατοχής, άπό λαν
θασμένους υπολογισμούς, έγινε άθελά του αίτιος νά σφαγιασθεΐ ή έβραϊκή 
κοινότητα στά κρεματόρια τοΰ Χίτλερ. Γνωρίζονταν άπό καιρό, ή μικρή 
κοινωνία τής πόλης, έδινε τότε εύκαιρίες γιά τήν επικοινωνία τών άνθρώ
πων, άκόμα καί μεταξύ τών άλλόθρησκων, κυρίως στίς μέρες μεγάλων
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θρησκευτικών εορτών. Έλληνες και Εβραίοι αντάλλασσαν επισκέψεις καί 
ευχές, άκόμα καί δώρα, δταν οί γνωριμίες ήταν στενότερες. Τό ϊδιο συνέ- 
βαινε καί μέ τή μουσουλμανική κοινότητα, πρίν άπό τήν άνταλλαγή τών 
πληθυσμών, τότε πού οί Τούρκοι ήταν πολλοί στά Γιάννινα. Μετά τήν 
άναχώρησή τους στήν Τουρκία, οί επαφές άνάμεσα στούς μουσουλμάνους 
πού έμειναν καί τούς Έλληνες ήταν ελάχιστες, οί πρώτοι είχαν χαρακτη
ριστεί ’Αλβανοί γιά νά παραμείνουν, οί Γιαννιώτες πίστευαν πώς έξαιτίας 
τοΰ Βορειοηπειρο>τικοΰ. ήταν έχθρικοί άπέναντι τους, διέκοψαν έτσι τίς 
έπισκέψεις στά μουσουλμανικά σπίτια, έκτός άπό ελάχιστους. Μόνο ή 
οικογένεια τοΰ μουφτή παρέμεινε σεβαστή άπ’ δλους τούς Γιαννιώτες. 
εξάλλου ποτέ δέν τόν λογάριασαν γιά ’Αλβανό.

Τόν Σαμπεθάϊ Καμπιλή ό Πέτρος τόν είχε συναντήσει μερικές φορές 
καί στό τραπεζικό γραφείο τοΰ φίλου του ’Αβραάμ, ήταν ισχυρός οικονο
μικός παράγοντας τής πόλης ό Καμπιλής καί ειχε άνάγκη άπό τίς συμβου
λές καί άπό τίς τραπεζικές δραστηριότητες τοΰ ’Αβραάμ. Δέν τοΰ ήταν. 
λοιπόν, άγνωστος, άποροΰσε μόνο τί γύρευε στό μαγαζί του, πρώτη φορά 
έρχόταν. Τίς άπορίες τίς έλυσε γρήγορα ό επισκέπτης του. Ό  Εμπορικός 
σύλλογος, στό διοικητικό συμβούλιο τοΰ οποίου ήταν κι ό Καμπιλής (στήν 
πραγματικότητα οί έβραϊοι ρύθμισαν τή σύνθεση τοΰ συμβουλίου τοΰ Συλ
λόγου κατά τίς τελευταίες έκλογές, είχαν τήν πλειοψηφία τών ψηφοφόρων, 
άλλά δέν θέλησαν νά τήν έκμεταλλευτοΰν. μόνο τρία μέλη εξέλεξαν γιά νά 
έκπροσωπειται ή εβραϊκή κοινότητα), ζητούσε τή συνεργασία τοΰ Πέτρου 
Κωστίδη ώς οικονομικού καί κοινωνικοΰ παράγοντα τής πόλης, γιά νά 
άντιμετωπιστεΐ ή έπέλαση τών έφοριακών άρχών έναντίον τών εμπόρων. 
— Τό ίδιο θά γίνει καί μέ τούς έπαγγελματίες, μήν άμφιβάλλεις κ. Κωστίδη. 
πρόσθεσε μέ νόημα ό Καμπιλής γιά νά τόν προϊδεάσει εύνοϊκά άπέναντι 
στά αιτήματα τοΰ έμπορικοΰ κόσμου. —Νά βοηθήσω, άπάντησε ό Πέτρος, 
μέ κάποια άμηχανία. άλλά πώς; Δέν άνήκω κάν στή διοίκηση τών έπαγγελ- 
ματιών, γιά νά τούς εκπροσωπήσω... —Δέν χρειάζεται, άντέτεινε ό Κα- 
μπελής, στή γενική συνέλευση πού θά κάνουν οί έμποροι, οί έπαγγελματίες 
θά στείλουν τόν έκπρόσωπό τους. 'Εμείς σέ θέλουμε ώς εκπρόσωπο τού 
εύρύτερου κοινωνικού συνόλου, έχεις μεγάλη πείρα, ό εμπορικός κόσμος 
κι όλοι οί Γιαννιώτες σέ εκτιμούν, θ ’ άκούσουμε μέ σεβασμό τή γνώμη σου, 
θά μας βοηθήσει νά χαράξουμε σωστή γραμμή στή δύσκολη άντιπαράθεσή 
μας μέ τίς έφοριακές άρχές. Λένε πώς ό έφορος φεύγει κι έρχεται νέος. 
φοβάμαι πώς τίς ίδιες άποφάσεις θά πάρει κι αύτός, οί εντολές έρχονται 
από τόν Καφαντάρη, δέν μπορούν νά τίς άγνοήσουν. Μάταιο άγώνα κά
νουμε. τόν άρχίσαμε όμως καί πρέπει νά τόν συνεχίσουμε...

Ό  Πέτρος πήγε στή σύσκεψη τών έμπορων, ακούσε τίς απόψεις τους. ό 
καθένας ύποστήριζε τό δικό του, ή άτμόσφαιρα ήταν φορτισμένη μέ έντο
νες άντιδράσεις έναντίον τών κυβερνητικών μέτρων, άρκετοί ζητοΰσαν τό
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κλείσιμο τών καταστημάτων επ’ αόριστον. Κάποια στιγμή πήρε τό λόγο κι 
αύτός. Μίλησε άργά. σέ χαμηλούς τόνους στήν άρχή, γιά νά ήρεμήσουν 
πρώτα τά πνεύματα, παραδέχτηκε ότι τά κυβερνητικά μέτρα σήμαιναν σο
βαρή έπιβάρυνση γιά τούς έμπορους καί τούς έπαγγελματίες, συνέστησε 
δμως σ’ δλους ν ’ άναλογιστούν καί τή δεινή θέση τοϋ κράτους, άδεια ήταν 
τά ταμεία του, μέ τί χρήματα θά πλήρωνε ύπαλλήλους, πώς θά έκτελοϋσε 
έργα, μεγάλες άξιώσεις σ' αύτά, καί μέ τό δίκιο τους, είχαν καί οί Ή πει
ρώτες. —Νά τά πάρουν άπό τούς καταχραστές, άντέτεινε κάποιος, καί 
συμφώνησαν άρκετοί μαζί του, νά κρεμάσουν όσους κλέβουν τό δημόσιο, 
έκεϊ βρίσκεται τό κακό... —Δέ φτάνει μόνο τό σταμάτημα τών καταχρήσε
ων γιά νά γεμίσουν τά ταμεία, χρειάζεται καί ή συνεισφορά όλων μας. Δέν 
ακόυσα κανένα νά μιλάει γιά τήν άνάγκη πληρωμής φόρων, οϋτε γιά προ
σφορές πλουσίων γιά τήν άνακούφιση τών πτωχών, ή δέν υπάρχουν πλού
σιοι στά Γιάννινα; Έκεϊνο πού χρειάζεται αύτή τή στιγμή είναι ή καταβολή 
φόρων μεγαλύτερων άπό τό παρελθόν, μέ δίκαιη κατανομή. Ν ’ άντιτα- 
χτούμε στήν άπαίτηση υπέρογκης φορολογίας, άλλά νά συμφωνήσουμε σέ 
μιά λογική αύξησή της, άλλοιώς δέ θά βρούμε άκρη... Ή  γνώμη του, παρό
λο πού στήν άρχή καταπολεμήθηκε άπό πολλούς, στό τέλος έγινε άποδεκτή 
μέ κάποιες έπιφυλάξεις...

Φεύγοντας ό Πέτρος άπό τή συγκέντρωση τών έμπορων, συναντήθηκε 
μέ τό διάκο καί ιεροκήρυκα τής μητρόπολης Γρηγόριο Μαρκόπουλο, 
άργότερα έπίσκοπο Δαφνουσίας στήν Πόλη (στά μεταπολεμικά χρόνια 
διεκδίκησε καί τό θρόνο τής μητρόπολης Ίωαννίνων, δταν χήρεψε, χωρίς 
έπιτυχία). Έκτιμοϋσε τό διάκο γιά τήν παράδοση τής οίκογενείας, τό καλό 
κήρυγμά του καί τήν ταπεινοφροσύνη του. Τοΰ ζήτησε πληροφορίες γιά τό 
δεσπότη, ήθελε νά τόν δει. —Είναι αδιάθετος, άπάντησε ό διάκος, άκεφος, 
δέν έχει όρεξη γιά τίποτα, έσάς όμως κ. Κωστίδη θά σάς έβλεπε μ ’ εύχα- 
ρίστηση. Θέλετε νά τόν ειδοποιήσω νά σάς ορίσει έπίσκεψη:.. —"Οχι, όχι, 
άντέτεινε ό Πέτρος, έγώ θέλω νά μιλήσω μέ τό δεσπότη δταν είναι κεφά
τος, όχι τώρα, αλήθεια, τί είδους άδιαθεσία έχει; — Κρυολόγησε πάλι, άπά
ντησε στενοχωρημένος ό διάκος, βήχει, τά πλεμόνια του είναι άδύνατα, 
μάς φοβίζει στιγμές, στιγμές... Δέν θέλησε νά πει περισσότερα, ό Πέτρος 
δμως κατάλαβε πώς ή κατάσταση τής ύγείας τοΰ δεσπότη δέν ήταν καλή. 
—Δέν προσέχει καθόλου τόν εαυτό του ό εύλογημένος, μουρμούρισε ό Πέ
τρος, πηγαίνοντας γιά τό σπίτι του, θά πάθει μεγάλο κακό έτσι πού πάει, 
ό Θεός ας τόν βοηθήσει...



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΠΛΗΓΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΑΙΜΟΡΡΟΕΙ...

Τό έγκλημα τής Πέτρας, καθώς οί ανακρίσεις χρόνιζαν, έγινε γιά τά 
Γιάννινα καί γιά όλη τήν "Ηπειρο χρόνια άνοιχτή πληγή, άνασταλτική 
πολλών δραστηριοτήτων, συνδεόμενων μέ τήν οικονομική άνάπτυξη τής 
πόλης, άλλά καί μέ τήν ήθική τής γιαννιώτικης κοινωνίας. Ό λα  μπο
ρούσαν νά παρεξηγηθοΰν καί νά γίνουν άντικείμενο σχολίων, φημών καί 
διαδόσεων ή άρθρα έφημερίδων. Ά ς  είναι καλά οί Ρετζαΐοι, ψιθύριζαν 
πολλοί, όταν έβλεπαν άνθρώπους, τούς οποίους ή φήμη έφερε ώς προστα- 
τευόμενους τών ληστών, νά καταπιάνονται μέ έπιχειρήσεις, άκόμα κι ένα 
μικρό μαγαζάκι νάνοιγαν δέ θά έμεινε άπαρατήρητη ή ένασχόλησή τους. 
Τά τέλματα δημιουργούν πάντοτε νοσηρές καταστάσεις. Οί άνακρίσεις γιά 
τήν υπόθεση τοΰ έγκλήματος είχαν άποτελματωθει, ήταν επόμενο καί οί 
παρενέργειες νά είναι νοσηρές.

Σέ κάποιο Χαρίλαο Στεργίου, γνωστό ή συγγενή τών Ρετζαίων, έκτοπι- 
σμένο, δόθηκε άδεια άπό τό ύπουργεΐο Εσωτερικών, νά γυρίσει στά Γιάν
νινα, γιά τακτοποίηση ύποθέσεών του. ’Ανταπόκριση δημοσιευμένη σέ 
άθηναϊκή έφημερίδα (τήν Ελληνική, 31-1-27, μέ τίτλο: Οί Ρετζαΐοι επικοι
νωνούν έλευθέρως), τόν έφερε ώς κομιστή έπιστολής πρός τούς Ρετζαίους. 
Ή  έπιστολή όμως, πού κατασχέθηκε άπό τό ταχυδρομείο Φιλιππιάδας, 
κατά τόν ίδιο τό X. Στεργίου ( ’Ηπειρος, 7-2-27), άπευθυνόταν πρός τό 
Φώτιο Ρέτζο. τόν όποιο ήθελε νά συναντήσει γιά νά τοΰ έκθέσει όσα τοΰ 
είχε πει ό άδερφός του Κων. Ρέτζιος, έκτοπισμένος κι αύτός στήν ’Αθήνα. 
Γύρω άπό τήν άδεια Στεργίου, γιά τήν όποια κατακρινόταν ό υπουργός 
Εσωτερικών Π. Τσαλδάρης, δημιουργήθηκε ολόκληρη φιλολογία άπό τίς 
στήλες τών έφημερίδων. Ά λλοι ύποστήριζαν τήν έκδοχή πού ό ίδιος έξέ- 
θετε στήν Ή πειρο  κι άλλοι, όπως ό Φίλ. Παπαρρούσης (Αγροτική ήχώ,
2-3-27) έπέμειναν, ότι πράγματι ό Στεργίου πήρε άδεια άπό τό ύπουργεΐο 
Εσωτερικών γιά νά συναντήσει τούς Ρετζαίους. Ό  Χαρίλαος Στεργίου - 
έγραφε ό Παπαρρούσης- πρός τόν όποιο ό υπουργός Εσωτερικών έδωσε 
τήν άδειαν νά έπανέλθη έκ τοϋ τόπου τής έξορίας του είς τήν Ή πειρον μέ 
τόν σκοπόν νά συναντήση τούς Ρετζαίους, πρός έξακρίβωσιν ώρισμένων 
στοιχείων διά τό έγκλημα τής Πέτρας, τυγχάνει παλαιός σύντροφος τών 
Ρετζαίων καί συνεπώς λίαν κατάλληλος διά μίαν τοιαύτην άποστολήν 
εστω καί έμπιστευτικήν, διότι φρονούμεν άκραδάντως ότι ό κ. Χαρ. Στερ
γίου δέν είχεν έπίσημον έντολήν ν ά σ υ ν θ η κ ο λ ο γ ή σ η  μ ε τ ά  τ ώ ν



Ρ ε τ ζ α ί ω ν ,  ώστε νά ζητήσωμεν τήν κεφαλήν έπί πίνακι τοϋ κ. υπουρ
γού τών Εσωτερικών. Τουναντίον μάλιστα, ό κ. ύπουργός θά ήτο άξιος 
πολλών συγχαρητηρίων, έάν άπεφάσιζε νά έπέμβη μέ τόσην πρακτικότητα, 
άφοϋ ή έφαρμογή τών τύπων εις ούδέν κατέληξεν άποτέλεσμα. Καί δταν 
ή έξόντωσις τών άλλων ληστών άνετίθετο είς άμνηστευθέντας ληστάς δέν 
ήκούσαμεν τότε διαμαρτυρίας, ένώ έπρεπε νά κινήσωμεν πάντα λίθον διά 
τήν ματαίωσιν τής άποφάσεως έκείνης. ήτις εξέθετε σοβαρώς τήν κρατικήν 
άξιοπρέπειαν καί έθιγε σοβαρώς τήν φιλοτιμίαν τών άποτελούντων τό 
σώμα τών καταδιωκτικών άποσπασμάτων.

Τήν ίδια άποψη, δτι έπρεπε δηλαδή νά δοθεί άδεια στό Χαρ. Στεργίου 
γιά νά υποδείξει τό κρησφύγετο τών Ρετζαίων, είχε κι ό Χρηστοβασίλης, 
άποκάλυπτε μάλιστα καί λεπτομέρειες τοΰ θέματος. Στόν Π. Τσαλδάρη - 
έγραφε- παρουσιάστηκε έγκριτος Ήπειρώτης τών ’Αθηνών καί τοΰ άνέφερε 
δτι ό έκτοπισμένος Χαρ. Στεργίου, άπό τήν ’Ακαρνανία, έγκαταστημένος 
ώς παντοπώλης, στή Μπάγια τοΰ Ζαγοριοΰ, πρώην ληστοφυγόδικος άμνη- 
στευμένος, υποσχόταν πώς άν τοΰ έδιναν δεκαπενθήμερη άδεια θά μπο
ροΰσε, μεταβαίνοντας στή Μπάγια, νά καταδώσει τό κρησφύγετο τών Ρε
τζαίων. Ό  Τσαλδάρης, μπροστά σέ μιά τέτοια δήλωση, πού καί ένα στά 
εκατό άν ήταν άληθινή. θά πρόσφερνε πολλά στήν άσφάλεια τής Ηπείρου, 
δέν δίστασε νά δώσει τή δεκαπενθήμερη άδεια. Τήν ορθή αύτή άποψη - 
συνέχιζε ό Χρηστοβασίλης- ό βενιζελικός τύπος τής ’Αθήνας καί τών Γιαν
νίνων, πίστεψε πώς θά μποροΰσε νά χρησιμοποιήσει γιά νά βλάψει τόν 
Τσαλδάρη, άρχηγό τοΰ Λαϊκού κόμματος κι άρχισε τήν άρθρογραφία έναν
τίον του. Άλλά είναι πρώτος ό Χαρ. Στεργίου -ρωτοΰσε ό Χρηστοβασίλης- 
πού πήρε τέτοιου είδους άδεια γιά νά γυρίσει στό σπίτι του; Παρόμοιες 
άδειες είχαν δοθεί κι άπό προηγούμενους ύπουργούς, μέ τήν παρέμβαση 
μάλιστα τοΰ άρχηγοΰ τής Δημοκρατικής ένωσης Άλ. Παπαναστασίου, 
κατ’ άπαίτησιν τοϋ τότε βουλευτοϋ κ. Γ. Καγιά. Ό  Χρηστοβασίλης άνέφε
ρε τά όνόματά τους γιά νά προσθέσει πώς οί βενιζελικές έφημερίδες πού 
τόσο κατηγορούσαν τώρα τόν Π. Τσαλδάρη, ξέχασαν πώς ό X. Στεργίου, 
ήταν κάποτε στύλος τοϋ βενιζελισμοϋ έν τή έπαρχΰ/. Φιλιατών. δπου βρι
σκόταν, γιατί δέ μποροΰσε νά μείνει στήν Ακαρνανία, έξαιτίας τών ένταλ- 
μάτων πού είχαν έκδοθεΐ έναντίον του. Περιερχόταν τά χωριά ένοπλος καί 
έκήρυσσε. ώς οί Ρετζαιοι, δτι όποιος δέν ψηφίσει τούς βενιζελικούς θά ΐδη 
τό σπίτι του καμμένο. τήν περιουσίαν του ληστευομένην καί τόν έαυτόν 
του είς κίνδυνον. Κι δταν ό ίδιος, ώς πολιτευτής Φιλιατών, διαμαρτυρή- 
θηκε στόν είσαγγελέα τής περιοχής γιά τάς ληστοπολιτικάς πράξεις τού 
έγκληματίου Χαρ. Στεργίου, άκουγε έκπληκτος τόν είσαγγελέα νά τοΰ άπα
ντά, δτι ό Στεργίου βρισκόταν στούς Φιλιάτες μέ άδεια τής Γενικής διοί
κησης Ηπείρου, ή μάλλον αύτής τής κυβερνήσεως δ ι’ υ ψ η λ ο ύ ς  σκο
πούς. Ά ν  τά γνώριζαν αύτά οί βενιζελικές έφημερίδες -κατέληγε ό Χρη-
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στοβασίλης- σίγουρα δέ θά μιλούσαν καθόλου γιά τό Στεργίου. Στό τέλος- 
τέλος -πρόσθετε- τί κακό προέκυψε άπό τήν δεκαπενθήμερη άδεια τοΰ 
έκτοπισμένου Στεργίου, πού υποχρέωσε τόν εισαγγελέα νά διατάξει τή 
σύλληψη καί φυλάκισή του; Καί άν ό έκτοπισθείς οϋτος X. Στεργίου έγνώ- 
ριζεν όντως τό κρησφύγετον τών Ρετζαίων καί είχε τήν ειλικρινή πρόθεσιν 
νά καταδώση αυτούς είς τάς άρχάς, δέν είναι λογικόν νά ύποτεθεΐ. ότι ή 
ειλικρινής αϋτης πρόθεσις έματαιώθη διά τής άσκοπου έπεμβάσεως τού βε- 
νιζελικοϋ τύπον καί τής είσαγγελικής αρχής Ίωαννίνων; ( ’Ελευθερία, 7-3- 
1927). Έντονα σχολίασε τή σύλληψη τοΰ Στεργίου καί ή Ήπειρος έπιτι- 
μώντας τόν άνακριτή, ό όποιος είχε υποχρέωση πριν διατάξει τή σύλληψη, 
νά έπικοινωνήσει μέ τόν υπουργό Εσωτερικών Π. Τσαλδάρη γιά νά επι
βεβαιώσει τούς ισχυρισμούς τοΰ Στεργίου, ότι δηλαδή τοΰ είχε δοθεί 
15/ήμερος άδεια γιά ειδικό σκοπό.

Τό τελευταίο έρώτημα τοΰ Χρηστοβασίλη άφήνει πολλούς υπαινιγμούς, 
στούς όποιους δέ δόθηκαν έπαρκεΐς έξηγήσεις. ’Ανεξάρτητα άπό τό ότι ή 
δλη ύπόθεση, μέ τίς πολιτικές έπεμβάσεις καί τήν άρθρογραφία τοΰ τύπου 
δέν κατέληξε σέ άποτέλεσμα -έξάλλου ήταν άπίθανο νά έγκλωβιστοΰν οί 
Ρετζαιοι καί νά γίνουν εύκολη λεία τής κατάδοσης τοΰ Στεργίου, άν τελικά 
είχε τέτοια πρόθεση- δυό συμπεράσματα έξάγονται εύκολα: α) Ή  πολεμική 
τών έφημερίδων κατά τοΰ Στεργίου, ύποκρύπτει φόβους κάποιων παρα
γόντων γιά άποκάλυψη στοιχείων πού δέν ήθελαν νάρθουν στή δημοσιό
τητα. Τέτοιες προσπάθειες νά μή μαθευτεί ή άλήθεια θά συνεχιστοΰν καί 
στό μέλλον. Ό  ψευτολοχίας τοΰ !Ακραίου. ήταν μιά πρόσφατη ένδειξη, 
β) Επιβεβαιώθηκε δ,τι σέ προηγούμενες σελίδες υποστηρίξαμε: Ό λοι τήν 
ήθελαν τήν «οικουμενική κυβέρνηση», μέ τήν προϋπόθεση νά έξυπηρετεΐ 
μόνο τό κόμμα τους. Ό  βενιζελικός τύπος κατέκρινε κάθε ένέργεια τών 
άντιβενιζελικών υπουργών, τό ϊδιο συνέβαινε κι άπό τήν άντίπερα όχθη. 
Ό  Διχασμός έξακολουθοΰσε τό φθοροποιό έργο του...

Τή φιλολογία γύρω άπό τό Στεργίου διέκοψε προσωρινά ένα γεγονός 
πού τίς πρώτες μέρες προξένησε όχι μόνο κατάπληξη, άλλά καί φόβο, μιά 
καί ή άπόπειρα φυγάδευσης κρατουμένων, δπως έμφανίστηκε, πιστοποι- 
οϋσε ότι οί δυνάμεις, οί συνεργαζόμενες μέ τούς Ρετζαίους έξακο
λουθοΰσαν νά δροΰν άνεμπόδιστες. Τί είχε συμβεΐ; Στίς άρχές Φεβρουάρι
ου ό νέος άνακριτής Άργυράκης, άφοΰ ολοκλήρωσε τήν άνάκριση ύπέβαλε 
τό γενικό πόρισμα γιά τό έγκλημα τής Πέτρας. Οί λεπτομέρειες του θά γί
νονταν γνωστές άργότερα. Οί έφημερίδες, πρός τό παρόν, σημείωναν ότι: 
το πόρισμα, πολυσέλιδον καί ογκώδες, άποτελοϋν τόμον ολόκληρον δικο
γραφιών. συνεχίζει (;) τά περιστατικά, δσα ή άνάκρισις ήδυνήθη νά συγκο- 
!iU7V, ώς στοιχεία εχοντα αξίαν άποδεικτικής έρεύνης, διά τούς ενόχους ή 
συνεργούς καί. μετά τά διαπραχθέντα έξ αρχής αθεράπευτα άνακριτικά ή 
καταδιωκτικά λάθη. συλλέγει δσα ήδυνήθη μία άφωσιωμένη, έπιμελής καί



εμπειρος άνακριτική νοημοσύνη τοϋ κ. Άργυράκη νά περισώση καί ταξι
νόμηση ( ’Ήπειρος, 4-2-27). Ένώ λοιπόν -κατά τίς έφημερίδες- ή Κοινή 
Γνώμη έναγωνίως περιμένει άπό μηνών τώρα οίονδήποτε φώς διά τό 
μυστηριώδες καί στυγερόν έγκλημα τής Πέτρας, ένώ περιμένει τήν σύλλη- 
ψιν τών δραστών, ή οίανδήποτε τέλος δίκην ϊνα διαφωτισθή, νέο γεγονός 
συνέβη στίς 6 Φεβρουάριου, πού άποδείκνυε πώς ή σπείρα ή όποία έμεινε 
έξω άπό τίς φυλακές, δροΰσε άνενόχλητη μέ έπιδίωξη νά μή μείνει στό τέ
λος κανένας ένοχος στά χέρια τής Δικαιοσύνης. Κατά τίς πρώτες πληρο
φορίες τήν Κυριακή, 6 Φεβρουάριου, παρουσιάστηκε στίς φυλακές ’Ακραί
ου, μέ φύλλο πορείας άπό τή Θεσσαλονίκη, κανονικά θεωρημένο, ό λοχίας 
Μάρκος Μαρκόπουλος, γιά ν ’ άναλάβει ύπηρεσία. Α πό κάποια άντικανο- 
νικότητα στό φύλλο πορείας ό διευθυντής τών φυλακών έδειξε δυσπιστία 
γιά τό πρόσωπο τοϋ λοχία, πού έγινε έντονότερη όταν αύτός ζήτησε νά δει 
τό Μερεμέτη, άπό τούς φυσικούς αύτουργούς τοϋ έγκλήματος, γιά νά τοΰ 
φέρει τάχα χαιρετίσματα άπό φυλακισμένους τής Άκροναυπλίας. Έπειδή 
δέν ύπήρχε διαταγή τοϋ ύπουργείου γιά τοποθέτηση τοΰ Μαρκοπούλου 
στίς φυλακές, ό διευθυντής διέταξε τή σύλληψή του. ’Αποδείχτηκε ότι ήταν 
πλαστογράφος καί διαρρήκτης, δραπέτης τών φυλακών τής Άκροναυ- 
πλίας, μέ πλαστό φύλλο πορείας άπό τή Θεσσαλονίκη. Ήρθε στά Γιάννινα 
γιά νά φροντίσει γιά τή φυγάδευση τοΰ Μερεμέτη, Καψάλη κ.ά. Συμπέρα
σμα τής έφημερίδας: Τό δίκτυον τών κακοποιών τών άγρυπνούντων καί 
έργαζομένων διά τήν συγκάλνψιν τοϋ έγκλήματος τής Πέτρας είναι τερά
στιον: άπό τήν Άκροναυπλίαν, είς Θεσσαλονίκην καί είς ’Ιωάννινα. Ό  
ψευδολοχίας έμφανίζεται νέος φαντομάς τής μαύρης αύτής χειρός.

Στά ίδια συμπεράσματα κατέληγε καί ή Αγροτική ήχώ (12-2-1927): Ή  
προχθεσινή άνακάλνψις τοϋ ψευδολοχίου -έγραφε- τοϋ έπιχειρήσαντος ν ’ 
άναλάβη υπηρεσίαν είς τάς φυλακάς όπου κρατούνται οί διά τό έγκλημα 
τής Πέτρας κατηγορούμενοι ώς ένοχοι, Μερεμέτης καί λοιποί, καί σκο- 
πούντος τήν άπελευθέρωσιν αύτών, άποδεικνύει τό μέγεθος τής όργανώ- 
σεως τής σπείρας τών έγκληματιών τής Πέτρας. Ή  μή μέχρι τούδε άνακά- 
λυψις τών ένοχων καί ή θρασύτης τήν όποιαν άποδεικνύουν οί άρχηγοί 
τής μαύρης χειρός, προσπαθοϋντες ν ' άπελευθερώσωσι τούς συλληφθέ- 
ντας ώς ένοχους καί ή μέθοδος τών ένεργειών των φανερώνουν ότι οί 
άρχηγοί των δέν είναι κοινοί άνθρωποι, μικρολωποδύται ή κατσικοκλέ- 
πται, άλλ ’ έμπειρότατοι καί στρατηγικώτατοι. έχοντες συνεργούς μεγάλα 
ίσως άξιώματα κατέχοντας, είς τάς ένεργείας τών όποιων κυρίως πρέπειν' 
άποδοθή ή παραπλάνησις τής άνακρίσεως.

Τελικά, μετά τήν άπολογία του, ό ψευτολοχίας Μαρκόπουλος ή Λύτρας 
προφυλακίστηκε, μέ τήν κατηγορία τής άντιποιήσεως άρχής. Ά ν  άπό τή 
συνεχιζόμενη άνάκριση προέκυπταν κι άλλα στοιχεία θά τοΰ άπάγγειλαν 
κατηγορία γιά συνεργασία στό έγκλημα τής Πέτρας ( ’Ελευθερία, 24-2-27).
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"Ομως ή υπόθεση τής ληστείας τής Πέτρας δέν είχε τελειωμό. Οί δυσχέ
ρειες πού Αντιμετώπιζε ή ανάκριση πολλαπλασιάζονταν άπό τήν διαρροή 
άπόρρητων πληροφοριών, οί όποιες, γνωστοποιούμενες, ματαίωναν σχέ
δια τών άρχών πού κατέτειναν στόν έντοπισμό τής διαμονής τών Ρετζαί
ων. Στίς 4 Μαρτίου ό Κήρυξ δημοσίευε τήν είδηση δτι κατά τή διάρκεια 
τής ήμέρας θά γίνονται συλλήψεις. (Ή ταν) -παρατηρούσε ό Χατζής τήν 
επομένη- ώσανεί νά έδίδετο σάλπισμα δημοσιογραφικόν είς πάντα εχοντα 
λόγον νά προφυλαχτη. νά είδοποιηθή καί νά τό πράξη. Ό  Χατζής έριχνε 
τό βάρος στίς άρχές γιά τή διαρροή μυστικών. "Αν ήθελαν νά ένημερώσουν 
κάποιον γιά τά σχέδια τών ένεργειών τους, αύτοί ήταν οί δημοσιογράφοι, 
πού δέ θά μιλούσαν πρίν τήν έφαρμογή τους, παρά μόνο δταν θά γίνονταν 
γνωστά τά άποτελέσματα. Μέ άλλο άρθρο του (Τό διαπραττόμενον αίσχος 
καί εμπόρων. Ήπειρος, 9-3-27) συνιστοΰσε στίς άρχές, (άνακριτές, εισαγ
γελείς, νομάρχες, Γενικούς διοικητές, διοικητές Χωροφυλακής κλπ.) νά τη
ρούν αποστάσεις, στίς περιπτώσεις, δπως τών τελευταίων ημερών, πού 
είχαν ένταθεΐ οί έκτοπισμοί, άπέναντι στήν περίεργον καί ύ π ο π τ ο ν  
στρατιάν, εϊτε καλοθελητών, είτε καλοψύχων φιλανθρώπων, εϊτε ιδεαλι
στών άλτρουϊστών, μεσολαβούντων παντοιοτρόπως καί διαφοροτρόπως 
ύπέρ ληστών, φίλων ληστών, ληστοτρόφων καί λοιπών τοιούτων... Κι 
άφού ύπενθύμιζε στίς άρχές τήν πολύ γνωστή στά Γιάννινα ιστορία ενός 
έκμεταλλευτή έβραίου καί τό μάθημα πού τοΰ έδωσε ό Άλή πασάς, συνέ
χιζε: Είναι αίσχος εκτοπισμένοι η άλλοι νά επιστρέφουν εδώ μέ κάρτες καί 
γράμματα καί συστατικά διαφόρων τάχα κοπτομένων υπέρ τής δημοσίας 
άσφαλείας. Είναι αίσχος είς τάς υπόπτους αύτάς επιχειρήσεις ν ’ άναμι- 
γνύωνται δημοσιογράφοι, πολιτευόμενοι, ίσχύοντες Ήπειρώται. Είναι 
αίσχος καί άτιμία νά όμιλώμεν περί δημοσίας άσφαλείας, ά λλ ' δταν οία- 
δήποτε ένέργεια έκδηλωθή ύπέρ ταύτης, οί δήθεν κοπτόμενοι νά τήν μα
ταιώνουν. "Ας άφήσουν τάς ιδεολογίας τάχα καί τούς φαρισαϊσμούς είς 
τά σπίτια των. Καί οί άρχές -κατέληγε- δταν έμφανίζονται στά γραφεία 
τους μεγαλόσχημοι συνηγορούντες γιά τέτοιες ύποθέσεις, δταν δημοσιο
γράφοι, πολιτευτές ή άλλοι παράγοντες άνακατώνονται πολύ σ ’ αύτές τίς 
βρωμοδουλειές τών ληστών καί τών έκτοπισμών καί τούς γίνονται τσιμ
πούρι, άς άπαντοΰν δπως ό Άλής στόν πονηρό έβραΐο: Χριστιανέ μου 
έκωφάθηκα! Δέν άκούω τί μοϋ λές!

Σ τίς άρχές τού δεύτερου δεκαήμερου τοΰ Μαρτίου άντιδικία σημειώ
θηκε, άνάμεσα στήν Ήπειρο καί τόν Κήρυκα αύτή τή φορά, μέ άφορ

μή παλαιότερη πρόταση τοΰ Χατζή ν ’ άρχίση ά μ έ σ ω ς  ή δ ί κ η  ε σ τ  ω 
κ α ί  τ ώ ν  ό σ ω ν  έ κ ρ α τ ο ύ ν τ ο  δ ι ά  τ ό  έ γ κ λ η μ α  τ ή ς  Π έ 
τ ρ α ς .  Ό  Κήρυξ θεωροΰσε τήν πρόταση αύτή ώ ς ά σ κ ο π ο ν ,  κατά τήν 
κρίσιν πάντοτε τών όπισθεν αύτοϋ λαλούντων, φρονούσε ό Χατζής, ό



όποιος έπέμεινε στήν άποψή του. Ή  έναρξη τής δίκης -σημείωνε- θά προ- 
καλοΰσε άμεσο κοινωνικό ένδιαφέρον καί θ ’ άρχιζαν οί οχτώ πληγείσες 
άπό τό έγκλημα οικογένειες νά πιέζουν, μέσω τής κοινής γνώμης, 
ή θ ι κ ώ ς  τό κράτος, θά βοηθούσαν σ’ αύτό καί οκτώ συνήγοροι τής πο
λιτικής άγωγής. άλλά κι ό εισαγγελέας ή ό έπίτροπος, θά άρχιζαν καί οί 
καταθέσεις τών μαρτύρων καί θά σχηματιζόταν πλέον μιά σαφής εικόνα 
στό δικαστήριο, γιά τό ποϋ βρίσκεται ή δημόσια άσφάλεια στήν Ήπειρο, 
δπως είχε γίνει καί κατά τή διεξαγωγή τής δίκης Τσελίκη. Στήν πρόταση 
αύτή, άπό καιρό συνέχιζαν ν’ άντιδρούν οί κύκλοι τοΰ Κήρυκος, ύποστη- 
ρίζοντας ότι ύπήρχε κίνδυνος νά τιμωρηθούν μόνο οί κρατούμενοι στίς 
φυλακές καί νά διαφύγουν οί άλλοι. Ωσάν νά μή ήτο δικαίωμα τοϋ δικα
στηρίου τον στρατοδικείου -παρατηρούσε ό Χατζής- δταν ήθελε νομίση 
σκόπιμον ν ’ άναβάλη ή νά διακόψη τήν δίκην διά κρείσσονας άποδείξεις. 
Τί θά ήτο προτιμώτερον; Τοϋτο, ή ή τωρινή τελματώδης άνακριτική κατά- 
στασις δπον πέραν τοϋ βρωμεροϋ βάτλου Μερεμέτη-Καψάλη τίποτε άλλο 
οϋτε ή κοινή γνώμη οϋτε τό κράτος έμαθεν; Σέ μιά βδομάδα νέο άρθρο τής 
Ηπείρου γιά τούς Ρετζαίους μέ τίτλο: Κάτι πάλιν βρωμάει... (27-3-27). 
Έξαφνικός πάλιν καί άπροσδόκητος θόρυβος άνεκινήθη έξ άοράτων δι
ευθύνσεων, έσχάτως, σχετικώς μέ τό έγκλημα τής Πέτρας. Στό μεταξύ 
κυκλοφόρησαν ειδήσεις γιά μιά έπιστολή τών Ρετζαίων πού στάλθηκε στήν 
άνάκριση, στήν όποία καταγγέλονταν καί πρόσωπα άπό τήν "Αρτα ώς ένο
χα. ’Από τήν πλευρά τών άρμοδίων κύκλων ή μανούβρα αύτή έθεωρήθη ώς 
μία έμμεσος έπιτηδεία προσπάθεια παρελκυστική τής έκδόσεως τοϋ πορί
σματος τής δικογραφίας, τής όποιας τήν μελέτην έχει περατώσει ό είσαγ- 
γελεύς κ. Μαυροπούλης καί συνεπώς καί τής ένάρξεως έπί τέλους μιας δη
μοσίας δίκης πέριξ τής περιλαλήτου καί στυγεράς αύτής ύποθέσεως τής 
Πέτρας. Ό  Χατζής διαπίστωνε καί κάτι άλλο άκόμα: !Ασυνήθη συντονι
σμόν καί κίνησιν, ώς είδος κ α θ ό δ ο υ  τ ώ ν  . . .  Ή ρ α κ λ ε ι δ ώ ν  
δ λ ω ν  τ ή ς  Π έ τ ρ α ς  π ρ ό ς  τ ά ς  ’Α θ ή ν α ς .  Κι άκόμα ότι -.μερικοί 
άπελαννόμενοι επιστρέφουν μέ συστατικά βουλευτών καί άλλων πρός 
έμπαιγμόν τής κοινής γνώμης καί άγανακτήσεως καί τής τιμής τοϋ κρά
τους. Οί μεσολαβήσεις καί οί εισηγήσεις πρός διάφορους υπουργούς γιά 
έπαναφορά έκτοπισμένων, γίνονταν χωρίς ίχνος ήθικής εντροπής. "Ολα 
δσα άνέφερε ό Χατζής συνέβαιναν, στό έγκλημα άναμίχτηκαν κι ορισμένα 
πρόσωπα άπό τήν Άρτα, φυσικό ήταν νά καθυστερεί καί ή έκδοση τοΰ πο
ρίσματος. ...Κάτι πάλιν άρχισε νά βρωμάη, έπέμεινε ό Χατζής. Κι ’ ότι μέν 
έμύρισε ίσως ψοφήμι διά μερικά κοράκια, άμφιβολία δέν ύπάρχει. Οί τε- 
ταγμένοι αρμόδιοι δμως έχουν ύποχρέωσιν νά κρατούν άνοικτά καί τά μά
τια καί τόν νοϋν των... Υπάρχουν μερικοί έπιτήδειοι... πού βγάζουν κι 
άπό τήν μυΐγαν μέλι κι άπό τίς στείρες άκόμα γίδες γάλα καί κουλόκουρο...

Άπό τίς στήλες τής Αγροτικής ήχοϋς ό Φίλ. Παπαρρούσης συνέχιζε
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τήν άρθρογραφία του γιά πολλές πτυχές τοϋ έγκλήματος τής Πέτρας, δια
τυπώνοντας άπόψεις συχνά άμφίβολης άντικειμενικότητας, ένώ ή διεύ
θυνση τής έφημερίδας παραπονοΰνταν γιά τά σχόλια τοΰ Κήρυκος, τά 
άναφερόμενα στό θέμα Στεργίου, στίς διαδόσεις πού διέρρεαν άπό τά γρα
φεία του, ότι δηλαδή συντάκτης τής !'Αγροτικής ήχους είς επίσημον κύκλον, 
έπέρριπτε εύθύνες στή Χωροφυλακή γιά τό έγκλημα τής Πέτρας. Ή  ίδια 
έφημερίδα φαίνεται πώς γνώριζε τό περιεχόμενο τής επιστολής πού είχαν 
στείλει οί Ρετζαιοι στήν άνάκριση καί στήν άπορία τοϋ Κήρυκος γιά τόν 
τρόπο μέ τόν όποιο έφτασε ή έπιστολή στήν Αγροτική ηχώ αύτή άπα- 
ντοϋσε: Εις τήν Ή πειρον υπάρχουν καί άλλοι άνθρωποι, οί όποιοι ένδια- 
φέρονται διά τήν άποκάλυψιν τών δραστών τοϋ έγκλήματος τής Πέτρας, 
καί έάν ό θορυβώδης άγών τών συντακτών τοϋ «Κήρυκος» δέν κατώρθωσε 
ν ' άνακαλύψη τούς δράστας τού έγκλήματος. δέν δικαιούνται νά διαμαρ
τύρονται καί διά τάς ένεργείας έκείνων. οί όποιοι περισσότερον αύτών 
πονοϋσι διά τήν έπαρχίαν ταύτην καί διά τά τοπικά της συμφέροντα. Στίς 
6 ’Απριλίου, μέ δημοσίευμά του στήν Αγροτική ηχώ, ό Παπαρρούσης απο
κάλυπτε, δτι αύτόν είχεν έπισκεφτεϊ ό ’Ιωάννης Ρέτζος στό σπίτι του, γιά 
νά τοϋ άνακοινώσει δτι αύτός κι ό άδελφός του ήταν άθώοι κι δτι θά έ
στελναν έπιστολή στήν άνάκριση μέ άνάλογο περιεχόμενο. Μετά τήν μυθι
στορηματική περιγραφή τοϋ Παπαρρούση γιά τό πώς έγινε ή νυκτερινή 
έπίσκεψη τοΰ λήσταρχου καί γιά τά συναισθήματα πού ένοιωσε άπ’ αύτή, 
συνέχιζε μέ τήν έξ ισου μυθιστορηματικής υφής περιγραφή: Βεβαιωθέντος 
τοϋ έπισκέπτου μου (Ίωαν. Ρέτζου), άπό τήν έρευνα πού έκανε στό δωμά
τιό του, δτι ούδένα διέτρεχε κίνδυνον, ήρχισε τάς άνακρίσεις του διά τόν 
σκοπόν τής μεταβάσεώς μου είς τήν περιφέρειαν Φιλιππιάδος καί ποιαν 
άκριβώς πληροφορίαν πρός συμπλήρωσιν τής δικογραφίας έπεθύμει νά 
έχη ό άνακριτής κ. Αργυράκης. Έπί τοϋ γραφείου μου εύρίσκετο είσέτι τό 
σημείωμα τοϋ κ. άνακριτοϋ. τό περιέχουν μερικάς πληροφορίας, τάς όποι
ας ό κ. Αργυράκης έθεώρει άπαραιτήτους πρός συμπλήρωσιν τής δικογρα
φίας του. Μετά τήν άνάγνωσιν τού σημειώματος ό Ιωάννης Ρέτζος προ- 
σέθεσεν έπί λέξει τά εξής: «Ήμεϊς ούδόλως άνεμίχθημεν είς τό έγκλημα τής 
Πέτρας καί μάς φαίνεται περίεργον πώς καί σείς οί δημοσιογράφοι 
συμφωνείτε μέ τούς συκοφάντας εκείνους, οί όποιοι έχουν λόγους νά φορ
τώσουν είς ημάς τό έγκλημα τής Πέτρας. Ό  έξο\π:ωθείς λήσταρχος Τσό- 
γκος, έκδικούμενος διότι οί κ.κ. άρμόδιοι είς ημάς άνέθεσαν τήν έξόντωσίν 
του, κατήγγειλεν ψευδώς είς τάς άρχάς ημάς. Ό  δραπετεύσας κατά τήν με
ταφοράν του είς τάς φυλακάς Ναυπλίου Κίτσος Βαγγέλης, έκ τών 
φυλακών Ακραίου μάς κατήγγειλεν δτι δήθεν έν έτος προ τοϋ έγκλήματος 
έπροτείναμεν είς αύτόν τήν έπίθεσιν κατά τού αύτοκινήτου τής Εθνικής 
τραπέζης. Καί έρωτώμεν δλους τούς λογικευομένους: πώς ήτο δυνατόν νά 
έμπιστευθώμεν μίαν τόσον σοβαράν έπιχείρησιν είς άνθρωπον, τοϋ οποίου
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τόν πατέρα έφονεύσαμεν πρό τριετίας καί πρό τής άμνηστείας μας; 
Έρωτώμεν δλους τούς άνθρώπους, τούς μ ετ’ αυστηρότατος έξετάζοντας 
τάς λεπτομερείας τής ύποθέσεως ταύτης: διά ποιους λόγους ημείς ν ’ άνα- 
μιχθώμεν είς τήν ληστείαν αύτήν; Διά νά άναγκασθώμεν νά εϋρωμεν πάλιν 
τό κλαρί καί τά παλιά μας λημέρια, τά όποια εϊχομεν έπί έπταετίαν άηδιά- 
σει; Διά χρήματα; Εϊχομεν άρκετά, ώστε νά άποκλείεται ή άφορμή τής άνα- 
μί'ξεώς μας είς τήν ληστείαν αύτήν. Ά ς  διακόψουν τήν έπικήρυξίν μας καί 
τότε προθύμως θά προσέλθωμεν διά νά βεβαιωθώ ή κοινή γνώμη ότι οί Ρε- 
τζαΐοι δέν ένέχονται είς τό έγκλημα τής Πέτρας. Ά λλ  ’ έκτος όλων αύτών 
τών άκαταμαχήτων έπιχειρημάτων περί τής άθωότητός μας, υπάρχει καί 
έν άλλο άκαταμάχητον έπιχείρημα. τό όποιον συνηγορεί σοβαρώς ύπέρ 
ημών, καί αύτό είναι ή άπόφασίς μου νά νυμφευθώ τήν θυγατέρα τού 
οπλαρχηγού Βασίλη Κολοβού, τήν οποίαν έπ ’ ούδενί λόγφ έπετρέπετο νά 
καταστήσω δυστυχή καί διότι ή τάξις ή ίδική μας τόν γάμον καί τά έξ 
αύτοϋ τέκνα θεωρεί περισσότερον ιερόν, άπό μερικός άλλας τάξεις, αί 
όποϊαι τόν γάμον θεωρούν παιγνίδι. Τούς τελευταίους αύτούς λόγους - 
συνεχίζει ό Παπαρρούσης- ό έπισκέπτης μου άνέπτυξε μετά συγκινήσεως 
καί άφθονα δάκρυα άνέβλυσαν έκ τών έξ οργής καί άγανακτήσεως άπα- 
στραπτόντων οφθαλμών του, καί ήγέρθη πρός άναχώρησιν, μέ τήν διαβε- 
βαίωσιν ότι μ ε τ ' όλίγας ημέρας, καθ ’ όν τρόπον θά εϋρισκεν εϋκολον. θά 
άπηύθυνεν έπιστολήν πρός τόν κ. άνακριτήν. Τήν έπομένην τής έπισκέψε- 
ώς του, μεταβάς πρός συνάντησιν τοϋ κ. Άργυράκη, άνέφερα είς αύτόν τά 
τής έπισκέψεως τοϋ Ίωάννου Ρέτζου, ώς καί τά όσα μοϋ ένεπιστεύθη προ- 
φορικώς. Μετά πέντε ημέρας, περί τήν μεσημβρίαν, καί μετά τήν δοξολο
γίαν, έπ ’ εύκαιρία τής πτώσεως τών Ίωαννίνων, μεταβάς είς τήν οικίαν 
μου, είς τήν θύραν τού δωματίου μου εϋρον έπιστολήν άπευθυνομένην 
πρός έμέ καί έσώκλειστον έσφραγισμένην μέ ιαπωνικόν κηρόν διά τόν κ. 
Άργυράκην, τήν όποια παρέδωσα αύθημερόν είς τόν ίδιον, τόν όποιον 
εϋρον είς τήν οικίαν του. Μετά τήν άνάγνωσιν τής έπιστολής, ό κ. 
Άργυράκης μετέβη πρός συνάντησιν τοϋ είσαγγελέως Μαυροπούλη, είς 
τόν όποιον παρέδωσεν τήν έν λόγω έπιστολήν διά τά περαιτέρω. Τήν έπο
μένην είδοποιήθην ύπό τοϋ κ. είσαγγελέως νά μεταβώ είς τό γραφεϊον του 
διά νά καταθέσω ένόρκως τά λαβόντα χώραν, όπερ καί έγένετο.

Διαβάζοντας τήν περιγραφή τοϋ Παπαρρούση, κάποιος άπό τούς μεγά
λους στήν ήλικία. νομίζει ότι έχει μπροστά του άπόσπασμα άπό τό «μυθι
στόρημα» τής παραφιλολογίας Οί λήσταρχοι Ρετζαΐοι. τής έποχής έκείνης. 
Εύφράδεια λόγου καί έπιχειρήματα καί κηρύγματα καί ήθικά διδάγματα ό 
Γιάννης Ρέτζος. Κι ό Παπαρρούσης νά τόν άκούει, νά τόν θαυμάζει καί 
νά συγκινειται! Κι έκεΐ πού τά καταδιωκτικά άποσπάσματα όργωναν τά 
κακοτράχαλα βουνά, όπου πίστευαν ότι κρύβονταν οί Ρετζαΐοι, αύτοί έμ
παιναν άνενόχλητοι στά Γιάννινα, έκαναν έπισκέψεις. άλληλογραφοΰσαν



μέ τούς ανακριτές, ήταν «άθώοι» έλεγαν καί πάσχιζαν ν’ άποδείξουν τήν 
«άθωότητά» τους... Τό αίμα τών θυμάτων, στήν οργανωμένη απ’ αυτούς 
δολοφονία, δέν τούς συγκινοϋσε...

Ά πό τίς έφημερίδες τών Γιαννίνων μόνον ό Κήρυξ ασχολήθηκε έκτε- 
νώς μέ τό δημοσίευμα τοΰ Παπαρρούση, κατηγορώντας τον ώς συγγραφέα 
ένός μύθου καί παρέθετε άλλες έκδοχές. Έγραφε: Α ί άρχαί, αί όποΐαι μέ
χρι τουλάχιστον τής στιγμής εκείνης (τής άνακοίνωσης Παπαρρούση) δέν 
είχαν κανέναν λόγον νά ύ π ο π τ ε ύ ω ν τ α  ι τόν κ. Φ. Παπαρρούσην, ώς 
ύποθάλποντα τούς Ρετζαίους ή οπωσδήποτε ευρισκόμενον είς σχέσεις μετ ’ 
αύτών, άλλαξαν γνώμη. Κατά τόν Κήρυκα, οί γνωρίζοντες τά πράγματα 
(οί άρχές δηλαδή) ισχυρίζονταν, ότι άν κανένας πήγαινε στό σπίτι τοΰ Πα
παρρούση νά τοΰ παραδώσει έπιστολή, θά γινόταν άντιληπτός άπό τά 
όργανα τής άστυνομίας πού τόν παρακολουθούσαν καί θά τόν έπιαναν. Ή  
Αγροτική ήχώ, πού ύποστήριζε τόν άρθρογράφο της Παπαρρούση, έπισή- 
μανε άντιφάσεις στούς ισχυρισμούς τοΰ Κήρυκος. Άφοΰ παρακολου
θούσαν τόν Παπαρρούση -έλεγε-, γιατί δέν είδαν έκεΐνον πού άφησε στό 
σπίτι του τήν έπιστολή τών Ρετζαίων; Συνεπώς ή άποψη τοΰ Κήρυκος 
ήταν έπινόηση γιά τή δημιουργία άσκοπου θορύβου. Επειδή ό Κήρυξ άφη
νε υπαινιγμούς, ότι μέ τή δημοσίευση τής άνακοίνωσης Παπαρρούση άπο- 
δεικνυόταν πώς αύτός πρέπει νά ήταν πού σκηνοθέτησε τήν άπόπειρα δρα
πέτευσης τών ένοχων τοΰ έγκλήματος τής Πέτρας άπό τίς φυλακές Ακραί
ου και συνιστοΰσε στίς άρχές νά προσέξουν, ή Αγροτική ήχώ (9-4-27) άπα
ντοΰσε μέ πολλούς ύπαινιγμούς: Είς αύτό μόνον εϊμεθα άπολύτως σύμφω
νοι μέ τόν «Κήρυκα». Α ί άρχαί πρέπει νά προσέξουν καί νά προσέξουν 
πολύ. Ή  κωμωδία δέν έτελείωσε. Καί ώς φαίνεται μάς επιφυλάσσει στό 
τέλος της, άφαντάστου γοητευτικότητος ή τραγικότητος εκπλήξεις. Ή  
αύλαία δέν άνεσύρθη είσέτι. Εάν τούτο συνέβαινεν, οί φίλοι τού «Κή
ρυκος», θά εΐχον συμφέρον νά σιωπήσουν πρώτοι. Ή  προσοχή μας -έννο- 
οΰμεν καί τάς άρχάς- ας στραφή ολόκληρος πρός τό τέλος τής κωμωδίας, 
τό όποιον πρέπει νά πιστεύσωμεν ότι πλησιάζει. Όλίγην υπομονήν μόνον.

Ό  Χρηστοβασίλης -τόν περισσότερο καιρό του τώρα τόν περνοΰσε 
στήν Αθήνα, τόν άντικαθιστοΰσε ό Γ. Βαβαρέτος στήν άρθρογραφία καί 
στό σχολιασμό- δέν άσχολήθηκε μέ τά δημοσιεύματα τοΰ Παπαρρούση. 
Καυτηρίασε μόνο τά μέτρα έκτόπισης καί τόν τρόπο καταδίωξης τών συμ
μοριών (Ελευθερία, 31-3-27). Παρότι στό παρελθόν είχε ταχτεί ύπέρ τών 
έκτοπίσεων, έβρισκε τώρα τό μέτρο άναχρονιστικό: Είς διακοσίους καί 
πλέον άνέρχονται οί έξ Ηπείρου έκτοπισθέντες ώς ύποθάλποντες τούς Ρε
τζαίους, οί δέ διενεργούντες τάς έκτοπίσεις ταύτας νομίζουν δτι διά τού 
άστοχου τούτου μέτρου θά συλλάβωσι τούς Ρετζαίους ή θά τούς άναγκά- 
σωσι τοιουτοτρόπως νά παραδοθώσι μόνοι των είς τάς χεΐρας τής δικαιο
σύνης. 'Ας είναι βέβαιοι... οί άποφασίζοντες καί διατάσσοντες τάς ασκό-
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πους ταύτας εκτοπίσεις δτι, καί άν δλοι οί Ήπειρώται ήθελον έκτοπισΟή, 
οί Ρετζαιοι δέν θά σνλληφθοϋν, διότι άνθρωποι, ώς αύτοί, θά προτιμήσω- 
σι νά τραφώσι μέ ρίζας, παρά νά άπέλθωσιν έξ Ήπειρον. Ό  Χρηστοβασί
λης αντί τών έκτοπίσεων, πού τίς θεωρούσε άσκοπες, δαπανηρές, έξευτε- 
λιστικές κι άτελέσφορες, πρότεινε νά έντείνουν οί άρχές τίς προσπάθειές 
τους γιά νά επιτηρούν τόν στενόν εκείνον χώρον, τόν όποιον πάντες οί 
Ήπειρώται γνωρίζουν ώς φωλεόν αύτών, καί ούχί είς τό θεατρικώτατον 
μέσον τοϋ έκτοπισμοϋ εκατοντάδων οικογενειών... Ούτε οί έκτοπίσεις 
θ’ άναστέλλονταν, ούτε ό τρόπος καταδίωξης τών Ρετζαίων θ’ άλλαζε. 
Αύτοί κινούνταν μέ άνεση στήν Ή πειρο, γνώριζαν τόν τόπο σπιθαμή πρός 
σπιθαμή, καί εμφανίζονταν ώς κομήται πότε είς τό Άγρίνιον. πότε είς τόν 
Καρβασαράν, πότε είς τό σύννεφα τοϋ ούρανοϋ. Άλλά καί μέσα στά Γιάν- 
νινα, έστελναν γράμματα στήν άνάκριση, μέσω τοΰ Παπαρρούση, καί δη
μοσίευαν έπιστολές σ’ έφημερίδες- τελευταία κατηγορούσαν ώς ενόχους 
τής ληστείας τής Πέτρας ένα άνθυπομοίραρχο κι ένα ποιμνιοτρόφο άπό 
τήν Άρτα, συγγενή βουλευτή μέ τό Ιδιο όνομα.

Μέ αφορμή τή δημοσίευση στό περιοδικό Παρνασσός, είδησης σχετικής μέ τήν 
έκδοση κάποιου παλιοϋ κειμένου, άναφερόμενο σέ Ήπειρώτη -τήν έκδοση άνέλαβε 
ό Δήμος Κερκυραίων- ό Χατζής σέ άρθρίδιό του. στή στήλη τοϋ χρονογραφήματος, 
διατύπωνε τήν απορία: τί θά έγίνετο είς τό ίδικόν μας. πρωτοτύπων άντιλήψεων. 
Δημοτικόν συμβούλων, άν οίοσδήποτε τολμητίας φιλόμουσος ή ίστοριόφιλος έρι- 
ψοκινδύνευε μίαν πρότασιν. νά έκδοθή δηλαδή, δαπάνη τοϋ Δήμου Ίωαννιτών. 
έγγραφόν τι άφορών τήν ιστορίαν τής Κερκύρας: Ό  μακάριος υπνηλίας Γιαννωτι- 
σμός καί Δακαρισμός (ό Δάκαρης ήταν άπό τά δρώντα μέλη τοϋ δημοτικού συμ
βουλίου) ήδύναντο νά δημιουργήσουν συλλαλητήριον άναθέματος. άφορισμόν επ' 
εκκλησίαις. λιθοβόλημα δημόσιον τοΰ άνοήτου άνθρώπου. πού θά είσηγείτο τοιαύ- 
τας εύγενείς ιδέας είς τήν πόλιν. δπου άνθεϊ εύοσμος ή παπυρέα. κατασκευάζονται 
ψάθες καλές καί καλαμωτές, μοιράζονται έπιδόματα είς γηγενείς καί γεννήματα καί 
θρέμματα, άπό λάσα καί δημαρχεία - άλλ ’ δπου ό πολιτισμός τής πόλεως. τήν οποί
αν εκπροσωπεί κ α τ’ άνάγκην καί κατά κακήν τύχην ό Δήμος Ίωαννιτών. είναι ελε
εινός καί αξιοθρήνητος. Δέν έχει καμμίαν έκδήλωσιν άλλην πνευματικήν, καλλιτε
χνικήν ή ύψηλοτέραν παρά ενός ρουτινιέρικου καί ψιλικατζίδικου νοικοκυρισμοΰ, 
ώς είδος σπιτιού συνοικιακού μανάβη ή ψιλικατζή άνυπόπτου καί άνιδέου, άφ ’ δ,τι 
συμβαίνει είς τόν ολόγυρα κόσμον. Παράδειγμα χτυπητό ό Χατζής άνέφερε τήν πε
ρίπτωση τών Ηπειρωτικών Χρονικών, άπό τή μητρόπολη Ίωαννίνων. Ό ταν ό δή
μαρχος Β. Πυρσινέλλας, ζήτησε άπό τό δημοτικό συμβούλιο τήν έ π ι β α λ λ ο μ έ -  
ν η ν .  χάριν τής διανοητικής τιμής τής πόλεως γενναίαν έπιχορήγησιν. άκολούθησε 
ό παρακάτω διάλογος: —Άστειεύεσθε: είπε ένας σύμβουλος. Τί χρειάζονται τέτοια 
πράγματα. Δέν έχει τέτοιον προορισμόν ό Δήμος. Ό  Δήμος είναι νά πελεκάη πέτρες 
καί νά στρώνη τούς δρόμους... —Γράφουν καί άχρεϊα!!, είπε ένας άλλος. —Τί; ρώ
τησε τρίτος. —Δέν είδες; Στά λαογραφικά αινίγματα έχει κι ένα λαϊκόν αίνιγμα 
πού όμιλεϊ γιά δυό βουνά πού στή μέση άκούονται βροντές... —Δηλαδή:... —Ή πρό- 
τασις πρέπει νά τεθή είς ψηφοφορίαν καί ν ' άπορριφθή. συνεπέρανε τέταρτος. 
— Μέ δίκιο, συνεπέρανεν ό όπισθοδρομικός γιαννιώτικος νοικοκυρικός Δακαρι-
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σμός. Μάς χτυπάει πολύ στή μύτη αύτό... Καί ή πρόταση άπορρίφθηκε (Γιαννιώτι- 
κος μεσαίων. ’Ήπειρος. 3-3-27).

Τό χρονογράφημα τοϋ Χατζή, συζητήθηκε ευρύτατα στούς πνευματικούς κύ
κλους τής πόλης καί σημειώθηκαν άντιδράσεις πού υποστήριζαν τήν άποψή του. Ό  
καθηγητής Χρηστός Σούλης μέ έπιστολή του στό Χατζή (6-3-27) έγραφε: Φίλε κ. 
Χατζή, Συμμερίζομαι πληρέστατα τόν πόνον σας, τόν έκφραζόμενον ε'ις τό προχθε
σινόν άρθρον σας «Γιαννιώτικος μεσαίων». Είναι επιτακτική άνάγκη καί συνάμα 
ιερόν καθήκον, άπέναντί τής σκοτεινής ιστορίας μας, ό Δήμος νά σκεφθή κάπως 
καλλίτερον έπί τοϋ προκειμένον. Δέν έχει άλλωστε νά κάμη τίποτε παρά νά παρα
τήρηση τί κάνουν άλλοι Δήμοι τοΰ κράτους, φτωχότεροι ίσως. Καί άφοΰ απαριθ
μούσε σχετικές δραστηριότητες άλλων Δήμων, συνέχιζε. Ά λλά  τοϋ Δήμου τό 
καθήκον είναι έπι τακτικώτερον καί σπουδαιότερον. Ή  ιστορία τής πατρίδος μας 
περιέχει μεγάλα σκοτεινά χάσματα. Τά «’Ηπειρωτικά Χρονικά» ίδρύθησαν άκριβώς 
διά τόν σκοπόν αύτόν. Έ νας άλλος Δήμος δέν θά έπερίμενε νά κάμη τοϋτο ό σεβ. 
μητροπολίτης Ίωαννίνων, άλλά θ' άπεκδύετο αύτός μόνος είς τόν εύγενή αύτόν 
άγώνα... Ά λ λ ' εφόσον τοϋτο άνέλαβον άνδρες τής άκαταβλήτου δραστηριότητος 
καί θελήσεως τοϋ σεβ. μητροπολίτου μας καί τοϋ επιστημονικού κύρους τοϋ κ. Βι- 
ζουκίδου καί τών άλλων Ιδρυτών... είς τόν Δήμον άπομένει πλέον ή χορήγησις μό
νον αρωγής πρός έπίτευξιν τοΰ άναληφθέντος σκοπού. Τό καθήκον δμως, τοϋ Δή
μου, έπισήμαινε ό Χρ. Σούλης, δέν πρέπει νά περιοριστεί μόνο στήν ενίσχυση τών 
'Ηπειρωτικών Χρονικών, άλλά νά έκδηλωθεΐ καί σ’ άλλους τομείς, δπως: α) τήν 
έκδοση τοϋ Κουβαρά -τόν βρήκε στά χειρόγραφα τής βιβλιοθήκης τής Πετρούπολης 
ό καθηγητής Ν. Βέης καί ήταν χρησιμότατος γιά τήν ιστορία τής πόλης, β) τό σχη
ματισμό 'Ηπειρωτικού άρχείου καί 'Ηπειρωτικής βιβλιοθήκης, στήν όποία έπρεπε 
νά συγκεντρωθεί κάθε βιβλίο, σχετιζόμενο μέ τήν ’Ήπειρο. Στό άρχείσ έπρεπε νά 
μεταφερθούν οί δγκοι τών έγγράφων πού καταστρέφονταν στά υπόγεια τοΰ Διοι
κητηρίου (γιά τά όποια έπανειλημμένα είχε γράψει ό Χατζής) καθώς καί σωρεία 
έγγράφων πού βρίσκονταν σ' άλλες βιβλιοθήκες καί αρχεία. Πρέπει -κατέληγε- νά 
συλληθοϋν τά αρχεία άρχαιοτάτων ’Ηπειρωτικών μονών, νά καταστραφή τό 
άρχειον τοϋ Κώστα Γραμματικού καί νά φυγαδευθοϋν άπό τήν Ή πειρον τόσα μνη
μεία, βυζαντινής ιδίως τέχνης καί λαϊκής τοιαύτης. ώς καί πολύτιμα χειρόγραφα; 
Έχομεν καθήκον πλέον νά άφήσωμεν τόν έγωκεντρικόν Ήπειρωτισμόν, τόν 
όποιον τόσον έπιμελώς έκαλλιέργησαν μέχρι τοϋδε τά Γιάννινα, πρός βλάβην των 
βεβαίως καί νά κοιτάξωμεν κάπως υψηλότερα καί μακρύτερα. "Οσον άφορά τό άσε
μνον τόν έν αύτοϊς (τοϊς «Ήπειρωτικοίς Χρονικοϊς») δημοσιευομένων αινιγμάτων 
δέν λέγομεν τίποτε άλλο. είμή μόνο τό τοϋ θύσου: Ο sancta simplicitas! (Ώ  άγια 
άφέλεια!).

Τήν επομένη (7-3-27) άρθρίδιο τοΰ Γ. Βαβαρέτου στήν 'Ελευθερία (7-3-27), μέ 
τίτλο Οί άσπάλακες, συμφωνοΰσε μέ τό περιεχόμενο τών προηγούμενων δημοσι
ευμάτων: Θλιβερώτατον θέαμα -έγραφε- παρουσιάζει τό Δημοτικόν συμβούλων τής 
πόλεώς μας μέ τήν νοοτροπίαν του. Καμμία προοδευτική πνοή δέν τό κατέχει καί 
τίποτε δέν είναι δυνατόν νά τό συγκινήση. Ή  πρόοδος, ό πολιτισμός, ή φιλόπολις 
διάθεσις είναι άγνωστα είς αύτό καί δέν διαπνέεται παρά άπό έναν «ύπνηλίαν 
Γιαννωτισμόν». δπως πολύ προσφυώς έγραψε ό διευθυντής έγχωρίας συναδέλφου 
(ό Χατζής). Καί άφοΰ άνάφερε περιστατικά πού δικαιολογούσαν αύτούς τούς χα
ρακτηρισμούς (τήν περικοπή τής ενίσχυσης τής Φιλαρμονικής τοϋ Δήμου, τήν πε
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ρικοπή τής ενίσχυσης τών Προσκόπων, τήν απόρριψη τής πρότασης γιά ενίσχυση 
τών Ηπειρωτικών Χρονικών) συνέχιζε: Μέ τόν τρόπον αύτόν (συμπεριφέρονται) 
οί άσπάλακες, οί όποιοι δέν είναι δυνατόν νά ϊδουν δύο βήματα μακρύτερον άπό 
τήν μύτην των, οί τυφλοποντικοί πού δέν δύνανται νά αισθανθούν καί ν ’ άντιλη- 
φθοϋν δτι ένας οργασμός γίνεται είς τήν κοινωνίαν, μία δράσις, μία νέα ζωή, ή 
όποια θά τούς σαρώση μίαν ήμέραν, ώς άχρήστους καί επιζήμιους, οί μύωπες πού 
δέν θέλουν νά πάρουν τάς διόπτρας, διά νά άντιληφθοϋν δτι μία πόλις είς τόν εικο
στόν αιώνα, έχει άνάγκην, εκτός άπό ένα κακώς έννοούμενον νοικοκυριό, καί μέ
σων πνευματικής άναπτύξεως. προόδου καί πολιτισμού. Ά λλά  είς τό Δημοτικόν 
συμβούλων υπάρχουν πλεΐστοι μορφωμένοι. Τί κάμουν αύτοί; Δέν δύνανται νά 
επιβληθούν καί νά χειραγωγήσουν τό παραπαΐον συμβούλων; Δέν έχουν φωνήν; 
Δέν βλέπουν ή είναι καί αύτοί άσπάλακες; (Πρέπει νά σημειωθεί δτι ό δήμαρχος Β. 
Πυρσινέλλας, δέν είχε ευθύνη γιά τις άποφάσεις τοϋ δημοτικοϋ συμβουλίου, τό 
δποϊο δέν τό επηρέαζε καί πολιτικά. Τό άναλογικό σύστημα πού εφαρμόστηκε κατά 
τις δημαρχιακές έκλογές, εδωσε μιά σύνθεση συμβουλίου, άντίθετη μέ τίς προο
δευτικές ιδέες τοΰ δημάρχου, δπως άπέδειξε ή δλη πολιτεία του ώς τό θάνατό του 
καί ή διάθεση δλων τών περιουσιακών του στοιχείων στό Δήμο, γιά τήν έξυπηρέ- 
τηση κυρίως πνευματικών σκοπών).- Ό  θόρυβος τών διαφωνούντων μέ έπικεφαλής 
τό Γ. Βλαχλείδη, γύρω άπό τό νέο Κανονισμό τής κοινότητας, έξακολουθοΰσε, υπο
τονικός βέβαια, άλλά ένοχλητικός γιά τό Χατζή. Γιά νά πεισθεϊ, λοιπόν, τό άνα- 
γνωστικό κοινό, πόσο βλαπτικός γιά τά κοινοτικά συμφέροντα ήταν ό νόμος 2508. 
πού προτιμούσαν οί έπικρίνοντες τόν Κανονισμό, άρχισε, άπό 4-3-1927, τή δημο
σίευση τοΰ νόμου, σημειώνοντας εισαγωγικά: Κατόπιν τού μωρώς άνοήτου. έπιπο- 
λαίου καί άερολόγου θορύβου, τόν όποιον μία τυφλή καί άγενής διάθεσις μωράς 
άντιπολιτεύσεως ήθέλησε νά δημιουργήση π ρ ό ς  β λ ά β η ν  έ ν  τ έ λ ε ι  τ ή ς  
κ ο ι ν ό τ η τ ο ς .  καί έπειδή μωρώς ύπεστηρίχθη τό ευεργετικόν (!'!) τοϋ νόμου 
1208, δημοσιεύομεν αύτόν ολόκληρον άπό σήμερον διά νά έννοήση καί ό πλέον επι
πόλαιος ή άφελής συμπολίτης, δτι ούδέν έπιπολαιότερον τοϋ Βλαχλειδισμοϋ είς 
τάς κοινωνίας, δταν τόν κεντρίζη γεροντίζουσα εμπάθεια καί άνόητος τάσις άντι- 
δραστικής φλυαρολογίας καί αερολογίας. Ή  δημοσίευση τοΰ νόμου δέν ολοκληρώ
θηκε. ’Επειδή -εγραφε δ Χατζής στίς 17-3-27 -ό Ιδιος (ό Γ. Βλαχλείδης) ό άνακινή- 
σας τήν εντελώς άνόητον, άκαιρον καί άπολύτως ούδεμίαν άλλην πρακτικήν χρη
σιμότητα έχουσαν... γνωστήν κοινοτικήν συζήτησιν περί τοϋ Κανονισμοϋ τών 
«Ελεών» καί τού νόμου 2508. τόν όποιον έπεκαλέσθη, έπειδή λοιπόν καί ό ϊδιος 
άντελήφθη καί τό άσκοπον καί τό άνόητον... καί άνέκρουσε πρύμναν. δένβλέπομεν 
πλέον τόν λόγον τής συνεχίσεως τής άναδημοσιεύσεως τοΰ νόμου, καταλαμβάνο- 
ντος τόν περιορισμένον χώρον τής έφημερίδος.- Άρχισαν στήν πόλη ο'ι εργασίες 
τής άναδόχου εταιρείας γιά τήν κατασκευή τοΰ ήλεκτρικοΰ δικτύου.- Οί χοροί, ενα 
άπό τά κύρια μέσα κοινωνικών επαφών καί γνωριμιών, κατά τή φθινοπωρινή καί 
χειμερινή περίοδο, συνδυασμένοι, σχεδόν πάντοτε, καί μέ τήν έξυπηρέτησιν φιλαν
θρωπικών σκοπών, συνεχίζονταν. Άπό τούς καλύτερους χορούς, πού έγιναν στήν 
αίθουσα τοΰ Άβέρωφ, ήταν εκείνος τών Προσκόπων (5-3-27). Ό λος ό έκλεκτός καί 
χαριτωμένος κόσμος, κυριών καί δεσποινίδων -σημείωνε ό χρονικογράφος- αί πιό 
φρέσκες καί κομψές τουαλέττες. αί ομορφότερες κορμοστασιές καί τά καλλιτεχνι
κότερα πορτραΐτα. καθώς καί ό εύγενικότερος καί περιποιητικότερος καί χορευτι- 
κώτερος κόσμος νεαρών, ώριμων καί ύπερωρίμων κυρίων, δστις είχε προτύτερα
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συγκεντρωθώ είς τόν αλλονχορόν τών αιθουσών τής «Στρατιωτικής Λέσχης», σννε- 
κεντρώθη περί τό μεσονύκτιον δλος είς τόν «Άβέρωφ», ένθα είχεν αρχίσει ή πλέον 
άνοιχτόκαρδος ευθυμία καί συνηγωνίσθη μέχρι τών πρωινών ώρών τής αυγής, είς 
άλησμόνητον γλέντι, χορόν καί άποκριάτικην λησμοσύνην τών τόσων καθημερινών 
βασάνων. Κι άλλοι χοροί ακολούθησαν: Ό  χορός τών 'Εφέδρων πολεμιστών, στό 
Κέντρο Εύστρατιάδη. ό χορός της Ίσραηλιτικής κοινότητας στό ίδιο κέντρο, ό 
χορός στή Στρατιωτική Λέσχη, μέ τήν ευκαιρία τής εθνικής γιορτής τής 25ης Μαρ
τίου, τοϋ Λυκείου Έλληνίδων στοϋ Άβέρωφ (9-4-27) (είχε προηγηθεΐ χορός παι
διών στίς αίθουσες τοϋ Λυκείου στίς 3-3-27), ό χορός τών αναπήρων κι άλλοι μι
κρότερης έμβέλειας...- Στό Λύκειο Έλληνίδων. στό μεταξύ, συνεχίστηκε ή οργάνω
ση διαλέξεων: Στίς 10 Μαρτίου, ομιλητής ό Γ. Δευτεραΐος μέ θέμα: Περί έξελίξεως. 
Στίς 18 Μαρτίου, ομιλητής ό καθηγητής Γ. Οικονόμου, μέ θέμα: Ή  παρά τφ  παιδί 
έννοια περί θεοϋ. Ή  είσοδος πάντα δρχ. 3.- Αρραβώνες: ’Ιωάννης Θεοδωρίκας- 
Βαρβάρα Γκλινάβου, ήρραβωνίσθησαν.- Ευτυχείς γάμοι: Έ ν στενώ οίκογενειακφ 
κύκλω έτελέσθησαν είς Δοβράν οί γάμοι τοϋ διακεκριμένου δικηγόρου Γ. Μου- 
λαϊμίδου μετά τής δίδος Κούλας Μπροκούμη.- Όδοντοϊατρεΐο στήν Κόνιτσα: Άπό  
τής 10ης Απριλίου ό έκ Αολιανών επιστήμων όδοντοϊατρός κ. Γ. Τζαμίχας. θέλει 
έγκατασταθή έπί τι χρονικόν διάστημα είς Κόνιτσαν, πρός διευκόλυνσιν τής πο
λυπληθούς του εκεί πελατείας. - Οί έφημερίδες τών Γιαννίνων, άνεξάρτητα άπό ιδε
ολογικές τοποθετήσεις αύτή τή φορά, χωρίστηκαν στά δυό. Άφορμή ή είδηση πού 
μιλοΰσε γιά άπόφαση τοΰ ύπουργείου Εσωτερικών νά επεκτείνει τήν Άστυνομία 
πόλεων καί σ’ άλλες πόλεις, άνάμεσά τους καί στά Γιάννινα. Ή  Ελευθερία καί ή 
Ηπειρωτική ήχώ τάχθηκαν ύπέρ τοΰ μέτρου. Ή  Ή πειρος καί ό Κήρυξ. ξεσπάθω
σαν ύπέρ τής διατήρησης τής Χωροφυλακής. Τά άρθρα καί τά σχόλια διαδέχονταν 
τό ένα τ ’ άλλο. Κάθε πλευρά πρόβαλε καί τά δικά της επιχειρήματα γιά νά ύποστη- 
ρίξει τίς άπόψεις της.- Μεταθέσεις γιά κομματικούς λόγους, Ιδίως μετά τό β ' πα
γκόσμιο πόλεμο, γίνονταν πάντοτε στήν Ελλάδα μέ τήν άλλαγή τών κυβερνήσεων, 
οί όποιες ποτέ δέν παραδέχονταν δτι ενεργούσαν τέτοιες, μέ άνακοινώσεις μάλι
στα. Οί βουλευτές δμως τής εποχής δέν φοβοΰνταν νά άνακοινώνουν δτι έκαναν 
τέτοιες μεταθέσεις. Έ τσι διαβάζουμε: Ένεργείαις τών βουλευτών τοϋ Λαϊκοϋ κόμ
ματος κ.κ. Μιχ. Γούδα, ναυάρχου καί X. Χρηστοβασίλη, μετετέθη ό ειρηνοδίκης Ζί- 
τσας κ. Δ. Βούλγαρης είς Σόλιον τής Πελοποννήσου. 'Ομοίως ένεργείαις τών αύτών 
βουλευτών μετετέθη ό τελώνης Άρίνιστας. ό νποβιβάσας έκεϊ διά τής διαγωγής τον 
τήν θέσιν τον Έλληνος υπαλλήλου, άντικατασταθείς ήδη διά νέου λαμπρού, γνω- 
ρίζοντος καί αίσθανομένου τάς υποχρεώσεις του πρός τούς Έλληνας πολίτας καί 
πρός τούς ξένους.- Σέ άντιδικία βρισκόταν ό Χρηστοβασίλης μέ τόν συνάδελφό του 
βουλευτή Άλ. Μυλωνά. Πίστευε πώς ό τελευταίος σφετεριζόταν τάς επιτυχείς ένερ- 
γείας. τίς δικές του καί τοΰ Μ. Γούδα, σέ θέματα κατασκευής έργων, δπως τής γέ
φυρας Μπαλντούμας.- Τόν τελευταίο καιρό (Μάρτιο), ό γνωστός τύπος τών Γιαν
νίνων Άράμης, πού δύσκολα τόν έβρισκες ξεμέθυστο, έτρωγε ξύλο άπό τούς χωρο
φύλακες. Κάθε λίγο καί λιγάκι μερικοί χωροφύλακες δοκιμάζουν τήν ράχιν τον 
Άράμη. άν είναι γερή στίς βονρδονλιές. Είναι Ισως καί φορές πού ό Άράμης βρί
σκεται έν κρασοκατανύξει, άλλά προχθές καίτοι νηφάλιος τίς έφαγε άπό χωροφύ
λακα όλως άδίκως. κατά μαρτυρίαν έντιμοτάτων πολιτών. Άξιούμεν τήν αύστηρο- 
τάτην τιμωρίαν τοϋχωροφύλακος... ( ’Ελευθερία. 14-3-27).- Τό «άιστι», τό άποκριά- 
τικο σύνθημα τών Γιαννιωτών. άρχίζει νά έγκαταλείπεται. Πληροφοροϋμεν δμως
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τό άδημονοϋν κοινόν δτι ή επιτροπή έξ ειδικών άσχολεΐται πυρετωδώς είς τήν έξεύ- 
ρεσιν νέου συνθήματος σαρακοστιανοϋ (17-3-27). Τό νέο σύνθημα πού λάνσαρε ή 
επιτροπή δέν άργησε νά χρησιμοποιηθεί. ΤΗταν τό σύνελθε. Τό παραδίδομεν εις τήν 
αθανασίαν καί εύχόμεθα νά μή μείνη ατομον νά μήν τό λέη. Ώ ς άπάντησις στό σύ
νελθε ήρθε τό ώχ. ώχ. ώχ. ώχ. (4-4-27).- Νέος επιστήμων: Ό  κ. Άθαν. Εύγ. Κίτσος,

δούς τάς έπί πτυχίω εξετάσεις ένώπιον 
τών καθηγητών τής Νομικής σχολής 
τοϋ έν Άθήνησι ’Εθνικού πανεπιστημί
ου, ήρίστενσε άποσπάσας τά συγχαρη
τήρια τών καθηγητών ( 'Ελευθερία, 11 - 
4-27).- Τό Διοικητήριο εξακολουθούσε 
νά εμφανίζει άθλια εικόνα. Τό κολοσ- 
σιαίον μέγαρον εξακολουθεί νά είναι 
τόπος πάσης άκαθαρσίας καί ακατα
στασίας, έξ αιτίας τής άδιαφορίας τών 
αρμοδίων.- Τό δεύτερο δεκαπενθήμερο 
τοΰ Μάρτη έδινε παραστάσεις στά «’Ο
λύμπια» ό θίασος Καρολίδου-Στακιά. 
’Από τίς άρχές τοϋ ’Απριλίου άρχισε 
τίς παραστάσεις του στό Κέντρο Εύ- 
στρατιάδη ό θίασος τοϋ Γ. Ξύδη-Λίνας 
Δώρου, μέ τό έργο: Ή  γυναίκα τοϋ 
δρόμου.- Στούς πίνακες προαγωγής κα
θηγητών στόν άνώτερο βαθμό ώς άρι
στων περιλαμβάνονταν άπό τά Γιάννι
να οί καθηγητές Αλκ. Κοντοπάνος, 
Μιχ. Αλεξανδρόπουλος, Χαρ. Μαστο
ρίδης καί Δημ. Κυρούσης.- Σέ σχόλιό 
του ό Γ. Βαβαρέτος (Γ. Παμβωτιδέας) - 
άπό τούς πιό φανατικούς άντιπάλους 

τοΰ Σπυρίδωνος- άναφερόμενος στή Μονή Βελλάς, τήν όποία έπισκέφτηκε, 
έξυμνοΰσε τόν Σπυρίδωνα καί τό έργο του. Τά πάντα ρεΐ...- Στίς άρχαιρεσίες τοΰ 
Ίατρικοϋ συλλόγου  (3-4-27) έκλέχτηκαν οί έξης: Δημ. Βλαχλείδης. πρόεδρος, Ίω. 
Βαδαλούκας. άντιπρόεδρος, Π. Άποστολίδης. γραμματεύς. Νισήμ Δεβής, ταμίας, 
καί σύμβουλοι: Γεώργ. Φάντης (πατέρας τοΰ Π. Φάντη). Βασ. Γαρούφης, Αναστ. 
Χρηστίδης, Εύαγ. ΓΙαππάς καί Γεώρ. Γκαρτζούνης. Πειθαρχικό συμβούλιο: Π. 
Πουτέτσης, Δημ. Χατζής, Μωϋσής Κοφινάς.- Καθήκοντα Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου άνέλαβε 
ό συνταγματάρχης Τσακανίκας.- Στίς 14-4-27 πέθανε ό έμπορος Φίλιππος Περάτης. 
άπό τούς θερμούς ύποστηρικτές τοΰ ’Ορφανοτροφείου Γ. Σταύρου. Μέ τή διαθήκη 
του κληροδότησε στό ίδρυμα 500.000 δρχ.

Ο Ι προβλέψεις τοΰ Σαμπεθάϊ Καμπιλή, δτι τά κυβερνητικά μέτρα θά 
στρέφονταν καί έναντίον τών έπαγγελματιών. πού διατυπώθηκαν στή 

σύσκεψη τών έμπορων, δπου παραβρέθηκε κι ό Πέτρος Κωστίδης, έπαλη- 
θεύτηκαν. Ό  Καφαντάρης, στήν προσπάθειά του νά ισοσκελίσει τόν προ
ϋπολογισμό, αύξησε τούς φόρους ή καί έπέβαλε νέους, σέ τάξεις πού δέν

Ό δικηγόρος Αθανάσιος Κίτσος, σέ 
ώριμη ηλικία. Μέ τό γάμο του μέ τή 
Μαρίνα Ράπτη, κόρη τοϋ γιατρού 
'Αντωνίου Ράπτη άπό τό Μονοδέντρι, 
έγινε πιά Ζαγορίσιος. Ο γυιός του, ό 
γνωστός πανελληνίως γιά τήν πο
λυσχιδή δράση του δικηγόρος "Αγ
γελος Κίτσος, άγαπά παθολογικά τό 
Μονοδέντρι.
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πλήρωναν ώς τότε τίποτα, μέ άποτέλεσμα νά προκαλέσει τήν άντίδρασή 
τους. Προηγήθηκαν ο'ι έμποροι στίς κινητοποιήσεις τους, χωρίς καί νά πε- 
τύχουν πολλά πράγματα. Ό  Καφαντάρης ήταν αποφασισμένος, δέ λύγιζε 
εύκολα. Στό κλείσιμο τών έμπορικών καταστημάτων στά Γιάννινα, οί. 
έπαγγελματίες δέν πήραν μέρος -τούς κατηγόρησαν οί έμποροι γιά τή στά
ση τους- δέν τούς είχε θίξει άκόμα τό ύπουργεΐο Οικονομικών. —Δέν θ ’ 
άργήσει νάρθει καί ή σειρά τών έπαγγελματιών, είχε πει στόν Πέτρο ό Κα- 
μπιλής, κατά τή σύσκεψη, πρέπει νά συνεργαστούμε. Ή  άποψη τοϋ Πέτρου 
ήταν θετική, μέ τήν προϋπόθεση ότι έπρεπε καί οί έπαγγελματίες νά πλη
ρώνουν φόρους, δέν ήταν δυνατό νά άποτελέσουν έξαίρεση.

Διαβάζοντας στίς άθηναϊκές έφημερίδες τήν είδηση ότι οί έπαγγελματίες 
τών ’Αθηνών ετοιμάζονταν γιά άπεργιακές κινητοποιήσεις, ό νοϋς του πήγε 
στόν Καμπιλή. — 'Έξυπνος έβραΐος. συλλογίστηκε, προβλέπει σωστά, γι
αυτό διοικεί άπό τά παρασκήνια τήν εβραϊκή κοινότητα. Τόν σύγκρινε μέ 
τόν άξέχαστο φίλο του τόν ’Αβραάμ, έβρισκε κάποιες ομοιότητες, οί δια
φορές όμως ήταν περισσότερες. Ό  Αβραάμ δέν λάθεβε ποτέ, οϋτε στίς κρί
σεις. οϋτε στίς προβλέψεις του. Ό  Σαμπεθάϊ πρέπει άκόμα νά δοκιμαστεί. 
(Δοκιμάστηκε, έπαναλαμβάνω, καί λάθεψε όταν πήρε τή μεγάλη άπόφαση 
νά μή φύγουν οί έβραΐοι άπό τά Γιάννινα τόν καιρό τής κατοχής, μέ άπο
τέλεσμα νά θυσιαστούν οί περισσότεροι στά γερμανικά κρεματόρια). —Ά ν 
άπεργήσουν στήν Αθήνα οί έπαγγελματίες, θά τούς άκολονθήσουν καί οί 
Γιαννιώτες. συνέχισε τούς συλλογισμούς του ό Πέτρος. Τούς βλέπω, έχουν 
άγριες διαθέσεις. Ό μως είμαι υποχρεωμένος νά σταθώ στό πλευρό τους.

Ή  άπεργία τών έπαγγελματιών στήν Αθήνα ξέσπασε άγρια καί αιματη
ρή. Ή  κυβέρνηση έριχνε τήν εύθύνη γιά τά γεγονότα (2 νεκροί, 5 τραυμα
τίες. κατά τήν άνακοίνωσή) καί τή σύγκρουση τών άπεργών μέ στρατιω
τικό άπόσπασμα είς έντεχνον άνάμιξιν είς τό άπεργιακόν κίνημα παραγόν
των άνηκόντων είς μερίδας καθαρώς έχθρικάς πρός τό σημερινόν κοινω
νικόν καθεστώς, στούς κομμουνιστές δηλαδή. Αντίθετα οί δημοσιογράφοι 
τών άθηναϊκών έφημερίδων -τά κείμενά τους άναδημοσιεύονταν καί στό 
γιαννιώτικο τύπο- έριχναν τήν εύθύνη σέ άξιωματικούς τών στρατιωτικών 
άποσπασμάτων καί περισσότερο στόν πρώην ύπασπιστή τοϋ Γ. Κονδύλη 
ύπολοχαγό Χριστοδούλου, ό όποιος, κατά τή μαρτυρία πολλών, πρότρεπε 
τούς άντρες του νά χτυποϋν στό ψαχνό. Πάντως άρκετές έφημερίδες, στη- 
ριζόμενες στίς κυβερνητικές άνακοινώσεις, έριχναν τήν εύθύνη στούς κομ
μουνιστές. Κατά τίς άνακρίσεις οί άξιωματικοί τοϋ άποσπάσματος πού 
πυροβόλησε κατέθεσαν ότι οί στρατιώτες, χωρίς δική τους έντολή χτύπη
σαν, φοβηθέντες έπίθεσιν τοϋ όχλου.

Τήν ίδια μέρα, 10 Μαρτίου άπήργησαν καί οί έπαγγελματίες τών Γιαν- 
νινων. 'Όλα τά μαγαζιά έκλεισαν, ή άγορά νέκρωσε. "Οσα μαγαζιά τόλμη
σαν ν ’ άνοίξουν, τά ήνάγκασεν ή πρώτη όρμή τής πρωινής, άκαθορίστου

*
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άκόμη είς τάς τάσεις καί άντικειμενικούς σκοπούς, άνθρωποπλημμύρας νά 
κλείσουν. Παρά τά δτι οί γιαννιώτικες έφημερίδες μιλούσαν γιά άσήμαντα 
έπεισόδια, σημειώθηκαν άρκετά τόσο στήν οδό ’Ανεξαρτησίας, δσο καί 
στήν πλατεία, κατά τή συγκρότηση τοΰ συλλαλητηρίου' άπόδειξη πώς έγι
ναν άρκετές συλλήψεις στελεχών τής διοίκησης τής 'Ομοσπονδίας επαγγελ
ματικών καί παραπομπή τους σέ δίκη. Τό συλλαλητήριο, ογκώδες καί μα
χητικό, συγκροτήθηκε στήν κεντρική πλατεία, τό μεσημέρι. Όμιλητής, άπό 
τόν έξώστη τοΰ «’Αβέρωφ» ήταν ό πρόεδρος τών έπαγγελματιών Τζοβάρας 
πού άπηύθυνε έκκληση πρός τήν κυβέρνηση νά μήν έπιμείνει στήν έπιβολή 
φορολογικών μέτρων, δυσβάστακτων γιά τούς ώμους τών έπαγγελματιών 
τών μαστιζομένων ύπό οικονομικής καχεξίας καί νά μήν έπιμείνει στήν 
άρση τοΰ ένοικιοστασίου. Ή  άστυνομία πάντως συνέλαβε ώς υπεύθυνους 
τών σκηνών στήν οδό ’Ανεξαρτησίας καί τήν πλατεία, τόν πρόεδρο τής 
"Ομοσπονδίας Τζοβάρα καί τρία μέλη τοΰ διοικητικού συμβουλίου, τούς: 
Φλώρο, Βακαλόπουλο καί Κοράκη καί τούς παρέπεμψε σέ δίκη μέ τήν κα
τηγορία τής άντίστασης κατά τής άρχής. Τό δικαστήριο, μέ άπόφαση (28 
Μαρτίου) άπάλλαξε, λόγω άμφιβολιών τούς περισσότερους καί καταδίκα
σε τόν Τζοβάρα σέ φυλάκιση δυό έβδομάδων, μέ άναστολή, καί τόν Κορά
κη σέ οκταήμερο φυλάκιση, κι αύτή μέ άναστολή.

Οί γιαννιώτικες έφημερίδες στό σύνολό τους, μέ διαφοροποίηση μόνο 
τής !Αγροτικής ήχοϋς, καταδίκασαν τήν άπεργία καί τά έπεισόδια, ρίχνο
ντας τήν εύθύνη στούς κομμουνιστές. Πιό έπικριτικός ήταν ό Χρηστοβα
σίλης: Τήν παρελθοϋσαν Πέμπτην -έγραφε- ή πόλις τών Ίωαννίνων εξημέ
ρωσε. φοροϋσα τόν ερυθρόν σκοϋφον τής Έπαναστάσεως. Πάντα τά σω
ματεία τών επαγγελματικών τάξεων, μεταξύ τών όποιων έμφωλεύουν καί 
οί έπαγγελλόμενοι τούς κομμουνιστάς ένταϋθα, ήσφάλισαν τά καταστήμα
τα καί τά εργαστήριά των καί έκήρυξαν πανεπαγγελματικήν άπεργίαν. 
(Ελευθερία, 14-3-27). Κι ό Χατζής, άναφερόμενος στούς ύποκινητές τής 
άπεργίας, σημείωνε: Μία άναρχος τάσις-συνεργούς έχουσα είς τό έργον 
της τόν εκνευρισμόν καί τήν κούρασιν τοϋ έλληνος άστοϋ... -έκ διευθύνσε
ων καί πηγών άλλων γνωστών καί άλλων αγνώστων, άλλά πάντοτε σατα- 
νικώς φερουσών είς τό μέσον τής κοινωνικής γαλήνης, κατά περιόδους, 
κινδυνωδέστατον καί άπειλητικόν τό θανάσιμον δηλητήριον τής αναρχίας 
καί έκτροχιασμοϋ τών πάντων, αποπειράται πρό καιροϋ καί πειραματίζε
ται καί επικρούει καί στηθοσκοπεί τήν αίμοπτύουσαν καί κονρασμένην 
αστικήν Ελλάδα, προσπαθούσα νά καταφέρη τό τελευταϊον κτύπημα κατά 
τής γαλήνης, τής τάξεως καί τής εσωτερικής αρμονίας της ("Ηπειρος, 12- 
3-27). Μ’ δλα αύτά, βέβαια, έννοοΰσε τούς κομμουνιστές γιά νά ύπομνήσει 
στή συνέχεια ότι πάσα οίαδήποτε συνδρομή τήν όποιαν παρέχει σήμερον 
ό έλλην άστός είς τάς έπανειλημμένας αύτάς άποπείρας τοϋ κομμουνι
σμού πρός διασάλευσιν τής τάξεως, πρός τοίοϋτον κατάντημα άναρχίας ή
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στρατοκρατίας τείνει... Ό  Κήρυξ στίς ίδιες περίπου διαπιστώσεις κατέλη
γε καί μόνο ή !Αγροτική ήχώ δέν άνέμιξε τούς κομμουνιστές στήν υποκί
νηση τής άπεργίας. Μίλησε γιά τήν ανάγκη νά λάβει υπόψη της ή «οικουμε
νική κυβέρνηση» τίς μεγάλες θυσίες τής έπαγγελματικής τάξης καί νά ικα
νοποιήσει τά αιτήματα τών έπαγγελματιών, γιά ν’ άποφευχθεΐ έτσι καί μιά 
γενικότερη άναστάτωση τής χώρας (12-3-27).

Ό  Πέτρος Κωστίδης, στή συνέλευση πού τόν είχαν καλέσει, μίλησε γιά 
τήν έξεύρεση μιάς συμβιβαστικής λύσης άνάμεσα στούς έμπορους καί στό 
κράτος, δέν είχαν έξαγγελθεΐ άκόμα τά μέτρα γιά τούς έπαγγελματίες. Τά 
ίδια θά έλεγε καί στή σύσκεψη τής 'Ομοσπονδίας έπαγγελματιών - έγινε 
τήν προηγούμενη τής άπεργίας, άλλά δέν τόν κάλεσαν. Ό χ ι γιατί δέν υπο
λόγιζαν τήν κρίση του, τό όνομα τοΰ Κωστίδη είχε άποχτήσει ένα ειδικό 
βάρος στήν κοινωνία τής πόλης, διαισθάνονταν όμως πώς οί συμβιβα
στικές τάσεις πού πάντα έδειχνε στήν άντιμετώπιση τών προβλημάτων, π ι
θανόν νά οδηγούσαν σέ άναστολή τής άπεργίας καί οί έπικεφαλής τής 
Όμοσπονδίας δέν τό ήθελαν μέ κανένα τρόπο. Ή ταν άποφασισμένοι νά 
συντονιστοΰν μέ τίς άπεργιακές κινητοποιήσεις τών συναδέλφων τους τής 
’Αθήνας, μέ τή βεβαιότητα πώς θά ύποχρέωναν τήν κυβέρνηση νά υποχω
ρήσει. Ά ν  πήγαινε ό Πέτρος στή συγκέντρωσή τους ίσως τά άνέτρεπε όλα. 
Ή ταν έθνική άνάγκη νά πληρώσουν φόρους, θά έλεγε καί σ’ αύτούς, όχι 
όμως όσους ζητούσε τό κράτος, τά αίτήματά τους πρός αύτή τήν κατεύ
θυνση έπρεπε νά στραφούν. Θά πρότεινε μάλιστα καί τή συνεργασία μέ 
τούς έμπορους, κι έκεΐνοι τήν άποζητοΰσαν, ούτε κάν τούς πλησίασαν οί 
έπαγγελματίες. Τό άποτέλεσμα ήταν νά μείνουν άνοιχτά όλα τά μαγαζιά 
τών έμπορων, έκδικοΰνταν τούς έπαγγελματίες, έγραφαν οί έφημερίδες, 
γιατί καί οί τελευταίοι δέν είχαν πάρει μέρος στήν άπεργία τών πρώτων.

Τή μέρα τής άπεργίας ό Πέτρος έδωσε έντολή καί στά δυό μαγαζιά νά 
κλείσουν. Δέν βγήκε άπό τό σπίτι ώς τήν ώρα πού έμαθε πώς στήν όδό 
Ανεξαρτησίας έξαγριωμένοι έπαγγελματίες έσπαζαν τζάμια μαγαζιών πού 
είχαν άνοίξει καί έδερναν άνθρώπους. Πήρε ένα αμάξι καί κατέβηκε στήν 
άγορά, μέ τήν έλπίδα ότι θά προλάβαινε τήν έπέκταση τέτοιων έκτροπων. 
"Οταν έφτασε όλα είχαν τελειώσει, ή άστυνομία είχε έπέμβει, έκαναν μά
λιστα καί μερικές συλλήψεις. Άπό τήν όδό Ανεξαρτησίας τράβηξε γιά τήν 
πλατεία, όπου θά γινόταν τό συλλαλητήριο, είχε άρχίσει κι όλας. Κόσμος 
πολύς, έξαγριωμένος όμως, αύτό δέν τοΰ άρεσε. Ό  λόγος τοΰ προέδρου 
τής Όμοσπονδίας Τζοβάρα, σέ πολλά σημεία του ήταν έμπρηστικός, φα
νάτιζε τό άκροατήριο, χτυποΰσε τήν κυβέρνηση, έδειχνε σά νά έπιθυμοΰσε 
τήν πτώση της. —Κι άν πέσει ή «οικουμενική» τί θά μάς έρθει; συλλογί
στηκε ό Πέτρος. —Κυβέρνηση Κονδύλη, μίλησε φωναχτά ό διπλανός του, 
σά νά έδινε άπάντηση στούς συλλογισμούς τοΰ Πέτρου. —Ναί, πρόσθεσε 
ό άλλος, όταν ό Πέτρος γύρισε καί τόν κοίταξε, τή λίρα 700 καί τό ψωμί



15 δρχ. αύτά θά μάς φέρει ό Κονδύλης. Άπό τόν εξώστη τοΰ !Άβέρωφ ό 
Τζοβάρας διάβαζε τό τηλεγράφημα πού θά έστελναν στήν 'Ομοσπονδία 
Αθηνών, έκείνη είχε άναλάβει τήν πρωτοβουλία τών πανελλήνιων κινητο
ποιήσεων: Απεργία έκηρύχθη γενική ά π ' άκρου είς άκρον τής πόλεως. Κ α
ταστήματα παραμένουσι κλειστά. Επαγγελματικός κόσμος Ηπείρου εμμέ
νει μετά φανατισμοϋ τή άπεργίςι, μέχρι τελείας έκπληρώσεως δικαίων 
αιτημάτων του. Βέβαια, μετά τά αιματηρά γεγονότα τών Αθηνών, άπερ- 
γίες δέν έγιναν, ή κυβέρνηση έδωσε ύποσχέσεις νά έξετάσει τά αιτήματα 
τών έργαζομένων, δέ θά λύγιζε δμως πρό οίασδήποτε πιεστικής καί συνδε- 
διασμένης ένεργείας, ύπονοώντας πολλά μέ τή λέξη συνδεδιασμένης. Χω
ρούσαν σ’ αύτή καί οί κομμουνιστές, άλλά καί οί κινήσεις τών φιλικών 
πρός τόν Κονδύλη στρατιωτικών παραγόντων, πού έπεδίωκαν άνατροπή 
τής «οικουμενικής κυβέρνησης». Αύτά συζητοΰσε τήν άλλη μέρα μέ τό Γιά
γκο στό μαγαζί ό Πέτρος καί άναρωτιόνταν τί περίμενε τήν Ελλάδα άν 
έπεφτε ή κυβέρνηση. — Καί νά δεις, είπε γελώντας ό Πέτρος, αύτός ό διά
βολος ό Χατζής σά νά ήταν δίπλα μου χτές στήν πλατεία τήν ώρα πού κά
ποιος μοϋ μιλούσε γιά τυχόν κυβέρνηση Κονδύλη καί τά δημοσίευσε στήν 
έφημερίδα του. — Οί δημοσιογράφοι είναι πανταχοϋ παρόντες, παρατήρη
σε ό Γιάγκος κι άς μήν τούς υποψιαζόμαστε. Ή  άναταραχή πού δημιουργή- 
θηκε άπό τίς άπεργίες τών έπαγγελματιών καί τή σύλληψη τών μελών τοΰ 
διοικητικοΰ συμβουλίου τής οργάνωσής τους, άπορρόφησε τό ένδιαφέρον 
τών δυό οικογενειών καί δέν άφησε περιθώρια χρόνου γιά νά συζητήσουν 
μέ ήρεμία καί άνεση τό θέμα τής Θεώνης. Έκαναν τό λάθος νά μήν προ
σέξουν καί τή στήλη τών άφίξεων καί άναχωρήσεων τής Ελευθερίας τήν 
είδηση: Άφίκετο έξ Αθηνών ό έν Αλεξάνδρειά έγκριτος συμπατριώτης ια
τρός κ. Θ. Καρβούνης. Ούτε δμως καί ό μουφτής τούς ειδοποίησε γιά τόν 
έρχομό του. Εξάλλου καί νά έβλεπαν τόν Καρβούνη, τί θά συζητούσαν; 
Τόν είχαν παρακαλέσει τόσες φορές, ή έπανάληψη γινόταν βαρετή. Τούς 
έδωσε ύπόσχεση καί πίστευαν πώς θά κρατούσε τό λόγο του. δέν χρειάζο
νταν λοιπόν καινούριοι τεμενάδες. "Οπως πληροφορήθηκαν ύστερα άπό 
μέρες ό Καρβούνης αύτή τή φορά δέν πήγε στήν Κωνσταντινούπολη, ξα- 
ναγύρισε στήν Αλεξάνδρεια. Έμειναν μέ τήν έλπίδα ν’ άκούσουν καλά νέα 
στό επόμενο ταξίδι του.

Σ τήν Αθήνα ή «οικουμενική κυβέρνηση», παρά τίς μεγάλες δυσκολίες 
πού άντιμετώπιζε, έξαιτίας τών άντιθέσεων τών κομμάτων πού τή 

συγκροτούσαν, προχωρούσε στό έργο της μέ ικανοποιητικά άποτελέσματα 
σέ άρκετούς τομείς. Ό  Καφαντάρης μπορεί νά είχε πάρει σκληρά μέτρα, 
άσυνήθιστα ώς τότε, άφοΰ ύποχρέωσε νά πληρώνουν φόρους, άνάλογα μέ 
τά κέρδη τους, καί τάξεις πού ελάχιστα πλήρωναν ώς τότε, βάδιζε σταθερά 
στήν ίσοσκέλιση τοΰ προϋπολογισμού, στό τέλος θά τό πετύχαινε καί θά
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περηφανευόταν γιαυτό. Τό άποτακτικό όμως δέν έλεγε νά λυθεί και οί 
άντιτιθέμενες άπόψεις στούς κόλπους τής κυβέρνησης, δημιουργούσαν 
πρόσφορο κλίμα γιά τήν άποσταθεροποίηση. Ό  στρατηγός Άλ. Όθωναϊος, 
αποστρατευμένος ύστερα άπό άξίωση τοΰ Λαϊκόν κόμματος -είχε διατελέ- 
σει πρόεδρος τοΰ Στρατοδικείου πού καταδίκασε σέ θάνατο τούς έξ άντι- 
βενιζελικούς άρχηγούς- έπηρέαζε πολλούς «παράγοντες» τοΰ στρατεύμα
τος, οί όποιοι άντιδροΰσαν στήν έπαναφορά άντιβενιζελικών άξιωμα- 
τικών στό στράτευμα καί άπειλοΰσαν μέ κινήματα. Τελικά καί μέ τήν έπέμ- 
βαση τοΰ Βενιζέλου, πού είχε ξαναγυρίσει στήν Ελλάδα τόν Απρίλιο, θά 
έπιτυγχανόταν συμβιβασμός μέ τή δημοσίευση τών άποφάσεων τοΰ Ανώ
τατοι» Στρατιωτικού συμβουλίον γιά τήν έπαναφορά στό στράτευμα άριθ- 
μοΰ άπότακτων. Πάντως ό άντίκτυπος τών κινήσεων τών «παραγόντων», 
γιά τή δημιουργία στρατιωτικών κινημάτων, άπασχολοΰσε καί τίς στήλες 
τοΰ γιαννιώτικου τύπου πού άποδοκίμαζε τέτοιες κινήσεις.

Θά ήταν άκόμα πιό άποδοτικό τό έργο τής «οικουμενικής», άν, δπως 
σημειώθηκε, τά άντιτιθέμενα συμφέροντα τών κομμάτων πού συμμετείχαν 
σ’ αύτή, δέν άποτελοΰσαν σοβαρό άνασχετικό φραγμό στήν προσπάθειά 
της. Ή  έπαναφορά τών άποτάκτων. κυρίως, έδινε καθημερινές άφορμές 
γιά φήμες περί έτοιμαζόμενων στασιαστικών κινημάτων καί τροφοδο
τούσαν τίς στήλες τών έφημερίδων. άθηναϊκών καί έπαρχιακών, μέ ειδή
σεις γιά έπικείμενες παραιτήσεις ύπουργών, πιό συχνά άναφερόταν τό 
όνομα τοΰ ύπουργοΰ Εσωτερικών καί άρχηγοΰ τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος Π. 
Τσαλδάρη. Ή  βασική δμως αιτία τής δημιουργίας τών προστριβών ήταν ό 
Δ ι χ α σ μ ό ς ,  πού δέν έλεγε νά ξερριζωθεϊ άπό τίς καρδιές τών Ελλήνων. 
Πώς δμως νά λησμονήσει ό λαός τίς κομματικές του άντιθέσεις, δταν οί 
ίδιοι οί άρχηγοί του δέν άφηναν ευκαιρία νά ρίχνουν λάδι στή φωτιά καί 
ν’ άναρριπίζουν τά πάθη; Ενδεικτικό παράδειγμα: Γινόταν, στά τέλη 
Μαρτίου, συζήτηση στή βουλή σέ άρθρο τοΰ νομοσχεδίου γιά τή συγκρό
τηση τής Γερουσίας. Μιλώντας ό άρχηγός τής Δημοκρατικής ένωσης καί 
μέλος τής κυβέρνησης Άλ. Παπαναστασίου έρριξε μιά βολή έναντίον τοΰ 
άντιβενιζελικοΰ κόσμου, έν γνώσει του ότι ό λόγος του θά προκαλοΰσε 
άναταραχή. —Ή  Έπανάστασις -είπε- έπραξε τό καθήκον της τουφεκίσασα 
τούς εξ. Ή  άντίδραση έκ μέρους τών άντιβενιζελικών βουλευτών ήταν άμε
ση: —Έδολοφονήσατε τήν Ελλάδα  -φώναζαν- τό έργον σας είναι άτιμον 
καί αισχρόν. Διασύρατε τήν τιμήν τής Ελλάδος. —Καλά έκάμαμε, ήταν ή 
άπάντηση τών βενίζελικών βουλευτών. —Τό αίμα τών εγκλημάτων σας 
έβαψε τήν Ελλάδα άπό τοϋ Ταινάρου μέχρι τοϋ Έβρον. Είναι άτιμον καί 
τό ίδικόν σας έργον (τοΰ Παπαναστασίου) καί τοϋ Πλαστήρα, ούρλιαζαν 
οί άντιβενιζελικοί. Άνάμεσα στίς φωνές τών τελευταίων ξεχώριζε καί μία 
άληθινή, γεμάτη πόνο, βγαλμένη άπό τά βάθη τής καρδιάς. Ή ταν ή φωνή 
τοΰ βουλευτή Δραγούμη: — Έδολοφονήσατε τόν άδελφό μου -φώναξε- καί
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έθανατώσατε καί τόν πατέρα μου διά μαρασμού καί εχετε τήν άναίδειαν 
νά μάς υβρίζετε άκόμη; Ή ταν κραυγή σπαρακτική, στό άκουσμά της ό Πα
παναστασίου αίσθάνθηκε τήν ανάγκη νά ζητήσει συγγνώμη άπό τό Δρα- 
γούμη. Ποιό τό όφελος; Τό φάντασμα τοϋ Διχασμού πλανιόταν μέσα στήν 
αίθουσα τής βουλής, ξαπλώθηκε σέ λίγο σ’ όλη τήν Ελλάδα, καθώς ο'ι 
Έλληνες διάβαζαν τίς έφημερίδες, ξεχνούσαν τήν «οικουμενική» καί ξα- 
ναγύριζαν στίς φοβερές μέρες τής έμφύλιας διαμάχης.

"Ολα αύτά δέ μπορούσαν νά μείνουν άσχολίαστα άπό τό γιαννιώτικο 
τύπο. Ό  Χατζής, κατακρίνοντας τούς βενιζελικούς γιά τή στάση τους 
έγραψε ολοσέλιδο άρθρο (2-4-27), μέ τίτλο: Ποϋ βαίνομεν: Στό άρθρο του 
άφηνε αιχμές καί έναντίον τοΰ Τσαλδάρη, γιατί δέν άποχώρησε άπό τήν 
κυβέρνηση. Γιά λίγες μέρες δημιουργήθηκε πολιτική κρίση, ξεπεράστηκε 
καί πάλι κι ό Τσαλδάρης έμεινε στήν κυβέρνηση. Δέν ήταν ή πρώτη κρίση. 
Κι είναι ν’ άπορεΐ κανείς πώς ή «οικουμενική» κρατήθηκε στή ζωή γιά 
πολλούς μήνες καί δέν διαλύθηκε άπό τήν πρώτη στιγμή...

Τ ό Μάρτιο ή ’Αλβανία βρισκόταν πάλι σέ άναταραχή. Ό  Κήρυξ, 
πρώτος, δημοσίευε ειδήσεις γιά έπαναστατικά κινήματα, τό Γενικό 

προξενείο τής ’Αλβανίας στά Γιάννινα, όπως πάντα, τά διέψευδε: τά γρα- 
φέντα είναι εντελώς άνυπόστατα. Κάποτε, βέβαια, ό Κήρυξ, βασισμένος σέ 
όχι σωστές πληροφορίες, δημοσίευε καί ψεύτικες ειδήσεις, τή φορά αύτή 
ήταν καλά πληροφορημένος. Οί άθηναϊκές έφημερίδες τόν επιβεβαίωναν. 
Ή  έπανάσταση είχε έκραγει στή Β. ’Αλβανία καί, όπως έλεγαν, αιτία ήταν 
ή πρόσκληση δώδεκα ήλικιών άπό τό Ζώγου καί ή κήρυξη τοϋ στρατιωτι
κού νόμου. Άλλες φήμες έπέμεναν ότι ή ’Ιταλία ήταν έτοιμη νά άποβιβα- 
στει στήν Αύλώνα. Πιθανόν όλες οί φήμες νά διαδίδονταν καί τά κινήματα 
νά ύποκινοΰνταν άπό τήν ’Ιταλία, γιά νά ύποχρεώσουν τό Ζώγου σέ πλήρη 
υποταγή. Εξάλλου μιά άπόβαση ’Ιταλών στήν Αλβανία άποτελοΰσε συνη
θισμένο φαινόμενο.

Ή  οριστική πάντως άποχώρηση τών ’Ιταλών τό 1920 άπό τούς Αγίους 
Σαράντα, είχε δυσμενείς έπιπτώσεις στόν ελληνικό πληθυσμό. Πριν άπό 
τήν άποχώρησή τους άπό τήν πόλη οί ’Ιταλοί είχαν πωλήσει στούς "Ελλη
νες τίς έγκαταστάσεις καί τά οικοδομήματα τής ναυτικής βάσης, τής οργα
νωμένης άπό τήν έποχή τής κατοχής τής Αλβανίας κατά τόν παγκόσμιο 
πόλεμο. Γιά νά ύποχρεώσουν μάλιστα τούς "Ελληνες νά τά άγοράσουν, ό 
διοικητής τής βάσης, πλοίαρχος Lavalitero Sinoi, άπείλησε νά καταστρέψει 
ολόκληρη τήν πόλη, μέ βομβαρδισμό άπό τά τρία πολεμικά πλοία τοϋ 
ναυστάθμου. Τά άγορασθέντα άκίνητα χρησιμοποιήθηκαν άπό τούς Έλλη
νες ώς κατοικίες, άποθήκες έμπορίου, μετασκευάστηκαν σέ σχολεία, θερά
πευσαν τελικά πολλές οικιστικές άνάγκες τών κατοίκων. "Ομως οί Αλβα
νοί, άρχές καί ιδιώτες, καραδοκούσαν. Μόλις αποχώρησαν οί ’Ιταλοί οί



αλβανικές αρχές καί οί παρά τό πλευρόν των διάφοροί φνγοδικοϋντες 
Τσάμηδες, κατέλαβαν τά οικοδομήματα πού είχαν άγοραστεί άπό τούς 
'Έλληνες. Λεηλάτησαν πρώτα τίς κτιριακές έγκαταστάσεις (άρπαξαν ντε- 
κοβίλ. βαρέλια σιδερένια, βενζίνη, αύτοκίνητα κ.ά.) ένώ ταυτόχρονα κατα
λάμβαναν τά κτίρια, δέν άναγνώριζαν τίτλους ιδιοκτησίας -καί βέβαια δέν 
πλήρωναν ένοίκια- καί δέν υπολόγιζαν τίς διαμαρτυρίες τών Ελλήνων. Οί 
παραστάσεις τών τελευταίων πρός τά Τίρανα καί ή προσφυγή στά δικα
στήρια δέν έφεραν κανένα άποτέλεσμα. Σάν καλοί νοικοκυραΐοι, τόσο οί 
άρχές, όσο κι άλλοι πλούσιοι ’Αλβανοί, άπό τό ’Αργυρόκαστρο κι άλλοΰ 
έχτιζαν νέους ορόφους στά σπίτια πού άρπαζαν, όλα γίνονταν βάσει σχε
δίου, τό όποιο είχε οργανώσει ό νομάρχης ’Αργυροκάστρου Ν. Τρομάρας. 
Οί συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες καί οί παραστάσεις τών Ελλήνων προξέ
νων υποχρέωσαν τούς ’Αλβανούς νά ύποσχεθούν -πρώτος καί καλλίτερος 
ό απαίσιας μνήμης Μ ουφίτ Αιμποχόβα (βλ. Ε ' τόμο)- ότι τό ζήτημα θά 
λυθή ώς πρέπει είς κράτος, τό όποιον σέβεται τήν περιουσίαν τοϋ άτόμου 
καί τήν ελευθερίαν του καί θ ’ άποδοθή ένί έκάστω τό δίκαιον. Συγκροτή
θηκε μάλιστα καί έπιτροπή έρευνας, ή όποία έξέδωσε καί τίς πρώτες άπο- 
φάσεις της, άναγνωρίζοντας τούς τίτλους ιδιοκτησίας τών άγοραστών 
Ελλήνων τής περιόδου τής ιταλικής κατοχής. Ά μ α  τή άναγγελία τής άνα- 
γνωρίσεως έξηγέρθη πρώτον ό μουσουλμανικός τοϋ Αργυροκάστρου κό
σμος, άγριος, άπειλητικός, πλήρης μίσους καί φθόνου άπειλών γήν καί 
ουρανόν. ’Αμέσως άνακλήθηκε ή έπιτροπή -είχε έρθει άπό τά Τίρανα- καί 
ύποβλήθηκε στή βουλή νομοσχέδιο μέ τό όποιο δημεύονταν όλα, χωρίς 
έξαίρεση, τά κτήματα τών ομογενών. Καμιά συνηγορία γιά τό δίκαιο τών 
Ελλήνων τών 'Αγίων Σαράντα δέν άκούστηκε στή βουλή, ούτε άκόμα άπό 
τούς χριστιανούς βουλευτές, κι αύτό ήταν τό μεγάλο παράπονο τών κατοί
κων τής πόλης. Κανείς έκ τών χριστιανών βουλευτών τοϋ νομοϋ Άργυρο
κάστρου ή Κορυτσάς ή Χειμάρρας δέν ήνοιξε τό στόμα του. ΙΊτύσσοντες 
καί άποβλέποντες είς τό έξ 25 ναπολεονίων μηνιαίον μισθόν... ύποκλινό- 
μενοι καί πρό τοϋ τελευταίου μουσουλμάνου υπαλλήλου, ψήφισαν τό νό
μο. Μόνο ένας βουλευτής διαμαρτυρήθηκε έντονα, Τουτουλιάνης τό όνομά 
του. Ουδέποτε -είπε- είς ούδέν μέρος τοϋ κόσμου οί ένάγοντες δικάζουσι 
τους έναγομένους. Έάν νομίζητε ότι άδίκως καί παρανόμως κατέχουσι ή 
άγοράση τά έν Ά γίο ις Σαράντα οικήματα, θ ’ άφήσητε τήν δικαιοσύνην 
έλευθέραν καί άνεπηρέαστον ν ’ άποφασίση. 'Ημείς ένταϋθα ειμεθα οί ένά
γοντες, ούδείς νόμος, άνθρώπινος ή θείος, δίδει τό δικαίωμα είς τόν ένά- 
γοντα νά γίνη καί δικαστής τού έναγομένου... Ποιός νά τόν άκούσει; Ή  
σθεναρά φωνή του ήτο φωνή βοώντος έν τή έρήμω. Τό πρόγραμμα τής 
Αλβανικής κυβερνήσεως ήτο καί είναι ή έξόντωσις τοϋ χριστιανικού στοι
χείου, σημείωνε ό συντάκτης τής άνταπόκρισης. Διαπιστώσεις καί σήμερα 
επίκαιρες... Γιά νά ρίξει στάχτη στά μάτια τών Εύρωπαίων ή άλβανική
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βουλή διόρισε έπιτροπή άπό έμπιστό της πρόσωπα γιά ν’ άποφασίσει ορι
στικά γιά τήν τύχη τών κτημάτων, μάλιστα έδωσε τό δικαίωμα στούς 
ένδιαφερόμενους νά ορίσουν κι αύτοί δυό μέλη γιά νά ύπερασπίσουν τά 
δικαιώματά τους. ΟΙ βαθύτερες σκέψεις της δέν άργησαν νά φανούν. Κα
νένα συμβόλαιο καί κανένα τίτλο δέν θέλησε ν ’ άναγνωρίσει ή έπιτροπή 
καί δήμευσε δλες τίς οικοδομές, δχι μόνο εκείνες πού είχαν άγοραστεϊ άπό 
τούς Ιταλούς ή είχαν χτιστεί έπί ιταλικής κατοχής, άλλά κι δλες δσες είχαν 
άνεγερθεΐ κατά τήν έποχή τής ελληνικής κατοχής καί κατά τήν περίοδο τής 
Αυτονόμου. Κι δχι μόνο αύτό. Υποχρέωσε τούς 'Έλληνες νά πληρώσουν 
καί τά ένοίκια τών δικών τους κτημάτων, όσων έχτισαν ή έγιναν κάτοχοί 
τους μέ άγορά καί τίτλους άνανγνωριζόμενους άπό τούς ’Ιταλούς, άπαγο- 
ρεύοντας τήν άναχώρησή τους στό έξωτερικό πρίν άπό τήν άποπληρωμή 
τών «χρεών» τους. Α πό οίκοκυραιοί σήμερον εύρισκόμεθα είς τούς δρό
μους καί βεβαρημένοι μέ τό άδικον χρέος μέ τό όποιον μάς έφόρτωσαν 
διαμαρτύρονταν οί 'Έλληνες καί παρακαλοΰσαν τούς Ήπειρώτες καί 
δλους τούς 'Έλληνες νά ύψώσουν φωνή διαμαρτυρίας καί τήν ελληνική 
κυβέρνηση νά ζητήσει άπό τήν άλβανική τήν άμεση κατάργηση τού νόμου 
καί τήν ψήφιση άλλου. Θά ήθέλαμεν νά γνωρίζομεν -πρόσθεταν στή δια
μαρτυρία τους οί Βορειοηπειρώτες- τί επιδιώκει ό ελληνικός κόσμος καί 
ή έλληνική κυβέρνησις διά τών «Έλληνοαλβανικών συνδέσμων» καί τών 
«Έλληνοαλβανικών επιμελητηρίων» (μόλις πρόσφατα είχαν ιδρυθεί), δταν 
άφήση νά φυγαδενθώσιν εκείνοι, οί όποιοι θά ύποστηρίξωσι καί θά είσα- 
γάγωσι τά ελληνικά προϊόντα έν Αλβανίςι, δταν άφηση νά εκριζωθούν 
δλαι έκεϊναι αί χιλιάδες τού ομογενούς κόσμου, αί όποϊαι θά προτιμήσωσι 
έστω κατά τι άκριβώτερα τά ελληνικά προϊόντα: Είς τί θά ώφελήσουν δλα 
αύτά, δηλ. η φιλία καί ή προσέγγισις τών δύο συγγενών κόσμων, δταν ό 
άλβανός σκέπτεται πώς νά πιέση. νά έξευτελίση καί νά έξολοθρεύση τόν 
φυλετικώς συγγενή του:... («Ήπειρος», Γράμματα άπό τήν Αλβανίαν: 
Ά δικος έξοντωτική ένέργεια κατά τών ομογενών Ελλήνων τών Αγίω ν  
Σαράντα. Ή  διαμαρτυρία καί ό πόνος τών άδικουμένων, 17, 18 καί 20-3- 
1927).

Ή  περιπέτεια τών Ελλήνων τών 'Αγίων Σαράντα, άποτελεΐ μιά μικρή 
πτυχή τών δεινοπαθημάτων τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ λαού, τά όποια συνε
χίζονται, χωρίς τελειωμό, ογδόντα χρόνια τώρα, άφ’ δτου γιά πρώτη φορά 
άπελευθερώθηκε. Ά ς  μελετηθεί άπό τούς δικούς μας, έστω καί άν θεωρηθεί 
ώς άσήμαντη ύποσημείωση, σ’ ένα πολυσέλιδο έργο δραματικών διαστά
σεων...

Τό Λύκειο Έλληνίδων. ό μόνος σχεδόν ζωντανός πνευματικός οργανισμός στά 
Γιάννινα τήν έποχή αύτή, άνέλαβε μιά νέα πρωτοβουλία: Μέ έκκλησή της πρός τάς 
’Ηπειρωτικός κοινότητας καί τά απανταχού Ηπειρωτικά σωματεία καί οργανώ
σεις. γνωστοποιούσε τήν ίδρυση παραρτήματος, άποτελουμένου έκ κυριών καί
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κυρίων τών Ίωαννίνων, σκοπόν εχοντος τήν μελέτην, άλλά καί τήν περισυλλογήν 
καί διαφύλαξιν τών κειμηλίων έκείνων τής Ηπειρωτικής τέχνης καί βιομηχανίας, 
δσων διά τοϋ καιροϋ διεσώθησαν καί εύρίσκονται τήδε κακεϊσε τής Ηπείρου. 
Σκοπός τοϋ Λυκείου ήταν ή 'ίδρυση Μουσείου Ηπειρωτικής τέχνης καί βιομηχα
νίας, γιαυτό καί ζητοΰσε τήν ενίσχυση όλων στήν προσπάθεια του, μέ τήν προ
σφορά τέτοιων άντικειμένων, άναγκαίων γιά τήν ίδρυση τοΰ Μουσείου. Οί σκοποί 
τοϋ παραρτήματος ήταν ευρύτεροι. ’Αποσκοποΰσε καί στή συλλογή λειψάνων, μαρ
τυριών ή χειρογράφων σχετικών μέ τήν ιστορίαν τής Ηπείρου, ή όποία άκριβώς 
διά τοϋτο άπέμεινε σκοτεινοτάτη. διότι αί πηγαί καί αί γραπταί ή άλλαι μαρτυρίαι 
ίστορικαί κατεστράφησαν. Τήν έκκληση υπέγραφαν αί κυρίες: Μ. Πυρσινέλλα, πρό
εδρος τοϋ Λυκείου, Φρ. Ίωαννίδου, γενική έφορος τοϋ τμήματος, Κ. Λύκα, Μ. Χω
ραΐτου καί Κ. Άλιέως, ειδικοί έφοροι τοΰ τμήματος. Έπίσης τά συμβουλευτικά μέ
λη τοΰ τμήματος: Β. Πυρσινέλλας, Γ. Χατζής, Π. Μελίρρυτος, Άλ. Κοντοπάνος, Μ. 
Γκαραλάνης, Α. Χατζής.- Ή  άντιδικία γιά τό ποιό ήταν καλλίτερο άστυνομικό 
σώμα, ή Αστυνομία πόλεων ή ή Χωροφυλακή, συνεχιζόταν, χωρίς κομματικές ανα
μίξεις αύτή τή φορά. "Οπως σημειώθηκε, ή ’Ελευθερία καί ή Ηπειρωτική ήχώ ήταν 
ύπέρ τής Αστυνομίας πόλεων, ή "Ηπειρος καί ό Κήρυξ ύπέρ τής Χωροφυλακής. 
Φυσικά όλα γράφονταν, έν όψει τής φημολογούμενης επέκτασης τής Αστυνομίας 
πόλεων καί στά Γιάννινα. Έγραφε κλείνοντας σχετικό άρθρο του ό Χατζής: 
(Ήπειρος. 7-4-27, άρθρο μέ τίτλο: 'Εσπευσμένη πρότασις): Θέλομεν δ ι ' δλων τών 
ανωτέρω νά καταστήσωμεν φανερόν δτι η πόλις τών Ίωαννίνων. σπεύδουσα νά ζη- 
τήση Αστυνομίαν πόλεων καί ένταϋθα (πολλά σωματεία, μέ ψηφίσματά τους, τό 
είχαν ζητήσει άπό τήν κυβέρνηση), φοβούμεθα μήπως έλησμόνησε τελείως τήν πραγ
ματικότητα τής καταστάσεως. Ζητεί δέ σμόκιν ή φράκον διά νά καταδιώξη τό άτι- 
θάσευτον ληστρικόν τσαρούχι καί τό μαϋρον καλπάκι, εφαρμόζει δέ κυρίως τήν πα
ροιμίαν τής Φατιμές, ή όποία δλα τά έχει καί ό μεταξωτός ό φερετζές τής λείπει...- 
Ό  γιατρός Γεώργιος Σούλης. μέ έπιστολή του πρός τήν Ήπειρο (8-4-27) κατάγγειλε 
ότι στίς φυλακές ’Ακραίου δέν είχαν πεθάνει τό χειμώνα μόνο δυό άπό τούς κατη
γορούμενους γιά τή ληστεία τής Πέτρας, άλλά 7-10 άτομα, έκτίοντα άλλα 20 
ημερών φυλάκισιν. άλλα μηνιαίαν καί άλλοι ήταν ύπόδικοι καί ίσως άθώοι. Δέν 
άπέθανον -συνέχιζε- άποτόμως οί άνθρωποι αύτοί, έν οίς περιλαμβάνονται καί οί 
τής Πέτρας, άλλά μετά 10 έως 15 ήμερων άσθένειαν... 'Ενώ έγώ έγνωμοδότουν (ό 
Σούλης ήταν έφεδρος υγειονομικός άξιωματικός τοΰ στρατοπέδου ’Ακραίου καί ια
τρός τών πολιτικών φυλακών) νά σταλοϋν είς τό νοσοκομεϊον. ό είσαγγελενς έπε- 
κύρωσε τάς γνωματεύσεις μετά 3-4 καί 5 ημέρας, όπότε ό δυστυχής ένοχος ή άθώος 
μετήλασσε βίον. Πάντες οϋτοι άπέθανον έκ γρίππης καί πνευμονίας, ών τότε εϊχο- 
μεν επιδημίαν καί άνέφερον έγγράφως είς τήν εισαγγελίαν τά κακά άποτελέσματα 
καί τά μέτρα άτινα δέον νά ληφθώσι. Ά λλά δέν βαριέσθε!.. έπιασε καί αύτή τά ρω- 
μέϊκα χρονοντούλαπα. Καί κατέληγε: Ό σον άφορά τήν κατάστασιν τών φυλακών 
άπό υγιεινής άπόψεως άποφεύγω νά γράψω τί. διότι είναι στίγμα διά τήν Ήπειρον, 
είμή μόνον τοϋτο σάς λέγω, δτι ζοϋν μαζί εντός τοϋ αύτοϋ θαλάμου φυματικοί. 
συφιλιδικοί καί δ.τι άλλο θέλετε, έπίσης καί γιά τήν καθαριότητα περιττεύει πάσα 
συζήτησις. διότι ό καθένας πλησιάζων είς άκτινα 500 μέ τρων καταλαβαίνει τί γίνε
ται... Δέ νομίζω πώς χρειάζονται σχόλια. Ή  υπάρχουν περιπτώσεις σύγκρισης καί 
μέ τή σημερινή κατάσταση τών ελληνικών φυλακών;..- Τό νέο ένοικιοστάσιο δημι
ούργησε πάλι άναστάτωση στόν έπαγγελματικό κόσμο, ό όποιος άρχισε συνεννοή-
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σεις γιά άπεργιακές κινητοποιήσεις.- Στήν ’Αθήνα, στίς άρχές τοϋ δεύτερου δεκαή
μερου τοΰ ’Απριλίου, παρατηρήθηκε ζωηρά κίνησις τών ληστοτρόφων Ηπείρου, 
άγωνιζομένων όπως παραστήσουν τούς Ρετζαίους ώς ξένους πρός τό έγκλημα τής 
Πέτρας. Σέ σχόλιό της, τήν άλλη μέρα (14-4-27), ή Ή πειρος τόνιζε ότι οί ειδήσεις 
δέν τήν έξέπληξαν. ’Αποτελούσαν τή συνέχεια μιάς μακράς όσον καί θλφεράς ιστο
ρίας, ή όποια γράφεται είς βάρος τής Ηπείρου καί τοϋ λαοϋ της. Ή  προστασία τών 
ληστών καί ή έξνπηρέτησις τών συμφερόντων αύτών, υπήρξε πάντοτε ένασχόλησις 
πολύ προσοδοφόρος καί έπικερδεστάτη, είς τρόπον ώστε εύλόγως νά θεωρήται ώς 
επίζηλος επιτυχία διά τινας ή προσφορά καί ή παρά τών ληστών άποδοχή καί μ ί
σθωσις τών υπηρεσιών τών τιμίων αύτών υποκειμένων. Ό  σχολιογράφος εξέφραζε 
στή συνέχεια τήν άπογοήτευση τοΰ Ήπειρωτικοΰ λαοΰ γιά τήν άδιαφορία τών 
άρχών πρός λήψη μέτρων έναντίον τών ληστοτρόφων καί γιά τόν συνεχιζόμενο 
έμπαιγμό του. Ά ς  έκδοθή τουλάχιστον -κατέληγε- δσο τό δυνατόν ταχύτερον τό 
βούλευμα έπί τοϋ έγκλήματος τής Πέτρας διά ν ’ άποστομωθοϋν πολλά στόματα καί 
διά νά άρθοϋν πολλαί άμφιβολίαι, αί όποϊαι ρίπτονται είς τήν δημοσιότητα καί δη
μιουργούν κατάλληλον έδαφος διά τήν σποράν καί καρποφόρησιν τών προσπα
θειών πολλών προθύμων υπηρετών τής ληστρικής ιδεολογίας. Αύτή ήταν ή πραγ
ματικότητα. Καί τό βούλευμα άργοΰσε άκόμα...- Έξαιτίας τής εκλογής τοϋ Πέτρου 
Αποστολίδη, θεωρούμενου κομμουνιστή, ώς γραμματέα τοΰ ’Ιατρικού συλλόγου. 
καί ύστερα άπό δημοσίευση σχολίου στήν Ή πειρο (13-4-27), άπό τόν άντικαταστά- 
τη τοΰ Χατζή Γ. Ρίκη (ό Χατζής έλειπε στήν Αθήνα), έπικριτικοΰ τοϋ αποτελέσμα
τος τών άρχαιρεσιών στό σύλλογο, ό όποιος εξέλεξε ώς μέλη τοϋ διοικητικού 
συμβουλίου δεδηλωμένους κομμουνιστάς, ό πρόεδρος τοΰ συλλόγου Δημ. Βλαχλεί
δης υπέβαλε τήν παραίτησή του. Τόν ακολούθησαν οί γιατροί Γ. Φάντης, Αν. Χρη- 
στίδης καί Νισήμ Λεβής. Ύστερα άπό πολλές παρασκηνιακές ένέργειες, καί μετά 
τήν επιμονή τοΰ Βλαχλείδη στήν παραίτησή του, ορίστηκε νέα γενική συνέλευση, 
πού άνέδειξε ώς πρόεδρο τόν Άδ. Τσατσάνη. (Τά παρασκήνια τών εκλογών στόν 
’Ιατρικό σύλλογο εκθέτει μέ λεπτομέρειες ό Π. Αποστολίδης στό βιβλίο του: Όσα 
θυμάμαι, 1900-1969. Β ' ’Αθήνα 1983 σελ. 86-90). Οί άλλες έφημερίδες δέν άσχολή- 
θηκαν μέ τό ζήτημα.- Ή  Αγροτική ήχώ δημοσίευσε, σέ συνέχειες τήν εισηγητική 
έκθεση τοΰ βουλευτή Ίωαννίνων Άλεξ. Μυλωνά, έπί τής προτάσεως νόμου περί 
άναγνωρίσεως κοινοτικών τινών δασών έν Ήπείρφ. ώς καί τροποποιήσεως δα
σικών τινών διατάξεων. Ό  Μυλωνάς στήν εισήγησή του άνέφερε: Έπί τουρκοκρα
τίας πολλά χωρία έν Ήπείρω... ένέμοντο ώς ιδιοκτησίαν των, πλήν άλλων άκινή- 
των καί τά είς τήν περιφέρειάν των δάση. Ά μ α  τή καταλήψει τών χωρών τούτων 
ύπό τής Ελλάδος, πολλά τών χωρίων τούτων έζήτησαν τήν άναγνώρισιν τών δα
σικών δικαιωμάτων των έκ μέρους τοϋ έλληνικοϋ Δημοσίου. Τό ελληνικόν δμως 
Δημόσιον, άθρόως άπέρριψε τάς άξιώσεις τών χωρίων, έπί τφ  λόγφ δτι δέν είχον 
ταϋτα τίτλους, εϊτε διότι τά προσαγόμενα ώς τίτλοι έγγραφα δέν ήσαν έν τάξει 
συμφώνως πρός τόν περί τών γαιών οθωμανικόν νόμον. Τοιουτοτρόπως δικαιώ
ματα έκπαλαι ύφιστάμενα καί αν μή άναγνωριζόμενα, τουλάχιστον κα τ’ άνοχήν 
τοϋ τουρκικοϋ Δημοσίου άσκούμενα ύπό τών χωρίων τούτων έπί τών είς τήν περι- 
φέρειάν των δασών, έκρίθησαν ώς ούδεμίαν δημιουργοϋντα διά τό έλληνικόν κρά
τος ϋποχρέωσιν άπέναντί τών χωρίων τούτων. Στή συνέχεια ό Μυλωνάς ζητοϋσε 
νά ληφθοΰν νομοθετικά μέτρα πού θά έπέτρεπαν τήν άναγνώριση τών δικαιωμάτων 
τών χωριών στά διεκδικούμενα δάση. μέ όρισμένας προϋποθέσεις, άποτρεπτικές
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τών καταχρήσεων στήν έφαρμογή τοϋ νόμου. Ά πό τήν έποχή έκείνη, μάταια αγω
νίζονται γιά τήν άναγνώριση τών δικαιωμάτων τους πολλές κοινότητες, ιδιαίτερα 
τοΰ Ζαγοριοΰ, πού ζάπωσε, δπως Εσκουζε ό Βασ. Φανίτσιος κι έγραφε, χωρίς άντα- 
πόκριση, ό Κων. Λαζαρίδης, τά δάση τους τό έλληνικό Δημόσιο.- Νέο λάδι στή φω
τιά έρριξε ό τέως δικτάτορας Πάγκαλος, μέ δηλώσεις του, σύμφωνα μέ τίς όποιες 
άποκλειστικός υπεύθυνος γιά τήν εκτέλεση τών εξ ήταν ό Βενιζέλος. Ά ν  ήθελε νά 
μή τυφεκιστοΰν πρόσθετε, μέ ένα τηλεγράφημά του πρός τήν ’Επανάσταση, θά τούς 
έσωζε. ΟΙ άντιβενιζελικές έφημερίδες, κάθε άπόχρωσης, έδωσαν ιδιαίτερη προβολή 
στίς δηλώσεις τοΰ Παγκάλου (Ήπειρος, 17-4-27).- Δ ι’ επιστολής του ό κ. Μίσιος, 
πρόεδρος τον Δημοτικοΰ σνμβονλίον, άποπνεούσης δλον τό άρωμα τής έμφύτον 
εΰγενείας τον, μάς γνωρίζει δτι άπό σήμερον (18-4-27) άπεφασίσθη τό κατάβρεγμα 
τών όδών. Ά λλ  ’ έν τή ΐδίφ έπιστολή τον ό έκλεκτός φίλος καί επιστήμων μάς γνω
ρίζει δτι ό Δήμος προσπαθεί νά περιορίσει είς τό έλάχιστον τό χρονικόν διάστημα 
τοϋ καταβρέγματος, διά λόγονς οικονομίας. Κατάβρεγμα δηλαδή μέ τό σταγονόμε
τρο. Άλλά υπήρχαν στόν προϋπολογισμό τόσες περιττές δαπάνες, άπό τήν περικο
πή τους θά μποροϋσαν νά έξοικονομηθοΰν χρήματα γιά τό κατάβρεγμα, διαμαρτύ
ρονταν οί εφημερίδες.- Στήν Ήπειρο, άπό 20 Απριλίου μέχρι 1 Μαΐου, δημοσιεύ
τηκε, σέ μετάφραση, τό τέλος τής μελέτης τοΰ Γερμανού φιλόλογου Ο. Κέρν γιά τή 
Δωδώνη. Τίς πρώτες τέσσερες σελίδες τής μελέτης είχε μεταφράσει ό Γερμανός φι
λέλληνας καθηγητής Λουδοβίκος Βύρχνερ, πού είχε έπισκεφτεϊ τά Γιάννινα τό 1926. 
Τή μετάφραση συνέχισε, γιά τήν Ή πειρο  ό γιατρός καί δήμαρχος Γ. Σταυρίδης, 
χωρίς νά τήν ολοκληρώσει, γιατί τόν πρόλαβε ό θάνατος. Ή  οίκογένειά του παρά- 
δωσε τά υπόλοιπα χειρόγραφα στήν Ή πειρο κι άνάμεσα σ’ αύτά βρέθηκαν καί έπι- 
στολές τοϋ Βύρχνερ, άπευθυνόμενες πρός τόν Γ. Σταυρίδη καί τόν Χρ. Σούλη, μέ 
ένδιαφέροντα στοιχεία. Τίς τελευταίες σελίδες τής μελέτης τοΰ Ο. Κέρν μετέφρασε 
ό έγκριτος γερμανομαθής δικηγόρος Γ. Κωνσταντινίδης.- Στίς 28 Απριλίου καί 3 
Μαϊου ό Γ. Ρίκκης έδωσε διάλεξη στό Λύκειο Έλληνίδων μέ θέμα: Τό εμπόρων διά 
μέσον τών αιώνων.- Οί επίτροποι τής άγιας Μαρίνας οργάνωσαν πανηγυρική λει
τουργία στή μνήμη τοϋ νεομάρτυρα άγιου Ίωάννου τοϋ έξ Ίωαννίνων (μαρτύρησε 
τό 1526 στήν Κωνσταντινούπολη. Στοιχεία γιά τό μαρτύριό του δημοσιεύθηκαν 
στήν Ή πειρο  τής 24ης καί στήν Ελευθερία τής 28ης Απριλίου.- Ό  Σίμων Ιωνάς 
(Νέστωρ Γεωργίτσης) δημοσίευσε στήν Ή πειρο  (3-5-27), Έντνπώσεις καί σκέψεις, 
μιά χαριτωμένη σάτιρα, παίρνοντας άφορμή άπό τήν άστοχη συμπεριφορά τοΰ Δη- 
μοτικοΰ συμβουλίου (ό δήμαρχος ήταν άντιβενιζελικός άλλά ή π λειοψηφ ία τών 
συμβούλων άνήκε στή βενιζελοδημοκρατική παράταξη) νά μήν οργανώσει, δπως γι
νόταν στό παρελθόν, δεξίωση τοΰ ύπουργοΰ ’Εσωτερικών Π. Τσαλδάρη πού είχε 
έπισκεφτεϊ τά Γιάννινα μέ έπίσημη ιδιότητα. Τό κείμενο άναφερόταν στό δόγμα τοΰ 
γεννήματος καί θρέμματος, έπινόημα τών βέρων Γιαννιωτών γιά νά έκμεταλλεύο- 
νται μόνο αύτοί τά κληροδοτήματα καί νά διαχειρίζονται τά κοινά τής πόλης. 
Έγραφε ό Σ. Ιωνάς: Θά διατηρήται άκόμη είς τήν μνήμην τών άναγνωστών τής 
«Ήπειρον», ή μεταξύ τής πόλεως τών Ίωαννίνων καί τής έπαρχίας ερις περί κα- 
ταργήσεως τον θεσμού γ έ ν ν η μ α  κ α ί  θ ρ έ μ μ α  τ ή ς  π ό λ ε ω ς  καί θά είναι 
ενανλος ό περί τούτου δημοσιογραφικός θόρυβος. Ή  μέν πόλις ήγωνίζετο νά 
φυλάξη ώς παλλάδω ν τό άρθρον τοϋ κανονισμού «γέννημα καί θρέμμα», δι ’ οϋ 
άπέκλειε τούς εγκατεστημένους έπαρχιώτας τών δικαιωμάτων τοϋ πολίτου, οί δέ 
έπαρχιώται ήξίονν νά μετέχωσι τών κοινών τής πόλεως ώς ζώντες έν αύτή καί
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εμπορευόμενοι καί άποτελοϋντες τό ακρον άωτον τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου και- 
rot μή όντες «γεννήματα καί θρέμματα τής πόλεως». Ό  άγών οϋτος, όσης όιήρκεσε 
μίαν περίπου δεκαετίαν, άπησχόλησε καί αύτό άκόμη τό Οικουμενικόν Πατριαρ- 
χεϊον, δπερ έπί τέλους, άποδυσπετήσαν (δυσφορώντας ή βαριεστημένο) διά συνο
δικής επιστολής, μεστής πικρών παραινέσεων, συνέστησε τήν άπάλειψιν έκ τοϋ κα
νονισμού τοϋ μισοξένου άρθρου «γέννημα καί θρέμμα». Έκτοτε διεγράφη μέν τοϋ 
κανονισμού τό περίπυστον άρθρον, παρέμεινεν δμως ή άνάμνησις ώς ύποκάρδιον 
έλκος καί έκδηλοϋται έν πάση εύκαιρίφ εκλογών. Οί ήγέται τοϋ «γεννήματος καί 
θρέμματος» δίδουν τό σύνθημα τής κομματικής έμπαθείας οί δέ πιστοί οπαδοί 
πράττουν κατά τά διατασσόμενα: «Καλή γάρ πόλις... πάντα πειθαρχεί άναλκις. 
(χωρίς αλκή. άδύναμη) ώσπερ δνος...». Οϋτω προχθές ό υπουργός τών Εσωτερικών 
(Π. Τσαλδάρης) μετά τής άξιοσεβάστου Ήπειρώτιδος συζύγου του Λίνας, κόρης 
τοΰ Σπυρ. Λάμπρου, ήλθεν είς τήν πόλιν τών Ίωαννίνων, Γνα καί έκ τοϋ σύνεγγυς 
άντιληφθή τών άναγκών τοϋ τόπου. Ά λ λ ' ούδεμία έγένετο, ώς έπρεπε, έπίσημος δε- 
ξίωσις. διότι ό κ. υπουργός δέν ήτο «γέννημα καί θρέμμα» καί διότι ήτο άρχηγός 
τοϋ «Λαϊκοϋ κόμματος». Τίς ευθύνες, δπως σημειώθηκε, ό Σ. ’Ιωνάς τίς καταλόγιζε 
στό Δημοτικό συμβούλιο. (’Ας σημειωθεί δτι τήν έποχή αύτή ό Ν. Γεωργίτσης 
συνεργαζόταν μέ πολλές έφημερίδες, ανεξάρτητα άπό πολιτική τοποθέτηση. Ή  
Αγροτική ήχώ πού φιλοξένησε αρθρα του, θεωροΰσε τιμή της τή συνεργασία).

Π αραμονή τοΰ Πάσχα, στίς 23 ’Απριλίου, τό μεσημέρι, έφτασε στά 
Γιάννινα ό Π. Τσαλδάρης, πραγματοποιώντας προγραμματισμένη 

έπίσκεψή του στήν "Ηπειρο, πρός μελέτη καί έπίλυση τών προβλημάτων 
της, έτσι λένε πάντα οί υπουργοί δταν έξορμοΰν στήν έπαρχία. Οί άρχές

τών Γιαννίνων, είχαν κατεβεΐ στό Τέρροβο γιά 
νά τόν ύποδεχτοΰν. Υπασπιστής συνοδός τοΰ 
Τσαλδάρη τήν έποχή έκείνη ήταν ό υπομοί
ραρχος "Εβερτ, ό πατέρας τοΰ σημερινοΰ πο
λιτικού. Στό μέγαρο τής Γενικής διοίκησης 
έγινε έπίσημη υποδοχή, έκεϊ βρίσκονταν καί οί 
βουλευτές Ίωαννίνων κι ό μητροπολίτης Σπυ
ρίδων. Τόν πρώτο λόγο στήν υποδοχή είχαν 
βέβαια οί βουλευτές τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος 
Χρηστοβασίλης καί Γούδας. Στούς συντάκτες 
τών έφημερίδων ό Τσαλδάρης δήλωσε πώς 
έπισκεπτόταν τήν "Ηπειρο, διά νά άντιληφθή 
έκ τοϋ σύνεγγυς τάς άνάγκας της, αί όποΐαι 
ησαν πολλαί καί έπείγουσαι καί διά τήν θερα
πείαν τών όποιων ή κυβέρνησις θά κατέβαλλε 
πάσαν δυνατήν προσπάθειαν. Πρόσθεσε άκό
μα, πώς γιά τήν κυβέρνηση ή εμπέδωση τής 

Δημόσιας άσφάλειας στήν "Ηπειρο καί ή κατασκευή συγκοινωνιακών έρ
γων άποτελοϋσαν πρώτες προτεραιότητες. Άπό τό άπόγευμα τοΰ Μ. Σαβ

Γ1αναγής Τσαλδάρης, αρχη
γός τοϋ Λαϊκού κόμματος 
καί υπουργός 'Εσωτερικών.
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βάτου άρχισε νά δέχεται στή Γενική διοίκηση, δπου καί διανυκτέρευσε τίς 
μέρες τής παραμονής του στά Γιάννινα, τούς εκπροσώπους τών άρχών, 
τών σωματείων, τών οργανώσεων καί τών παραγωγικών τάξεων, ν’ άκούει 
τά αίτήματά τους καί νά δίνει υποσχέσεις γιά επίλυση. Τά μεσάνυχτα, μέ 
τή γυναίκα του, τή Λίνα Τσαλδάρη, γιόρτασε, μαζί μέ τούς Γιαννιώτες, τήν 
’Ανάσταση, άφατη ήταν ή χαρά τοΰ Σπυρίδωνος γιά τήν παρουσία του' πα
ραβρέθηκε έπίσης καί στή Δεύτερη ’Ανάσταση, πάλι στή Μητρόπολη, όπου 
άνεγνώσθη τό Εύαγγέλιον εις όλας τάς γλώσσας καί έγένετο ή περιφορά 
τής είκόνος τής Λναστάσεως τή συνοδείρ τών μουσικών τοϋ στρατού καί 
τοϋ ’Ορφανοτροφείου «Γεωργίου Σταύρου». Μετά τήν λειτουργίαν ό σεβ. 
μητροπολίτης Σπυρίδων ώμίλησε άπό τοϋ εξώστου τοϋ μητροπολιτικοϋ 
μεγάρου είς τά πλήθη καί έμοίρασε τά πασχαλινά αυγά. Τό μεσημέρι ό 
ύπουργός γιόρτασε τό Πάσχα μαζί μέ τό στρατό, τό άπόγευμα συνέχισε νά 
δέχεται άντιπροσωπεΐες καί τήν επόμενη μέρα, έκτός τών άλλων, έπισκέ- 
φτηκε τό Νησί καί τίς εκκλησίες του, είχε ιδιαίτερες έπαφές μέ τούς βου
λευτές καί τά στελέχη τοΰ Λαϊκού κόμματος καί τήν τρίτη μέρα τοΰ Πάσχα 
άναχώρησε γιά τήν ’Αθήνα, άφήσας -κατά τόν Χρηστοβασίλη- τάς λαμπρο- 
τέρας ενταύθα περί αύτοϋ εντυπώσεις.

Οί κρίσεις τών βενιζελοδημοκρατικών έφημερίδων δέ συμφωνοΰσαν μέ 
τίς έκτιμήσεις τής Ελευθερίας, ήταν συγκρατημένες καί έπιφυλακτικές. 
Κάθε μία δημοσίευε αποσπάσματα τών δηλώσεων τοΰ Τσαλδάρη, πού π ί
στευε δτι έπρεπε νά προσεχτοΰν ιδιαίτερα. Ή  Λγροτική ήχώ, π.χ. έβρισκε 
άξιες προσοχής τίς δηλώσεις τοΰ ύπουργοΰ, σύμφωνα μέ τίς όποιες τά διά
φορα παραπήγματα τών μικροπωλητών, τά σκορπισμένα στήν πόλη, έπρε
πε νά συγκεντρωθούν σέ ορισμένα κέντρα μέ τήν ίδρυση μικροαγορών, 
έτσι θά έπαυαν καί τά παράπονα τών έπαγγελματιών, πού διαμαρτύρονται 
γιά τήν παρακώλυση τών έργασιών τους άπό τούς μικροπωλητές, στήνον
ταν έξω άπό τά μαγαζιά τους. Ή  σύστασις τοϋ κ. ύπουργοΰ -έγραφε ή έφη
μερίδα- είναι λίαν επίκαιρος δι ’ ένα καί μόνον λόγον. Έρχεται νά πιστο
ποίηση τό άνύπαρκτον τοϋ καλαισθητικού ενστίκτου, τόσον τοϋ κ. δημάρ
χου, όσον καί τοϋ Δημ. συμβουλίου... ’Αντίθετα δέν άρεσαν στήν Λγροτική  
ηχώ, οί δηλώσεις τοΰ Τσαλδάρη, σύμφωνα μέ τίς όποιες δέν πρόκειται νά 
μεταβληθή ή θέσις τής Χωροφυλακής καί τής Λστυνομίας πόλεων, έκά- 
στου σώματος διατηροϋντος έπί τοϋ παρόντος τά πρώτα όρια τής δικαιο
δοσίας του. Ή  έφημερίδα -ένθερμη ύποστηρίκτρια τής ’Αστυνομίας πόλε
ων- ύπενθύμιζε στόν Τσαλδάρη τήν τελευταία άπόφαση τοΰ ύπουργικοΰ 
συμβουλίου γιά τήν επέκταση τοΰ σώματος καί σ’ άλλες πόλεις. Έλησμό- 
νησε ό κ. ύπουργός τάς άποφάσεις τοϋ ύπουργικοΰ συμβουλίου -σχολίαζε- 
ή αί δηλώσεις δέν έγένοντο ποτέ. άλλ ’ έγράφησαν διά νά σχολιασθούν μέ 
ώρισμένους σκοπούς:

Λίγες μέρες μετά τήν άναχώρηση τοΰ Τσαλδάρη άπό τά Γιάννινα, άρχι
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σε ή β ' φάση τής άντιδικίας μεταξύ τής Ηπείρου, άπό τό ένα μέρος καί 
τοΰ Κήρυκος καί τής ’Ελευθερίας, άπό τό άλλο, σχετικά μέ τό θέμα άν ή 
όχι ό Χατζής μεσολάβησε στόν Τσαλδάρη νά δοθεί άμνηστεία λίγων 
ήμερων στούς Ρετζαίους, γιά νά παρουσιαστούν στίς άρχές καί νά κατα
θέσουν. Ή  όξύτατη άντιδικία έβλαψε καί τήν υπόθεση τής άνάκρισης καί 
τήν άξιοπιστία τών εφημερίδων, πού δέν συζητούσαν, ούτε έκριναν καλό
πιστα ή μιά τήν άλλη, άλλά ύβρίζονταν μεταξύ τους, μέ πρώτο τό Χατζή, 
ό όποιος πίστευε ότι ξεθύμαινε μέ τήν υβριστική άρθρογραφία του' άγα- 
νακτοϋσε γιατί ήταν βέβαιος, ότι τοϋ είχαν στήσει σκευωρία.

Μετά τήν άμυνα ό Χατζής πέρασε στήν άντεπίθεση, χρησιμοποιώντας 
όλα τά δημοσιογραφικά μέσα καί ήταν καί σ’ αύτό τό στάδιο, οξύς, δει
κτικός, ειρωνας. Μεταφέρω ένα άπόσπασμα ένός τέτοιου χρονογραφήμα
τος (7-5-27), ήταν μάστορας καί σ’ αύτό τό είδος τοϋ λόγου ό Χατζηπελ- 
λερέν, κατά Χρηστοβασίλη. Τό τιτλοφορεί ό γύφτος. Τό βενιζελίκόν στρα- 
τηγεΐον τοϋ εγχωρίου «Κήρυκος» -έγραφε- μ ’ επικεφαλής επιτελάρχην τής 
συντάξεως καί τόν κ. Καγιάν κι δλους έκείνους, επισήμους ή μή, πού δι
καίως ή άδίκως έθεωρήθησαν έξ αρχής άπό τήν νοήμονα Κοινήν Γνώμην 
δτι θορυβοϋντες διά τό έγκλημα τής Πέτρας καί κοπτόμενοι διά τήν Δη
μοσίαν ’Ασφάλειαν, τήν όποιαν αύτοί είχαν καταρρακώση είς 'Ηπειρον μέ 
τάς μετά ληστών σχέσεις των καί συνεργασίας, έπαιζαν τόν ρόλον τής 
Όκνοϋς πού πολεμούσε νά βάλη τόν άνδρα της μέ τούς πραγματευτάδες- 
όμιλεϊ τώρα κι αύτό (τό βενιζελίκόν στρατηγεϊον) περί καταδιώξεως Ρε
τζαίων κλπ. ή άστειεύεται ή κοροϊδεύει τόν κόσμον. Είς έκλογάς, είς δη
μοψηφίσματα, είς άντεπαναστατικά κινήματα τούς μετεχειρίσθησαν ώς 
ίσοι πρός ίσους, όμοιοι πρός όμοιους, σωτήρας τής πατρίδος καί τούτους. 
"Υστερα τούς κατέλαβεν ιερά μανία κι άφοϋ τούς άπεθράσυναν γιά νά γίνη 
καί τό έγκλημα καί τής Πέτρας, δπως έγινε καί τό τής Κακαβιάς (ή έκδοχή 
γιά συμμετοχή τών Ρετζαίων στό φόνο τοϋ Tellini, στήν Κακαβιά, θά έμφα- 
νιστεί καί στό μέλλον), τώρα έλησμόνησαν καί τάς φιλίας των καί τάς σχέ
σεις των καί θορυβοϋν κι αύτοί ώς Ήρακλείς τής δημοσίας άσφαλείας.

— Τόν λύκο καί τό γύφτο μοϋ θυμίζουν, μοϋ είπε ψές ό Πολύκαρπος 
(ό φανταστικός ήρωας τοϋ Χατζή πού συνδιαλέγεται μαζί του στά περισ
σότερα χρονογραφή ματά του) δλοι αύτοί οί μασκαράδες τών ύποπτων 
φωνών.

— Δηλαδή:
— Αρνιά είχαν κλέψη κάποτε άπό ένα χωριό. Α ντίς νά κατηγορηθή ό 

πραγματικός ό λύκος πού μπήκε στή στάνη καί τάφαγε, τσάκωσαν τό καν- 
μένο σκυλί πού τά φύλαγε, άλλά πού δεμένο δέν μπόρεσε νά κάμη τίποτε 
γιά νά έμποδίση τό λύκο. Τώφεραν, λοιπόν, τό σκυλί μπροστά στόν κατή 
καί διαβάστηκε μιά μεγάλη άναφορά τών χωριανών: Ά λλος φώναζε δτι 
τοϋ έφαγε τό κατσίκι, άλλος τήν άρνάδα, άλλος τή γίδα κι άλλος τήν κα
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τσίκα. Στήν άρχή-άρχή, φαρδειά πλατειά. ήταν υπογραμμένος κι ένας γύ- 
φτος άπό τό χωριό, πού δέν είχε οϋτε κοτόπουλο δικό του. Αύτός έφώναζε 
κι έζητοϋσε τό κριάρι πού τοϋ έλειψε τάχα.

— Τ ’ ακόυσες μωρέ μοϋργκο (σκύλε), τοϋ εΐπεν ό κατής. Τί έχεις νά 
είπής σ ' όλα αύτά; Αναστέναξεν ό φουκαράς ό μοϋργκος, κοίταξε τόν κα- 
τή, έπειτα τόν γύφτον κι άπολογήθηκεν έτσι:

— "Ολα κι όλα.κατη μου, τά φτοράω! Α λλά και τούτος ό γύφτος είχε 
ποτέ κριάρι καί φωνάζει τώρα έτσι, ότι τοϋ τό πείραξα έγώ;...

Ο Ι αλλεπάλληλες κρίσεις συνοχής τής κυβερνητικής παράταξης, μέ κύ
ρια αιτία τό θέμα τής έπαναφοράς τών άπότακτων, δημιούργησε τήν 

έντύπωση πώς τό σχήμα τής «οικουμενικής» ήταν θνησιγενές κι ότι, παρά 
τούς κάθε φορά συμβιβασμούς πού άπέτρεπαν τή διάλυση, άργά ή γρήγορα 
θά κατέρρεε. Οι άντιπολιτευόμενοι τήν κυβέρνηση (ό άντιβενιζελικός τύ
πος κυρίως, παρά τή συμμετοχή τών Τσαλδάρη καί Μεταξά) ύποψιάζο- 
νταν τούς βενιζελοδημοκρατικούς ότι καί τώρα, ώς μέλη τής «οικουμε
νικής», μόνο γιά τήν παράταξή τους ένδιαφέρονταν καί προπαντός νά 
εμποδίσουν μέ κάθε τρόπο τήν έπάνοδο στό στράτευμα πολλών άπότα
κτων άντιβενιζελικών. Ή  τελευταία κρίση (μέσα Μαΐου) προκλήθηκε άπό 
τήν άπόφαση τοΰ Μιχαλακοπούλου (συναρχηγοΰ τής Ένώσεως τών Φιλε
λευθέρων) νά ζητήσει τό διορισμό ώς πρεσβευτή στό Παρίση τοΰ Ν. Πολί
τη, εισήγηση πού άπέρριπτε τό Λαϊκό κόμμα, γιατί πίστευε ότι ό Πολίτης 
ήταν ένας άπό τούς κύριους ύπεύθυνους γιά τήν εκτέλεση τών έξ. Ό  Χα
τζής σχολίαζε ώς εξής τήν κρίση (19-5-27): Ή  κοινή υπομονή καί γνώμη 
έξενευρίσθη καί άηδίασε πλέον. Καί όχι μόνον τοϋτο. Σκέπτεται καί βαθύ- 
τερον, άν είναι δυνατόν, άν είναι λογικώς εφικτόν, άν είναι δικαιολογη
μένη ή προσδοκία έπιτεύξεως άγαθοϋ ή σκέψεως κυβερνητικής σοβαράς έκ 
μέρους μιάς όμάδος άνθρώπων παιζόντων δήθεν τό παιγνίδιον κυβερ
νητών χώρας δυσπραγούσης πολλαχώς καί κρισίμως εκνευρισμένης, ένώ 
πραγματικώς παίζουν ένα κρυφτούλι ύπούλων συνεταίρων, προσπαθού- 
ντων ποιος ν ’ άπατήση πλειότερον έαυτόν καί τούς συνεταίρους του. Βέ
βαια, ύστερα άπό δύσκολες διαπραγματεύσεις βρέθηκε κάποια συμβιβα
στική λύση καί δέν κατέρρευσε ή κυβέρνηση (έτσι γινόταν μέ κάθε κρίση, 
μιά κάθε μήνα σχεδόν), αύτή όμως δημιούργησε μεγαλύτερη δυσπιστία 
στόν κόσμο, δπως άποτυπωνόταν στά σχόλια τών έφημερίδων. Ή  *Ηπει
ρος μέ τόν τίτλο: Μπαλώματα (21-5-27) δημοσίευε: Ό  κ. Ζαΐμης (πρω
θυπουργός) μετεβλήθη είς πρόχειρον ράπτην καί έμβαλωματήν τοϋ νέου 
ξεσχίσματος τοϋ άστείου οικουμενικού μανδύου. Ή  βελονιά καί πρόχει
ρος καί χονδροειδής είναι. Εϊτε ό κ. Τσαλδάρης. έλκων τόν χιτώνά του, 
ινα μή μείνη άσυστόλως άκάλυπτος πρός κοινήν άηδίαν, δεχόμενος άντι- 
πρόσωπόν του ένα έκ τών δολοφόνων τοϋ άειμνήστου Γούναρη - εϊτε ό κ.



Μιχαλακόπουλος έχων έν νφ, τίς οίδε ποια σχέδια, καί έπιμένων έπί τοϋ 
τραβήγματος τοϋ χιτωνίου τοϋ κ. Τσαλδάρη, θά σχίσουν πάλιν τήν χον
δροειδή πρόχειρον ραφήν τοϋ κ. Ζαΐμη... Έν τφ  μεταξύ ό Θεός ας βοηθή 
καί άς σώζη τήν Ελλάδα καί άπό τό άγνωστον, τό όποιον ίσως τήν περι
μένει άν πέση ή «οικουμενική», άλλά καί άπό τό πασιφανές καί έλεεινόν 
κατάντημα είς τήν οποίαν τήν περιάγει κυβερνητικώς αϋτη άπό ημέρας είς 
ημέραν...

Ά πό διαφορετική σκοπιά έβλεπε τά πράγματα ό άντιβενιζελικός άλλά 
καί βουλευτής τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος Χρ. Χρηστοβασίλης. Γιαυτό καί ένοι
ωσε άνακούφιση μέ τή διευθέτηση τής κρίσης, τήν όποία καί άποτύπωσε σέ 
σχόλιο τής Ελευθερίας: (16-5-27): Ή  «οικουμενική κυβέρνησις» διέφυγε 
ένα άκόμη κίνδυνον, ό όποιος τήν ήπείλησε καί παρέκαμψε άκόμη ένα 
έμπόδιον, τό όποιον τής παρουσιάσθη πρός τό καλόν τής χώρας καί είς 
πείσμα τών άδιαλλάκτων τών διαφόρων μερίδων. Οί άρχηγοί τών κομμά
των έχειρίσθησαν καί πάλιν πολύ καλά τό ζήτημα καί ό πατριωτισμός των 
διέκρινε τάς πράξεις πάντων καί είς τήν προκειμένην περίστασιν.

Ό  Κήρυξ, άπό τήν πλευρά του υποστήριζε τήν «οικουμενική» σ’ δλες 
τίς περιπτώσεις πού διέβλεπε προώθηση τών σκοπών τής Ένώσεως Φιλε
λευθέρων (τοΰ Καφανταρικοΰ κόμματος), τήν όποία καί έκπροσωποΰσε. 
Δέν παρέλειπε κάθε τόσο μέ άρθρα ή σχόλια ν’ άποδίδει δλα τά κακά τοΰ 
τόπου στόν β α σ ι λ ι σ μ ό ν .  Ακριβώς, δπως οί άντιβενιζελικοί τήν κα
ταστροφή τής Ελλάδας άπέδιδαν στόν ’Α ν τ ί χ ρ ι σ τ ο  (τό Βενιζέλο)...

'Οδυνηρά ν κατάπληξιν ένεποίησαν είς τήν κοινωνίαν τά γνωσθέντα καί δια- 
τνμπανισΟέντα εσχάτως περί τής ύγιεινής καταστάσεως τοϋ ’Εθνικοϋ οικοτροφείου 
τών θηλέων. Πεντήκοντα τέσσερα έν δλφ  κοράσια, κατά τήν τελευταίαν έκθεσιν τοϋ 
νομιάτρου είναι προσβεβλημένα ύπό ψωριάσεως!! Ή  άρρώστεια είχε έπισημανθεΐ 
άπό τόν Αΰγουστο. 24 κορίτσια είχαν ψώρα. Ό  γιατρός πού διαπίστωσε τήν άρρώ- 
στεια, γιατί δέν πήρε άπό τότε μέτρα καί τήν άφησε νά εξαπλωθεί; ρωτούσαν οί 
έφημερίδες καί πρόσθεταν πώς επειδή τά κορίτσια τού Οικοτροφείου φοιτούσαν σέ 
διάφορα σχολεία τής πόλης υπήρχε κίνδυνος νά ψωριάσουν δλα τά Γιάννινα... -Γό
μοι: Ό  κ. Β. Τσουκανέλης καί ή συμπαθεστάτη Νίνα Θώμου έτέλεσαν τούς γάμους 
των.- Άνέλαβεν ύπηρεσίαν είς τό Στρατολογικόν γραφείον Ίωαννίνων ό συμπολί
της ϋπολοχαγός Άθ. Βαζακίδης.- Ό  Γ. Κονδύλης άρχισε ν ’ άνασυγκροτεΐ τό κόμμα 
του. Οί αθηναϊκές έφημερίδες έγραφαν πώς αύτό εγινε ύστερα άπό υπόδειξη τοΰ 
Βενιζέλου. Ή  άνασυγκρότηση άποσκοποΰσε στή δημιουργία τής εντύπωσης δτι οί 
στρατιωτικοί παράγοντες -πού τόσο ταλάνιζαν τόν τόπο- έπεδίωκαν ν' άποβάλ- 
λουν τήν στρατοκρατικήν αύτών μορφήν καί νά έμφανισθοΰν ύπό καθαρώς πολι
τικήν τοιαύτην.- Έφτασε στά Γιάννινα έπιτροπή τής έκτίμησης τών μουσουλμα
νικών κτημάτων, όσων οικογενειών δέν είχαν χαρακτηριστεί ώς άνταλλάξιμοι.- 
Κυκλοφόρησε στήν Κόνιτσα τό Ιο φύλλο τής εφημερίδας ’Αώος, έπανεκδόθηκε, 
άπό τούς Λ. Λαμπρίδη καί Σ. Δόβα. Ή  Ή πειρος χαιρέτησε μέ θερμά λόγια τήν έπα- 
νέκδοση.- Στίς 18 Μαΐου τό Λύκειο Έλληνίδων οργάνωσε στό Κέντρο Εύστρατιά- 
δη μεγάλη καλλιτεχνική γιορτή, μέ πολλές έκδηλώσεις: Οί δεσποινίδες τοΰ Λυκείου,
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ντυμένες Ηπειρωτικές στολές χόρεψαν Ηπειρωτικούς χορούς, πού κατενθουσία- 
σαν τούς θεατές (ή είσοδος μέ εισιτήριο), πρώτη φορά γινόταν τέτοια εκδήλωση 
στήν πόλη. Τό πρόγραμμα περιλάμβανε άκόμα ρυθμικούς χορούς, εικόνες καί άπαγ- 
γελίες. "Ολες οί γιαννιώτικες έφημερίδες έγραψαν επαινετικά σχόλια γιά τήν έκδή- 
λωση, ό Γ. Χατζής-Πελλερέν άφιέρωσε ολόκληρη τήν πρώτη σελίδα τής Ηπείρου 
(καί μέ στοιχεία τών 8, άλλοιώς δέν θά τόν έφταναν δλες οί στήλες τής δισέλιδης 
τότε εφημερίδας του). ’Αποσπώ μιά παράγραφο τής περιγραφής του άναφερόμενη 
στούς χορούς τών κοριτσιών μέ Ζαγορίσιες στολές (τό Ιδιο έκανε καί γιά τούς χο
ρούς δλων τών άλλων διαμερισμάτων τής Ηπείρου συνδέοντας τά πρόσωπα μέ τίς 
στολές καί τούς χορούς): Ή  εικόνα καί τό ενθύμημα τον κάποτε άλλου εύρώστον, 
εύτνχισμένον, πλουσίου καί γεμάτου άπό άρχοντιόν καί μεγαλεϊον αρχοντιάς Ζα- 
γοριοϋ, έζωντάνεψε ζωηρά καί επιβλητική μέ τά Ζαγορίσια κοστούμια καί άνέδειξε 
ραδινήν τήν ομορφιά τής δίδος Πελαγίας Πελένη καί λάμποντα είς τήν παρθενικήν 
γλνκύτητά των τά μαϋρα ώραΐα μάτια τής δίδος Βικτωρίας Παρανίκα... (Ή Βικτω
ρία, χωριανή μου, πέθανε έδώ καί πολλά χρόνια, ή Πελαγία δέν ξέρω άν ζεϊ...). Τά 
χρονικά τής πόλεως -πρόσθετε- δέν ένθνμοϋνται, τούς τελευταίονς καιρούς, μίαν 
άλλην όμοίαν είς έπιτυχίαν γενικώς πανθομολογηθείσαν καί άπό τούς πλέον μεμ- 
•ψοίρονς καί δνσκόλους, έκδήλωσιν... Κατά περιοχές στούς χορούς πήραν μέρος οί 
δεσποινίδες: Εριφύλη Ρούβαλη, Φρόσω Βασιλάκη, Χαρίκλεια I. Λάππα καί δε
σποινίς Μίνω (Πωγώνι), δίς Τζόγια (Βούρμπιανη-Κόνιτσας), οί δεσποινίδες Χα- 
ρούσια καί Μπίμπη (Σούλι), Καλ. Γ. Λάππα, Αριστέα Δούβαλη καί οί δεσποινίδες, 
Σόμπολα, Πουτέτση, Γέτη Λεβή καί Κοέν (Γιάννινα). Στίς άπαγγελίες, εικόνες καί 
τίς άλλες έκδηλώσεις πήραν μέρος: Τιτίνα Χρηστοβασίλη, Χαρούσια, Ν. Άγνάντη, 
Ε. Μαρτίνη, Φ. Χατζή, Έλ. Λεβή, Ίφ. Καραγιώργη, Π. Γκορτζή, Έλ. Πουτέτση, Πιπ. 
Βάντζου, Άνδρ. Βασιλάκη, Εύγ. Σαγιάνου, Φ. Βασματζίδου, Φρόσω Βασιλάκη. Έρ. 
Λεβή, Είρ. Γκάνιου, I. Κοέν, ’Ισμήνη Τζαβέλλα, Λίτσα Χατζή, Ελένη Μελά. Ή  
γιορτή, λόγω τής επιτυχίας της, έπαναλήφθηκε στίς 29 Μαΐου, στό ίδιο κέντρο.- 
Άναγγέλλεται άπό τόν τύπο, ώς λίαν προσεχής ή μηνιαία έκδοση τοΰ περιοδικού 
Πρέβεζα.- Εγκαταστάθηκε στά Γιάννινα καί άνοιξε τό ιατρείο του ό Ιατρός τών 
άφροδισίων καί δερματικών νοσημάτων Ίωάν. Μαλαμίδας. 'Υποσχόταν ριζική θε
ραπεία καί τής χρονιωτέρας βλενορροίας...- Στίς 15 Μαΐου, στήν πλατεία Στρατώ 
νων, έγινε ή τελετή τής όρκωμοσίας τών κληρωτών. Τούς χριστιανούς κληρωτούς 
δρκισε ό έπίσκοπος Δωδώνης, τούς μουσουλμάνους ό μουφτής Ίωαννίνων καί 
τούς Ισραηλίτες ό ραββίνος τής πόλης. Διαβάστηκαν δυό ήμερήσιες διαταγές: Μιά 
τοΰ διοικητοϋ τής VIII μεραρχίας ύποστράτηγου Δ. Διαλέτη καί δεύτερη τοΰ διοι- 
κητοΰ τοΰ 15ου συντάγματος άντισυνταγματάρχη Χαρ. Κατσιμήτρου. (Μελετώντας 
τήν τελευταία, νομίζω πώς εχω μπροστά μου τίς ήμερήσιες πολεμικές διαταγές τοΰ 
Κατσιμήτρου, δταν στόν πόλεμο τοΰ 1940 ήταν διοικητής τής VIII μεραρχίας. 
'Υπηρετούσα τότε στό στρατηγείο τής μεραρχίας καί πολλές άπό τίς διαταγές αύτές 
τίς δακτυλογραφούσα). Νέοι στρατιώται, άπευθυνόταν πρός τούς κληρωτούς ό Κα- 
τσιμήτρος κατά τήν ορκωμοσία τους τότε — Ιδού έμπροσθέν σας ό Δρΐσκος, τό 
Μπιζάνι. ή Μανωλιάσσα, όπου άντηχοϋν ακόμη ό βρόντος τών τηλεβόλων καί οί 
νικητήριοι παιάνες τοΰ έλληνικοϋ στρατού, δστις έστησε έπ ’ αυτών άθάνατα τρό
παια νίκης καί δόξης! Πάσα κορυφή καί χαράδρα αύτών άποτελεί άνά μίαν λα- 
μπράν σελίδα ηρωισμού άνδρείας καί γενναιότητος τών μαχητών εκείνων, πολλοί 
τών όποιων έπεσαν έκεΐ, πειθόμενοι είς τά ρήματα τής Πατρίδος! Τούς πρότρεπε,
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τέλος, νά φανούν πολλφ  κάρονες τών προγόνων των, δταν καί πάλιν θά άνέτειλαν 
ημέρες δόξας γιά τήν πατρίδα. Φάνηκαν πραγματικά αντάξιοι τών προγόνων τους 
οί στρατιώτες εκείνοι.- Έφτασε στά Γιάννινα ό Ιταλός ιχθυολόγος Βίκτωρ Μάτσας, 
ύστερα άπό ενέργειες τοϋ Συνεταιρισμού τοΰ Νησιοΰ, καί ερριψε πρός καλλιέργει
αν είς τήν λίμνην γόνον 20.000 ιχθύων, τούς οποίους έφερεν έξ 'Ιταλίας έντός βα
ρελιού. Ή ταν προπαντός κυπρίνοι πού ευδοκίμησαν πολύ κι έσωσαν τούς Γιαν- 
νιώτες άπό τήν πείνα κατά τήν κατοχή, δταν οί συμπατριώτες τοΰ ιχθυολόγου βρέ
θηκαν στά Γιάννινα ώς κατακτητές...

Ε ντονος άντικομμουνιστικός αγώνας άρχισε, τό Μάιο, άπό τό γιαν- 
νιώτικο τύπο, κατά προέκταση τών όσων έγραφαν οί άθηναϊκές έφη

μερίδες. Τά γεγονότα πού έδωσαν τήν άφορμή γιά μιά τέτοια έπίθεση ήταν 
πολλά. Οί διενέξεις, πρώτα, στούς κόλπους τοϋ ’Εκπαιδευτικόν Όμιλον, 
είχαν ώς άποτέλεσμα τή διάσπασή του καί τήν άποχώρηση, όσων ήταν 
άντίθετοι μέ τήν άριστερή τάση (τοΰ Δ. Γληνοΰ), δπως ό Δελμοΰζος κ.ά. 
Οί διενέξεις στόν "Ομιλο τής πρωτεύουσας είχαν τόν άντίκτυπο καί στόν 
Ηπειρωτικό "Ομιλο, ό όποιος άποσυντέθηκε κι αύτοδιαλύθηκε. Σημαντικό 
γεγονός θεωρήθηκε ή έπιτυχία τών κομμουνιστών νά κερδίσουν τή διοίκη
ση τής Διδασκαλικής Όμοσπονδίας καί ύπογραμμιζόταν ή προσπάθεια 
πού κατέβαλε γιά προσανατολισμό τοΰ εκπαιδευτικού κόσμου πρός τή φι
λοσοφία τής άριστεράς. Πολλοί σύλλογοι δασκάλων, μέ άνακοινώσεις 
τους στίς έφημερίδες, άποκήρυσσαν τή διοίκηση τής Διδασκαλικής Ό μο
σπονδίας, συνιστώντας στά μέλη τους νά διαγραφοΰν. Στήν Καθημερινή 
τών ’Αθηνών δημοσιεύτηκε μιά τέτοια έκκληση διαφωνοΰντος πρός τήν 
ηγεσία σωματείου (τήν άναδημοσίευσε καί ή *Ηπειρος, 15-5-27). Μ’ αύτήν 
προτρέπονταν οί δάσκαλοι: 1) Ν’ άγνοήσουν τήν λεγομένην Διδασκαλικήν 
Όμοσπονδίαν 2) Νά έπιατρέψουν τό δημοσιογραφικό της όργανο (τό Δ ι
δασκαλικόν βήμα) 3) Νά διαγραφοΰν καί νά πάψουν νά τήν ένισχύουν 
οικονομικά 4) "Ανασυγκροτούμενοι καί άνασνντασσόμενοι νά ιδρύσουν 
νέαν όργάνωσιν μέ χαρακτήρα εθνικόν καί μορφήν άποκεντρωτικήν. Ή  
Ήπειρος χαρακτήριζε τήν άντίδραση ώς ορθή. θά στεκόταν έμπόδιο στήν 
έξάπλωση τοΰ κομμουνισμοΰ άνάμεσα στό διδασκαλικό κόσμο.

Ή  δημοσίευση στό Ελεύθερον βήμα τών ’Αθηνών τής έπιστολής τών 43 
μελών τοΰ Εκπαιδευτικού Όμίλου. πού άποχώρησαν, κατηγορώντας τά 
έναπομείναντα δτι έδωκαν νέα κατεύθυνση στό σωματείο, διαφορετική 
άπό έκείνη πού καταστατικά είχε οριστεί μέ τήν ίδρυσή του καί ή απάντη
ση τοΰ Δ. Γληνοΰ πρός τούς άποχωρήσαντες (δημοσιεύτηκε στήν Ιδια έφη
μερίδα) έδωσε καί στίς γιαννιώτικες έφημερίδες τό έναυσμα γιά νέους σχο
λιασμούς κι άρθρογραφία. Ό  Χατζής κρίνοντας περικοπές τής άπάντησης 
τοΰ Γληνοΰ διαπίστωνε: 1) Ή  γλώσσα πού χρησιμοποιούσε ό "Ομιλος, μέ 
τή νέα του σύνθεση ήταν ένα εκφραστικό μέσο άντίθετο μέ τό αίσθημα τοΰ 
γλωσσικού ρυθμοΰ, οίκτρά άναρχία καί άηδία τοϋ λεκτικού ϋφους, μιά με
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ταφρασμένη άπό τήν καθαρεύουσα δημοτική. 2) Ό  Ό μιλος ζητούσε στήν 
πραγματικότητα τήν κατάργηση τού μαθήματος τών θρησκευτικών άπό τά 
σχολεία άφοϋ στήν άνακοίνωσή του έλεγε: Ό  «Εκπαιδευτικός όμιλος», 
επιδιώκοντας ώς τώρα τήν εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ποτέ δέ δημιούρ
γησε ζήτημα διδασκαλίας Θρησκευτικών. Έπειδή δμως άντικρύζει επίμονα 
ώς έμπόδιο στό έργο του άδιάκοπες κατηγορίες γιά άθεΐα. άντιθρησκευτι- 
κότητα, επιβουλή κατά τής θρησκείας κ.λπ.. νομίζει χρέος του νά διακη
ρύξω δτι τό θρησκευτικό ζήτημα τό θεωρεί κατ ’ έξοχήν ζήτημα έλευθερίας 
τής συνείδησης καί έπομένως δέν θεωρεί άναπόσπαστη άπό τήν έννοια τής 
δημόσιας άγωγής τή διδασκαλία θρησκευτικών μαθημάτων στά σχολεία. 
3) Ή  κατάληξη τής άνακοίνωσης -κατά τό Χατζή- άποκάλυπτε καί τις 
προθέσεις τών συντακτών της. Δέν έπρεπε νά ταυτίζεται ή έννοια τοϋ 'Ε
θνους -ύποστηριζόταν στήν άνακοίνωσή- μέ τά συμφέροντα τής άρχουσας 
τάξης. Αύτή ή τελευταία φράση -σημείωνε ό Χατζής- τά συμφέροντα τής 
άρχουσας τάξης- καθορίζει σαφέστατα τούς σκοπούς καί τίς τάσεις τών 
συντακτών καί μοιάζουν ώς παράτονη νότα ξεκουρδισμένου πιάνου. Γε
νικά διαπίστωνε πώς άναρχίαν πάσης φύσεως έξαγγέλουν όλαι αί γραμμαί 
τοϋ μανιφέστου καί έπρεπε νά προστατευθούν οί δάσκαλοι άπό τέτοια κη
ρύγματα, γιατί ό " Ε λ λ η ν  ά σ τ ό ς  πού τούς πλήρωνε είχε τήν άξίωση 
νά προστατευθεΐ τό φρόνημα, τό αίσθημα καί ή σκέψη τών παιδιών του.

Εκτός άπό τόν Κήρυκα, πού πήρε κι αυτός σαφή άντικομμουνιστική 
θέση στά γεγονότα, οί άλλες δυό έφημερίδες δέν άσχολήθηκαν μέ τό θέμα. 
Ή  Ελευθερία, έπειδή ό Χρηστοβασίλης, ώς βουλευτής, έλειπε τόν περισ
σότερο καιρό στήν Αθήνα -ό άντικαταστάτης του άρθρογράφος Γ. Βαβα- 
ρέτος δίσταζε ν ’ άναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες- ένώ ή ’Αγροτική ήχώ 
έβρισκε ένδιαφέρον σ’ άλλες ένασχολήσεις. Φυσικά τό θέμα δέν είχε εξα
ντληθεί καί είχε συνέχεια μεγάλης χρονικής διάρκειας. Ή  άφορμή τής άνα- 
ζωπύρησης ήρθε άπό τή Θεσσαλονίκη, άπό δημοσιεύματα τής έκδιδόμενης 
έκεΐ έφημερίδας !Αλήθεια, ή όποία ύποστήριζε πώς ή βαθύτερη έπιδίωξη 
τοΰ Εκπαιδευτικού ομίλου τοΰ Δ. Γληνοΰ, ήταν νά γίνει ή Διδασκαλική 
'Ομοσπονδία παράρτημα ή εξάρτημα τοΰ ΓΟμίλου, σκοπός πού πραγματο
ποιήθηκε. Ή  Αλήθεια δημοσίευε πολλές λεπτομέρειες γιά τίς μεθόδους 
πού χρησιμοποιήθηκαν γιά ν’ άποκτήσει ή Διδασκαλική 'Ομοσπονδία άρι- 
στερή διοίκηση (έπιλογή άντιπροσώπων, άποκλεισμός άντίθετων, προπα
γάνδα τοΰ Διδασκαλικού βήματος, τό όποιο έξυμνοΰσε τίς διαλέξεις τοΰ 
Γληνοΰ πρός τούς δασκάλους κ.ά.). Οί διαλέξεις τών βασικών στελεχών 
τού 'Ομίλου στόχο είχαν τόν έπηρεασμό τοΰ φρονήματος τών δασκάλων, 
ύποστήριζε ή έφημερίδα καί πρόσθετε: Πάσα άντίρρησις άπηγορεύετο. Κά
θε άντίθετος φωνή έχάνετο μέσα είς τόν σκηνοθετούμενον θόρυβον. Κά
ποιος έτόλμησε νά έίπη κάτι διά τόν Γληνόν. Α λ λ ' ό κ. Δαγκλής έξ Η πεί
ρου (ό Σωτ. Δαγλής ήταν δάσκαλος τών προτύπων στό Διδασκαλείο καί
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πρόεδρος τοΰ Διδασκαλικού συλλόγου Ιωαννίνων) άπήντησε: Τέτοιους 
Γληνούς νά τούς φωνάζουμε κάθε μέρα, λησμονώντας ότι άν οί πρόγονοί 
του έσκέφτοντο σάν τόν Γληνόν, αύτός θά ήτο άκόμη σκλάβος. ("Ολα αύτά 
γίνονταν κατά τά τέλη ’Απριλίου, στήν ’Αθήνα, κατά τήν Θ ' Διδασκαλική 
συνέλευση, ή όποία καί εξέλεξε τήν άριστερών τάσεων διοίκηση). Ό  σχο
λιασμός τοΰ Χατζή συμφωνούσε σ’ δλα τά σημεία μέ τίς διαπιστώσεις τής 
!Αληθείας, τής όποιας τελική κατάληξη ήταν δτι: ή Διδασκαλική ομοσπον
δία είχε γίνει ήδη μιά κομμουνιστική οργάνωση, διευθυνόμενη άπό τό 
Γληνό καί τούς συντρόφους του καί χρέος, τής Πολιτείας, τής Εκκλησίας 
καί τής Κοινωνίας ήταν νά άντιδράσουν. Οί άντιδράσεις, θετικές ή άρνη- 
τικές, θά συνεχίζονταν καί άπό τίς δυό πλευρές.

ΟΙ ύποστηρικτές τής διατήρησης καί ενίσχυσης τής Χωροφυλακής, εκτός άπό 
τήν άρθρογραφία, πέρασαν καί σ’ άλλες μορφές δράσης. Στή σύνταξη κι άποστολή 
στήν κυβέρνηση τηλεγραφημάτων, έκ μέρους τών σωματείων κι οργανώσεων πού 
ζητούσαν τή διατήρηση τοΰ σώματος. Στήν άρχή, μέ τά πρώτα τηλεγραφήματα, οί 
οπαδοί τοΰ θεσμοΰ τής ’Αστυνομίας πόλεων, διαμαρτυρήθηκαν, προβάλλοντες τό 
έπιχείρημα δτι τά ονόματα τών διοικητικών συμβουλίων πού υπέγραφαν δέν άντι- 
προσώπευαν τή θέληση τών μελών τών σωματείων. Ό ταν δμως τά τηλεγραφήματα 
πλήθαιναν, σώπασαν. Ή  Χωροφυλακή, στήν Ή πειρο τουλάχιστον, είχε κερδίσει τή 
μάχη στήν άναμέτρησή της μέ τήν ’Αστυνομία πόλεων.- Στίς 22 Μαΐου έγιναν στόν 
Ία τρικό σύλλογο έπαναληπτικές εκλογές γιά τήν άντικατάσταση τών παραιτηθέ- 
ντων μελών (Δ. Βλαχλείδη κ.λπ.). Μετά τίς εκλογές τό συμβούλιο τοΰ συλλόγου κα
ταρτίστηκε ώς εξής: Δημοσθένης Δάνος, πρόεδρος, ’Ιωάννης Βαδαλούκας, άντιπρό- 
εδρος, Αδαμάντιος Τσατσάνης, ταμίας, Πέτρος Αποστολίδης, γραμματέας. Σύμ
βουλοι: Γεώργιος Γκαρτζούνης, Βασίλειος Γαρούφης, Ευάγγελος Παππάς, Αναστά
σιος Χρηστίδης, ’Ιωάννης Τζόγιας. Πειθαρχικό συμβούλιο: Μωϋσής Κοφφίνας, 
Παύλος Πουτέτσης, Δημοσθένης Χατζής. Ή  έκλογή τοΰ Δημ. Δάνου ώς προέδρου, 
σχολιάστηκε ευμενέστατα άπό τόν τύπο. ’Αποτελεί εκδήλωσή τιμής εξαιρετικής ση
μασίας διά τήν πόλιν μας -έγραφε ή Ήπειρος- ή άπόφασις τού Πανελληνίου Ια
τρικού συλλόγου δπως τό 3ον Πανελλήνιον Ιατρικόν συνέδρων συγκροτηθή είς 
Ιωάννινα τήν Ι5ηνπροσεχούς 'Οκτωβρίου... Ευτύχημα δτι κατόπιν τών τελευταίων 
άρχαιρεσιών τοϋ Ιατρικού συλλόγου, ομονοούσα παμψηφεία καί όμόγνωμος έκτί- 
μησις πρός τόν διακεκριμένον χειροϋργον τής πόλεώς μας κ. Δημ. Δάνον άνεκή- 
ρυξεν αύτόν πρόεδρον διατρανώσασα οϋτως μίαν ενότητα τον ιατρικόν κόσμον, 
δχι μόνον άξιοζήλευτον. άλλά καί πλεΐστα τά υψηλότερα ώφέλη ύποσχομένην...- 
Από τίς 24 Μαΐου άρχισε νά δημοσιεύεται στήν Ή πειρο «πραγματεία» τοΰ μητρο
πολίτη Παραμυθίας Αθηναγόρα περί Κυρά-Φροσύνης. Ό  Χατζής, προλογίζοντας 
τήν μελέτη τοΰ Αθηναγόρα σημείωνε δτι ή δημοσίευσή της θά διέλυε πολλούς μύ
θους γύρω άπό τό πρόσωπο τής ήρωΐδος, σέ μιά έποχή μάλιστα πού πολλά γράφον
ταν ά π ο λ ύ τ  ως  ά μ ε λ έ τ η τ α ,  τά όποια άποδείκνυον, άν μή τι άλλο στοιχειώ
δη άγνοιαν τών όρων τής τότε κοινωνικής ζωής καί τής λυπηράς έν γένει καταστά
σ ε ις  τής πόλεως. Διότι μόνον τοιαύτη άψυχολόγητος άγνοια θά ΰπεστήριζεν δτι ή 
Κνρά-Φροσννη. ή όμολογονμένως έρωμένη ένός αισχρού Μονχτάρ βέη. μέ δυό παι
διά, άνεψιά μητροπολίτου, χριστιανή ορθόδοξος, θά ήξιζε άλλο παρά τήν σιωπηλήν
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συγγνώμην τής Ιστορίας, άντί τοϋ φωτοστεφάνου μιας όσίομάρτυρος, ό όποιος θά 
ήτο άπρεπης καί διά τήν κεφαλήν της καί διά τήν ηθικήν εμπνευσιν τοΰ ίστορικοϋ 
πού θά τής τό έφοροϋσε. Τις ίδιες άπόψεις είχε καί ό Άθηναγόρας. Έγραφε στή 
μελέτη του: Δέν θά επιχειρήσω βεβαίως έγώ νά έξαγνίσω τήν μνήμην τής Κυρά-Φρο- 
σύνης, άλλοις άπόκειται νά μελετήσουν έπισταμένως τά τόσον άντιφατικώς λεχθέ- 
ντα καί γραφέντα περί αύτής... Πονώ καί έγώ μετά τοϋ Ηπειρωτικού λαοϋ. τόν άω
ρον καί τραγικόν θάνατόν της... δέν θά περιβάλλω δμως ποτέ μέ τόν φωτοστέφανον 
ώς άγίαν αύτήν τήν άσεβήσασαν πρός τόν θεόν τών πατέρων της, πρός τήν πατρίδα, 
τήν θρησκείαν, τά τέκνα καί τόν σύζυγόν της... Κι δμως! Νεώτερες ιστορικές 
έρευνες μιλούν γιά ενεργό συμμετοχή τής κυρά-Φροσύνης, σέ οργανώσεις επανα
στατικές, πού άποσκοποϋσαν στήν αποτίναξη τοΰ τουρκικού ζυγοΰ.- Στήν ίδια έφη
μερίδα (27-5-27) ό Ν. Γ. Δόσιος, (Ίωαννίτης) δ.φ., δημοσιεύει μελέτη μέ τίτλο: Λα- 
ογραφικά Ηπείρου.- Μετά τό κλείσιμο τής Ηπειρωτικής ήχοϋς, ό έκ τών συνεκ- 
δοτών της Εύθύμιος Τζάλλας, άποφάσισε τήν έκδοση δικής του έφημερίδας, μέ τόν 
τίτλο Ηπειρωτικός άγών. Ά πό τις άρχές Μαΐου μέ άφίσες πού τοιχοκολλήθηκαν 
στούς τοίχους καί τούς τηλεγραφικούς στύλους τής πόλης, άναγγελλόταν ή προ
σεχής έκδοση μεγάλης ημερήσιας έφημερίδας, εξακολουθεί, ώς τά σήμερα νά κυκλο
φορεί, χωρίς διακοπή. Οί συνάδελφοι τοΰ Εύθ. Τζάλλα έκδοτες τών άλλων έφημε
ρίδων, έξέφραζαν άμφιβολίες γιά τήν έπιτυχία τής προσπάθειας, γιά διάφορους λό
γους δ καθένας. Ό  Εύθύμιος δμως, μέ τήν άγωνιστικότητα, τό πείσμα καί τίς ίκα- 
νότητές του, τούς διέψευσε δλους. Έγραφε χαρακτηριστικά τότε ή 'Ελευθερία, άνα- 
φερόμενη στό τόλμημα τοΰ Ε. Τζάλλα: Δέν ϊσχυσε φαίνεται οϋτε τό παράδειγμα τοϋ 
κ. Ν. Λάππα. νϋν νομάρχου Τρικκάλων ό όποιος, άποσχισθείς άπό τόν συνδι- 
ευθυντήν του κ. Δ. Πανίδην έδοκίμασε νά έκδώση έφημερίδα βενιζελικήν καί άπέ- 
τυχε πανηγυρικώς. οϋτε καί τοϋ λαμπρού άνθρώπου, τοϋ κ. Τραχήλη, δστις διά τόν 
ίδιον λόγον έξέδωσε τόν «Φιλελεύθερον» καί ϋστερα άπό δύο μήνες τόν έκήδευσεν, 
συγκηδεύσας μ ε τ’ αύτοϋ καί περί τάς 75.000 δρχ.... Δέν ϊσχυσαν. λέγω, τά παρα
δείγματα αύτά νά πείσουν τόν άνάδοχον τοΰ ύπό κύησιν «Ηπειρωτικού άγώνος» 
δτι βενιζελική έφημερίδα άλλη έκτός τοϋ «Κήρυκος» δέν μπορεί νά εύδοκιμήση... 
Κι δμως! Ό  Εύθ. Τζάλλας τόλμησε καί πέτυχε...

Σ τίς 21 ’Απριλίου ό Πέτρος Κωστίδης διάβαζε στήν Ελευθερία: Άφί- 
κετο έξ Αθηνών... ό λαοφιλής μητροπολίτης Ίωαννίνων κ.κ. Σπυρί

δων. Μετά τοϋ σεβασμιωτάτου άφίκετο καί ό έν 'Αλεξάνδρειά έγκριτος 
ομογενής ιατρός κ. Θεοχ. Καρβούνης έκ Δούβιανης τής Β. Ηπείρου. Ξα- 
νάρθε, λοιπόν, ό Καρβούνης, ξεχάστηκε ό πόλεμος πού τοΰ έκαμαν οί 
Γιαννιώτες γιά τή στάση του άπέναντι στόν Νικόλαο Εύαγγελίδη, τόν ύπο- 
ψήφιο πατριάρχη ’Αλεξανδρείας... Εφήμερες εκδηλώσεις άγανάκτησης, 
συμπέρανε ό Πέτρος, καθώς ξανάφερνε στή μνήμη τά γεγονότα τής 
εκλογής τού πατριάρχη. Τόχουν αύτό οί Ήπειρώτες, τόχουν δλοι οί 
Έλληνες, τή μιά στιγμή μποροϋν νά γίνουν θηρία γιά κάτι πού τούς ενο
χλεί, τήν άλλη τό ξεχνάν. Ό  Καρβούνης μάς γνωρίζει καλά, ήταν σίγουρος 
ότι ό έρχομός του δέν θάχει συνέπειες. Γιά τίς οίκογένειές μας, καλώς 
ηρθε, πρέπει νά τόν δούμε. Ίσως έχει προγραμματίσει ταξίδι καί γιά τήν
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Κωνσταντινούπολη... "Οταν πήγε στό μαγαζί κι ανακοίνωσε στό Γιάγκο 
τήν άφιξη τοΰ Καρβούνη, νά πάμε νά τόν δούμε σήμερα, είπε άμέσως ό 
Γιάγκος, μήν φύγει χωρίς νά τό πάρουμε είδηση. —Δέν φεύγει, ησύχασε, 
άπάντησε ήρεμα ό Πέτρος, ήρθε νά κάνει Πάσχα μέ τούς φίλους του, δέν 
βλέπεις, καλεσμένος τού δεσπότη πρέπει νά είναι, άς τόν άφήσουμε νά 
γιορτάσει τίς άναστάσιμες μέρες, θά πάρω πληροφορίες άπό τόν μουφτή 
γιά τήν άναχώρησή του, μή στενοχωριέσαι. Ό  Καρβούνης θάμενε περισ
σότερες από δέκα μέρες στά Γιάννινα, ειδοποίησε ό μουφτής τόν Πέτρο, 
θά μποροΰσαν νά τόν δοΰν τήν παραμονή τής πρωτομαγιάς, θά ταξίδευε 
υστέρα γιά τήν Κωνσταντινούπολη.

"Οταν συναντήθηκαν στό σπίτι τοΰ μουφτή, μίλησαν γιά πολλά θέματα, 
δέν έκαναν όμως, ό Πέτρος κι ό Γιάγκος, καμιά νύξη γιά τήν εκλογή τοΰ πα
τριάρχη ’Αλεξάνδρειάς, ήξεραν ότι θά τόν έξερέθιζαν όποια κουβέντα κι άν 
έλεγαν. Ό  Καρβούνης τή φορά αύτή δέν τούς έδωσε άπλώς ύποσχέσεις, τούς 
δημιούργησε τήν πεποίθηση ότι ή Θεώνη θά ξαναγύριζε στό σπίτι της. —Τό
ση αισιοδοξία... παρατήρησε ό Πέτρος. Ό  Γιάγκος δέ μποροΰσε νά μιλήσει 
άπό τή συγκίνηση. —Ποϋ τή στηρίζετε κ. Καρβούνη: —Μόνο σέ μιά πληρο
φορία πού μοϋ έφεραν φίλοι μου άπό τήν Κωνσταντινούπολη: ό Έσσάτ δέν 
εμπνέει πιά άνησυχίες στό Κεμαλικό καθεστώς, έπαψαν νά τόν παρακο
λουθούν. είναι έλεύθερος νά πάει όπου θέλει, δέν είναι παράξενο νά τόν 
δούμε άκόμα καί στά Γιάννινα, τήν άγαπάει παθολογικά τήν πόλη αύτή. τή 
θεωρεί πατρίδα του. κι άν έρθει θά φέρει μαζί του καί τή Θεώνη, νάστε σί
γουροι... Όπως καί νάναι. γυρίζοντας θά σάς φέρω χαρμόσυνες ειδήσεις...

Ή  μεταφορά τών όσων ειπώθηκαν, γέμισαν μέ χαρά καί τίς τρεις οικο
γένειες: τοΰ Πέτρου, τοΰ Γιάγκου καί τοΰ Θεολόγου, όνομαστός είχε γίνει 
πιά στήν Καλούτσιανη, ή Αλεξάνδρα τοΰ ετοίμαζε καί τό διάδοχο, έπλεε 
σέ πελάγη ευτυχίας... —Τήν πρωτομαγιά θά είστε καλεσμένοι μου, ειδοποί
ησε τούς άλλους, άντιρρήσεις δέ θέλω, τό γλέντι μας θά είναι ένας εύχαρι- 
στήριος ύμνος στό θεό, γιά όσα μάς χάρισε μέσα στή δυστυχία μας. καί γιά 
όσες χαρές μάς έπιφυλάσσει. Γιατί κι έγώ είμαι βέβαιος πώς ή Θεώνη θάναι 
σύντομα κοντά μας... Κανένας δέν έφερε άντίρρηση. Ό  Θεολόγος ήταν 
ειδικός στήν οργάνωση γλεντιών. Έκεΐ στίς άκτές τής ’Ιωνίας, στήν όμορφη 
Μαινεμένη, όπου ζοΰσε κι εργαζόταν, μέ τίς άλησμόνητες εξοχές της, ένας 
τόπος ευλογημένος, ό Θεολόγος πρωταγωνιστούσε στίς εκδρομές καί στά 
«τσιμπούσια», όλες οί παρέες τόν άποζητοΰσαν. Είχε μάθει πώς καί ή πε
ριοχή τών Γιαννίνων είχε ώραΐες εξοχές, στό Ζαγόρι, τό Πωγώνι, τήν Κό
νιτσα, ποιός όμως τολμοΰσε αύτή τήν έποχή νά τίς πλησιάσει; Ό  κίνδυνος 
ενέδρευε παντού, ή ληστεία βρισκόταν άκόμα στήν άκμή της κι ό φίλος τους 
ό Πέτρος ήταν ένα δελεαστικό κίνητρο γιά τούς ληστές. Δέ θά πήγαιναν μα- 
κρυά, λίγο έξω άπό τά Γιάννινα, στούς ’Αμπελόκηπους, έκεΐ θά «έπιαναν» 
τό Μάη. τά μισά Γιάννινα θάταν κοντά τους, δέν κινδύνευαν...
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Ό  Θεολόγος δικαίωσε τή φήμη του, τά είχε ετοιμάσει δλα στήν έντέ- 
λεια.Πήραν τέσσερα άμάξια, τό ένα ξεκίνησε άπό τήν Καλούτσιανη μέ τό 
Θεολόγο καί τήν ’Αλεξάνδρα, άπό τό μαγαζί φόρτωσαν καί τόν οβελία, 
έτοιμο γιά ψήσιμο, τά κρασιά, τά φρούτα καί τ ’ άλλα έδέσματα. Πέρασαν 
άπό τό σπίτι τοϋ Γιάγκου, έτοιμοι ήταν, τούς περίμεναν στό δικό τους αμά
ξι καί τράβηξαν γιά τήν Καραβατιά νά πάρουν τόν Πέτρο καί τήν οίκογέ- 
νειά του' αύτοί ήταν πολλοί, χρειάστηκαν άλλα δυό άμάξια. Ή  μέρα είχε 
προχωρήσει ό καιρός ήταν καλός, χαρά θεού, ζεστή άνοιξιάτικη μέρα, 
έτοιμη νά προσφέρει δλα τ ’ άγαθά τής έποχής στούς άνθρώπους... Οί 
’Αμπελόκηποί ήταν στίς δόξες τους. ’Ανθισμένα δλα, τά πάμπολλα άγρια 
και ήμερα δέντρα, κατάσπαρτη ή γής άπό λουλούδια, λογιών-λογιών παρ
θένα λουλούδια στή θωριά καί στό άρωμα, άνθισμένες καί οί καρδιές τών 
άνθρώπων πού είχαν κατακλύσει δλη τήν έκταση τοΰ θαυμάσιου πάρκου, 
άποφασισμένοι νά ξεχάσουν. έστω καί γιά μιά μέρα τίς μιζέριες τής ζωής, 
τό σκληρό άγώνα γιά τήν έπιβίωση.

Οί Αμπελόκηποί, τήν έποχή αύτή είχαν γίνει ένα μέ τό Μ ιλιέτ μπαχτσέ, 
τόν έθνικό κήπο τής έποχής τής τουρκοκρατίας, τόν είχε οργανώσει ένας 
άπό τούς δραστήριους βαλήδες τοΰ βιλαετιού, ό Ρασήμ πασάς, αύτός έλε
γαν είχε βάλει καί τή μεγάλη φωτιά γιά νά καταστρέψει τήν άθλια άγορά 
τής πόλης γιά νά τήν κάνει σύγχρονη. Στόλισε τό μπαχτσέ του μέ άνθόκη- 
πους, δεντροστοιχίες, ώραιο έξοχικό κέντρο, τόν γέμισε δλων τών λογιών 
τά όπωροφόρα πού εύδοκιμοΰσαν στά Γιάννινα. Ό  ίδιος ή κάποιος διάδο
χός του, έστησε κι ένα κιόσκι έκεϊ, τίς καλές μέρες πήγαινε ή μουσική τοϋ 
στρατού, ή μονζίκα τήν έλεγαν οί Γιαννιώτες, κι έπαιζε, κόσμος πολύς 
συγκεντρωνόταν, άκουγε μέ ευχαρίστησε καί ξεχνούσε τά βάσανα τής 
σκλαβιάς...

Έπιασαν μιά γωνιά, τή διάλεξε ό Θεολόγος γιά νάχει άνεση στίς κινή
σεις του, έγιναν οί σχετικές προετοιμασίες, άκόμα ξύλα καί κάρβουνα 
κουβάλησε άπό τήν Καλούτσιανη, σέ λίγο ό οβελίας σκορποΰσε στήν άτμό- 
σφαιρα τίς μυρωδιές του. Τά παιδιά, ό Πετράκης καί ή Έλενίτσα, έτρεξαν 
ν ’ άνταμώσουν τούς φίλους καί συμμαθητές τους, νά παίξουν μαζί τους, 
νά χαροΰν τήν έξοχή. Ό χ ι πώς ήταν στερημένα άπό καθαρό άέρα, λουλού
δια καί πράσινο, τό σπίτι τής Καραβατιάς είχε μεγάλο κήπο, στίς ώρες τής 
σχόλης τους τόν άπολάμβαναν. Ή  πρόσθετη νότα στήν εύφορία πού ένοι
ωθαν προερχόταν άπό τό άντάμωμα τών φίλων τους, τά ομαδικά παιγνί
δια έχουν άλλες χαρές άπό έκεινα πού παίζει κανείς μόνος του. Οί μεγά
λοι, οί άντρες προπαντός, έναλλάσσονταν στό γύρισμα τοΰ οβελία, οί 
γυναίκες άπλωναν τά κιλίμια, γιά νά καθήσουν δλοι άνετα, τό χόρτο είχε 
άκόμα δροσιά έπρεπε νά παίρνουν προφυλάξεις, κι ετοίμαζαν τ ’ άλλα σύ
νεργα τοΰ τραπεζιοΰ. Ό ταν ήρθε ή ώρα κάθησαν όλοι στό τραπέζι, τό γε
νικό πρόσταγμα τό είχε ό Θεολόγος, αύτός καθόρισε τίς θέσεις, λιάνισε τό



καλοψημένο αρνί καί τό μοίρασε, έτσι πού νά μήν έχει κανένας παράπονο. 
"Ηπιαν γλυκό Ζιτσιώτικο κρασί, είπαν ευχές, κάθε μιά είχε καί τή δική της 
ζεστασιά, άκόμα καί γιά τό γρήγορο γυρισμό τής Θεώνης ευχήθηκαν, παρά 
τούς ενδοιασμούς πού είχε ό Γιάγκος νά μή μιλήσουν γιαυτό, φοβόταν τήν 
άντίδραση τής Φωτεινής. Κι όμως αύτή τή φορά ή γυναίκα του έδειχνε φα
νερά ότι ή ευχή είχε ευεργετική επίδραση στό συναισθηματικό της κόσμο, 
άντέδρασε μέ τό χαμόγελο τής μάνας πού ετοιμάζεται νά υποδεχτεί μιά τα
ξιδεμένη κόρη, οί άπαγωγεις καί οί βασανιστές τής Θεώνης είχαν έξαφα- 
νιστεΐ άπό τή συνείδησή της. "Εφυγαν πολύ πριν από τή δύση τοΰ ήλιου, 
τούς υποχρέωσε ή ξαφνική άδιαθεσία τής Χρυσάνθης, ένοιωθε ρίγη, τό 
πρόσωπό της είχε χλωμιάσει, πρέπει νά είχε καί πυρετό.

Στό σπίτι ή κατάσταση τής Χρυσάνθης χειροτέρεψε. Έτρεμε σύγκορμη 
άπό τά ρίγη, αισθανόταν δυσφορία στήν αναπνοή, τό θερμόμετρο πλησίαζε 
τούς 40 βαθμούς. Ό  Δημήτρης τήν έξέτασε μέ προσοχή, δέ λάθεψε στή διά
γνωσή του. —Είναι σοβαρή ή κατάστασή της πατέρα, είπε στόν Πέτρο, 
πνευμονία βλέπω, τή φοβάμαι, ή ηλικία καί ό αδύνατος οργανισμός είναι 
στοιχεία πού δέ μάς βοηθούν. Έγραψε μιά σειρά φαρμάκων στή συνταγή, 
ό Νίκος έτρεξε στό φαρμακείο καί τάφερε γρήγορα, μικρή βοήθεια πρόσφε- 
ραν στούς άσθενεΐς τήν έποχή εκείνη, πιό άποτελεσματικά ήταν τά πατρο
παράδοτα πρακτικά, βεντοΰζες κοφτές, καί ζεστά επιθέματα μττρός καί π ί
σω, ούτε αύτά έφεραν βελτίωση. Πάλαιψε γιά λίγες μέρες ή Χρυσάνθη μέ 
τήν άρρώστεια, τή συγκλόνιζε ό βήχας πού όλο καί δυνάμωνε, τήν έψηνε 
ό πυρετός, τήν έπνιγε ή άσφυξία, ζητοϋσε βοήθεια άπό παντοΰ, όλοι ήθε
λαν νά τής τή δώσουν, κανείς δέ μποροΰσε. ’Αγωνιζόταν άπελπισμένα νά 
κρατηθεί στή ζωή, δέ μπόρεσε. Τό βράδι τής πέμπτης μέρας τής άρρώστει- 
ας, καθώς ό ήλιος έγερνε πίσω άπό τά βουνά, αναπαύτηκε. Τήν έκλαψαν 
όχι μόνο οί τρεις οικογένειες τοΰ Πέτρου, τοΰ Γιάγκου καί τοΰ Θεολόγου, 
άλλά κι όλη ή Καραβατιά, ήταν σ’ όλους αγαπητή. Ή  Λευκή ήταν άπαρη- 
γόρητη. Δέν έχασε μόνο ένα πολύτιμο βοηθό στίς δουλειές τοΰ σπιτιοΰ, ή 
Χρυσάνθη ήταν νοικοκυρά καί τούς βοηθοΰσε πολύ, τής έλειψε ένας καλός 
άνθρωπος, μιά άνεκτίμητη άδερφή, έτσι θεωροΰσε τή Χρυσάνθη ή Λευκή. 
Τώρα έπρεπε νά φροντίσουν γιά μιά άλλη καλή γυναίκα, τίμια καί συνερ- 
γάσιμη, ή Λευκή ήταν σίγουρη πώς Χρυσάνθη ποτέ δέ θάβρισκαν.

Μεγάλη ήταν καί ή λύπη τοΰ Πέτρου γιά τό χαμό τής Χρυσάνθης κι άς 
μήν τόδειχνε. Ό  θείος ό Δημήτρης τήν είχε φέρει, μαζί μεγάλωσαν, γεύτη
καν τίς χαρές καί τίς λύπες τής ζωής, μοιράστηκαν τίς ευφρόσυνες στιγμές 
τής οικογένειας, μαζί ήπιαν τό πικρό ποτήρι τοΰ χαμοΰ τόσων άγαπημέ- 
νων προσώπων, τοϋ Βασίλη πρώτα. Ή  Χρυσάνθη, χωρίς υπερβολή, τόν 
είχε κλάψει περισσότερο άπ’ όλους, άν τό καλοσκεφτείς, μουρμούρισε ό 
Πέτρος, τήν αλλη μέρα τής κηδείας πριν σηκωθεί άπό τό κρεβάτι, αύτή 
ηταν ή κολώνα τοϋ σπιτιού. Ή  άπουσία της θά γινόταν μέ τόν καιρό πε
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ρισσότερο αισθητή, δλοι θά τήν άναζητοϋσαν, γιατί δλοι θά τήν είχαν άνά
γκη, άπό τά έγγονάκια του ώς τούς μεγάλους, περισσότερο ό Πέτρος, ήταν 
τό πρώτο πρόσωπο που συνδέθηκε όταν ό θείος του τόν υιοθέτησε καί τόν 
κατέβασε άπό τό χωριό. Τώρα ή άγαπημένη της παρουσία έλειψε, τά χρό
νια κύρτωναν τίς πλάτες τοϋ Πέτρου, είχε περάσει τά εξήντα, γέρους τούς 
θεωρούσαν τήν έποχή έκείνη τούς άνθρώπους τής ηλικίας του. Ή  γυναίκα 
του βέβαια ήταν θησαυρός, δμως στή Χρυσάνθη εκμυστηρευόταν τίς πιό 
μύχιες σκέψεις του, αύτή στέγνωνε πολλές φορές τά δάκρυά του, τόν κα
ταλάβαινε, ήταν ό έξομολόγος του. Τώρα έφυγε... Ήρθε ή σειρά μας, συλ
λογιζόταν ό Πέτρος, πρέπει νά προετοιμαστούμε γιά τό μεγάλο ταξίδι.

Στή λύπη άπό τό χαμό τής Χρυσάνθης ήρθε νά προστεθεί καί άλλη στε
νοχώρια. Δέν ήταν κάτι δυσάρεστο, κάποιο άτύχημα, πόνος ή άρρώστεια, 
αύτή τήν έποχή δλοι ήταν καλά, ή δουλειά τοϋ μαγαζιοΰ εμφάνιζε αύξημέ- 
να κέρδη, ή πελατεία τοΰ Δημήτρη κάθε μέρα μεγάλωνε, είχε άποκτήσει τή 
φήμη σοβαροΰ επιστήμονα, προσιτοΰ στούς άσθενείς, ό κόσμος είχε εμπι
στοσύνη στίς διαγνώσεις του. Ό  Νίκος, καθηγητής πιά στή Ζωσιμαία, έπε- 
βλήθηκε στούς συναδέλφους του μέ τήν άριστη κατάρτισή του καί έγινε 
άγαπητός στούς μαθητές μέ τήν εύμέθοδη διδασκαλία του. Ή  Φιλίτσα 
άκτινοβολοϋσε στό μαγαζί μέ τήν εύχέρεια καί τή χάρη της, ό πατέρας της 
ό Γιάγκος τήν καμάρωνε, φέρνει πελάτες στό μαγαζί αύτό τό κορίτσι, 
συλλογιζόταν, άκόμα καί στά βιβλία είχε άποτυπωθεΐ ή καλαισθησία της. 
Ό λα καλά, λοιπόν, καί μέ τή Φιλίτσα, δμως ό Γιάγκος τόν τελευταίο και
ρό, ξεχώριζε στό πρόσωπό της μιά σκιά μελαγχολίας, άλλος δέ θά τήν κα
ταλάβαινε, ό πατέρας δμως δέν ξεγελιόταν. Νάναι άπό τήν έγνοια γιά τήν 
τύχη τής άδελφής της, σκεφτόταν ό Γιάγκος, άλλά γιατί αύτή ή συναισθη
ματική φόρτιση, άφοϋ όλα έδειχναν πώς ή περιπέτεια τής Θεώνης θά είχε 
καλό τέλος; Τότε: Δίσταζε νά τή ρωτήσει, φοβόταν πώς ή συζήτηση θά τής 
δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα. Οί μέρες περνούσαν κι ό Γιάγκος 
μέ λύπη διαπίστωνε δτι στό πρόσωπο τής Φιλίτσας ήταν πιά έκδηλα τά 
χαρακτηριστικά τών εσωτερικών της άντιδράσεων, στενοχώρια ήταν, λύπη, 
δέν τό ξεχώριζε. Ή  έγνοια τοΰ πατέρα δέ μποροΰσε νά παραβλέψει πιά τό 
γεγονός, ήταν βέβαιος δτι κάτι σοβαρό άπασχολοΰσε τήν κόρη του, κάτι 
πού ήθελε νά τό κρατήσει κρυφό, άλλοιώς θά τόλεγε στόν ϊδιο, στή μάνα 
της ή στόν άνδρα της. Έτσι, ένα μεσημέρι, δταν έκλεισε τό μαγαζί καί ήταν 
έτοιμοι νά φύγουν, ό Γιάγκος κράτησε τή Φιλίτσα. —Θέλω νά μιλήσουμε 
κορίτσι μου τής είπε, περίμενε. — Τί νά ποϋμε πατέρα: ρώτησε ξαφνιασμέ
νη αύτή. —Γιαυτό πού σ ’ άπασχολεί τόν τελευταίο καιρό, αύτό πού χαλάει 
τή διάθεσή σου καί τό κρατάς κρυφό. Έ λα κόρη μου, άνοιξέ μου τήν καρ
διά σου... Ή  Φιλίτσα στήν άρχή πήγε νά διαμαρτυρηθεΐ, κάτω δμως άπό 
τήν έπίμονη ματιά τοϋ πατέρα της λύγισε. Κάθησαν στό γραφείο τοΰ μα- 
γαζιοΰ, άνοιξέ μου τήν καρδιά σου Φιλίτσα, έπανέλαβε ό Γιάγκος, ότι καί
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νάναι θά σέ βοηθήσω. Γιά λίγο έγινε σιωπή. —Πατέρα, μίλησε άργά καί 
φοβισμένα ή Φιλίτσα, δέν είναι τίποτα κακό αύτό πού θά σοϋ πώ, οϋτε 
άρρώστεια. οϋτε κίνδυνος, οϋτε πληροφορίες γιά τή Θεώνη, πού θά σέ 
άπογοητεύσουν. Είναι κάτι πού βασανίζει μόνο εμένα, γιατί δέν ξέρω πώς 
θά τό πάρετε όλοι σας, προπαντός ό Νίκος, δέ θέλω νά νοιώθει μετανοι- 
ωμένος γιατί μέ παντρεύτηκε... — Έπαψες ν ’ άγαπάς τόν άντρα σου Φιλί
τσα: ρώτησε σέ τόνο έπιτιμητικό ό πατέρας. —"Οχι, ποτέ, άντέδρασε αύτή 
δυνατά, ή άγάπη μου γιά τό Νίκο, κάθε μέρα γίνεται καί μεγαλύτερη, βα
θαίνει. χωρίς τόν άντρα μου είναι άδεια ή ζωή μου, μόνο πού δέν είμαι σί
γουρη άν κι ό Νίκος, κι όλοι σας, θά μ ’ άγαπάτε, όπως πρίν. όταν μάθετε 
τό μυστικό μου, αύτό πού μέ τυραννάει μήνες τώρα... Τό πρόσωπο τοϋ Γιά- 
γκου έδειχνε φανερά τήν έκπληξή του. Άρρώστεια, δέν είναι, συλλογιζό
ταν, οϋτε κάτι κακό πού νά συνδεόταν μέ τίς δυό οικογένειες, τί ήταν αύτό 
σαράκι πού ροκανοϋσε τήν καρδιά τής κόρης του;.. — Θέλω νά σπουδάσω, 
πατέρα, αύτό είναι τό μυστικό μου. Θέλω νά πάω στήν Αθήνα, στό Πανε
πιστήμιο. έχω κλίση στή Φιλολογία, κάποια βιβλία πού διάβασα τελευταία, 
μοϋ ξύπνησαν κοιμισμένα ένδιαφέροντα, ξαναγύρισα στά όνειρα πού έπλε
κα όταν φοιτούσα στή μεγάλη σχολή μας, στήν «Εύαγγελική σχολή» τής 
Σμύρνης ' θυμάσαι πατέρα πόσες φορές έτρεχα στήν άγκαλιά σου. νά σοϋ 
έξομολογηθώ τά όνειρά μου γιά τό μέλλον κι έσύ πάντα μέ στήριζες: Ποτέ 
δέ μοϋ χαλούσες τό χατήρι' θά γίνεις ό,τι θέλεις έσύ μικρή μου. μοϋ έλεγες, 
θά φτάσεις στήν κορυφή, όσο δύσκολο κι άν είναι, αύτή ή κορυφή βασανί
ζει τόν ύπνο μου, πατέρα, καί θέλω νά τήν καταχτήσω... Ό  Γιάγκος έμεινε 
άφωνος. Ποτέ δέ μποροΰσε νά φανταστεί δτι οί τωρινές στενοχώριες τής 
κόρης του είχαν σχέση μέ τά παιδικά της όνειρα... Πώς νά συνδέσει τήν 
εύτυχισμένη ζωή τής Σμύρνης μέ τίς καλές μέρες πού είχαν άνατείλει γιά 
τήν οίκογένειά του, χωρίς νά ύπολογίσει τίς φριχτές, τίς άποτρόπαιες μέ
ρες τής καταστροφής καί τής προσφυγιάς; Αύτές πού άφάνισαν κάθε έλπί- 
δα, σύντριψαν τά δνειρα, γιά νά τά άντικαταστήσουν μέ τόν τρόμο καί τήν 
άγωνία, τό αίμα καί τά δάκρυα; Πώς μπορούσε νά ύπάρχει κάτι πού νά 
ένώνει τίς δυό έποχές, χωρίς νά έχει άφανιστεϊ στό έρεβος τών ήμερών τής 
Αποκάλυψης πού σφράγισαν τή ζωή τους;.. Ό ταν ξαναγύρισε στήν πραγ
ματικότητα κι άντίκρυσε τή Φιλίτσα ένοιωσε έναν άπέραντο θαυμασμό γιά 
τήν άποκοτιά τής κόρης του νά ξεγράψει τό παρελθόν, αύτό πού τούς χά
ραξε μέ πυρωμένο σίδερο τό νοϋ καί τήν καρδιά, γιά νά ξαναπιάσει τό 
νήμα ένός παιδικού ονείρου, γεννημένου άπό τό φλοίσβο τών κυμάτων τής 
άξέχαστης πόλης, καί ν ’ άναστήσει προσδοκίες, θαμμένες στίς στάχτες τών 
πατρογονικών σπιτιών πού άφησαν πίσω τους. Καθώς ό Γιάγκος δέ μι
λούσε, ή Φιλίτσα άνησύχησε. —Πατέρα, φώναξε καί τόν τράνταξε μέ τά 
δυό της χέρια, είσαι καλά. μοιάζεις σά νά χάθηκες, άνησυχώ, νά φωνάξω 
γιατρό: Ό  πατέρας χαμογέλασε. —Δέν ξέρω ποιός άπό τούς δυό μας θέλει
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γιατρό, είπε ό Γιάγκος, νομίζω όμως όχι έγώ. άς είναι. Σέ θαυμάζω, κόρη 
μου. Ποϋ βρήκες τό κουράγιο καί νά σκεφτεϊς άκόμα πώς μπορείς ν ’ άνα- 
στήσεις ένα σβησμένο όνειρο, νά τό στήσεις στήν καρδιά σου καί νά τό κά
νεις βασανιστικό βίωμα ζωής; Άπό μένα έχεις όλη τήν κατανόηση, οί 
άλλοι όμως... — Οί άλλοι, πατέρα, πήρε τή λέξη άπό τό στόμα του ή Φιλί
τσα, φοβοϋμαι πώς δέν θά τό καταλάβουν, οϋτε κάν ή μάνα μου, πολύ πε
ρισσότερο ό Νίκος, καί μέ τό δίκιο του. Τώρα πού τακτοποιήθηκε έπαγ- 
γελματικά, κι έχει ριχτεί μέ πάθος νά ολοκληρώσει τή διδακτορική του 
διατριβή, άρκετές φορές ξενυχτώ κι έγώ μαζί του βοηθώντας τον, πώς νά 
συμφιλιωθεί μέ τήν ιδέα νά μείνει μόνος, μόνη νά νοιώθει καί μένα στήν 
Αθήνα, νά ό μεγάλος κίνδυνος πού ένεδρεύει κι άπειλεϊ τήν άγάπη καί τό 
γάμο μας. Αισθάνομαι άδύναμη νά ξεπεράσω τόσα έμπόδια... Σταμάτησαν 
πάλι νά κουβεντιάζουν. Ό  καθένας έκανε τούς συλλογισμούς του γιά τό 
πώς θά μπορούσε ή Φιλίτσα νά πείσει τούς άλλους -τολμηρό ήταν τό βήμα 
πού ετοιμαζόταν νά κάνει- όχι τόν πατέρα, αύτός είχε κι όλας άπό τήν 
πρώτη στιγμή άποφασίσει νά τή βοηθήσει. Καί οί δυό κατέληγαν στό 
συμπέρασμα πώς οί δυσκολίες ήταν άνυπέρβλητες. Ό  Νίκος, σίγουρα θ ’ 
άντιδροΰσε έντονα, άκόμα καί μ’ άπρόβλεπτες συνέπειες. Ή  μητέρα της ή 
Φωτεινή, σέ καμμιά περίπτωση δέ θά έδινε τή συγκατάθεσή της ν’ άποχω- 
ριστεΐ τήν κόρη της, ή ψυχολογική κατάσταση στήν όποια βρισκόταν τή δι
καιολογούσε. Άκόμα κι ό Πέτρος δύσκολο ήταν νά συναινέσει στό χωρι
σμό τών δυό νιόπαντρων παιδιών, αύτός περίμενε έγγονάκια άπό τή Φι
λίτσα κι όχι πτυχία Φιλολογίας... Άλλά καί ή Λευκή, κι ό Δημήτρης καί ή 
Κατερίνα, όλοι, άκόμα κι ό Θεολόγος κι ή Άλεξάντρα, θά παραξενεύονταν 
γιά ένα τέτοιο αίτημα. Ή  Φιλίτσα ζούσε σ’ ένα οικογενειακό περιβάλλον 
καί μέ οικονομική άνεση πού καί στά πιό τολμηρά όνειρά της δέν είχε φαν
ταστεί. Τί ήταν εκείνο, θάλεγαν οί άλλοι, πού τήν παρακινούσε ν’ άφήσει 
τό σπίτι της, νιόπαντρη αύτή, καί νά τρέχει στήν πρωτεύουσα; Ό  έρωτας 
γιά τήν έπιστήμη θ' άπαντοϋσε ή Φιλίτσα, μιά σπίθα πού ξεπήδησε μέσα 
άπό τά ερείπια καί πυρπόλησε τήν καρδιά της. Ό  έρωτας γιά τήν περιπέ
τεια. θά σκέφτονταν οί άλλοι καί θά κλείνονταν στόν εαυτό τους.

— Άκουσε, παιδί μου, ειπε τέλος ό Γιάγκος. Θά σοϋ προτείνω κάτι 
πού μπορεί νά μή δίνει άμεση λύση στό πρόβλημά σου. δημιουργεί όμως 
προοπτικές γιά μιά μελλοντική έπίλυσή του. Δέ θά πεις τίποτα σέ κανέναν, 
τό μυστικό θά μείνει μεταξύ μας, δέν είναι κατάλληλη ή έποχή γιά τέτοια 
πετάγματα, μόνο στόν Πέτρο θά τό άποκαλύψουμε. Θά περιμένουμε νά 
ολοκληρωθούν οί προσπάθειες γιά τήν άνεύρεση τής Θεώνης, κι όταν μέ 
τό καλό έρθει κοντά μας ή χαμένη άδελφή σου, έγώ πιστεύω πώς σύντομα 
θά γίνει, τότε μαζί θά μιλήσουμε στούς άλλους, πρώτα στό Νίκο καί τή μη
τέρα, γιά τά δικά σου όνειρα, κι οί δυό μαζί θά τούς πείσουμε. Ό  Νίκος 
ώς τότε θά έχει τελειώσει τή διατριβή του. ή μητέρα θά έχει κοντά της τή
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Θεώνη, δέ θά αισθανθεί πολύ τήν άπουσία σου, κάτι θά βρούμε καί γιά 
τούς άλλους. Τί λές, συμφωνείς μέ τή σκέψη μου; —Μ ' άπογοητεύει κά
πως, οδηγεί στήν άναβολή όσων επιθυμώ, τή βρίσκω δμως τή μόνη λογική 
κάτω άπό τίς σημερινές συνθήκες. Σ ’ εύχαριστώ πατέρα γιά τήν κατανόησή 
σου, έχω τήν αίσθηση πώς μέ κρατάς πάλι στήν άγκαλιά σου, όπως τότε 
στή Σμύρνη, κι άκούς τίς εξομολογήσεις μου. Τό μυστικό θά τό κρατή
σουμε, θά τό φανερώσουμε όταν έσύ νομίσεις πώς είναι ή κατάλληλη στιγ
μή. Τώρα πού σ ’ έχω δίπλα μου μπορώ νά περιμένω... Ό  Γιάγκος άρπαξε 
τήν κόρη του καί τήν κράτησε ώρα πολλή στήν άγκαλιά του. —Πάμε τώρα, 
τής είπε κάποια στιγμή, σέ περιμένει ό Νίκος καί μένα ή Φωτεινή. "Ανοι
ξαν τήν πόρτα, έκλεισαν καλά τό μαγαζί κι έφυγαν γιά τά σπίτια τους...

Σ τίς άρχές τοΰ τρίτου δεκαημέρου τοΰ Μαΐου (23), έκδόθηκε τό έπί το- 
σοϋτον χρόνον άναμενόμενον βούλευμα έπί τής ύποθέσεως τής λη

στείας τής Πέτρας. Προηγήθηκαν πολύωρες καί συνεχείς διασκέψεις τοΰ 
συμβουλίου Πλημμελειοδικών, στίς όποιες ό πρόεδρος τών Πρωτοδικών, 
ώς εισηγητής τής ύπόθεσης, άνέπτυξε τίς άπόψεις του καί τά συμπεράσμα
τα, στά όποια είχε καταλήξει άπό τή μακρόχρονη μελέτη τής σχετικής δι
κογραφίας. Τήν είδηση δημοσίευσε πρώτη ή Ή πειρος (24-5-27), κι αύτό 
έγινε αιτία πρόκλησης έντονων διαμαρτυριών έκ μέρους τών άλλων έφη
μερίδων, προπαντός τοΰ Κήρυκος, ό όποιος μέ μανία έπιζητοΰσε τήν 
«πρωτιά» στή δημοσίευση ειδήσεων. Καυγάν λοιπόν θά κάμωμεν καί διά 
τό άσήμαντον αύτό μικροπράγμα -σχολίαζε ή Ήπειρος- πιστοποιούντες 
οϋτω μικροπρεπή ματαιοσχολίαν καί ματαιόσχολον μικροπρέπειαν; Ή  
ίδια έφημερίδα, μέ άρθρο της (25-5-26), έξέφραζε τήν ικανοποίησή της γιά 
τήν έκδοση τοΰ βουλεύματος, ζητούσε όμως, έκτός έκείνων πού παραπέ- 
μπονταν σέ δίκη μέ τό βούλευμα, νά τεθώσιν ύπό δίκην οί έξ άρχής χειρι- 
σθέντες τήν ύπόθεσιν κρατικώς. Νά έξετασθώσιν διατί άφήκαν τότε τούς 
ενόχους (τούς Ρετζαίους) νά διαφύγουν, ...διατί άφήκαν ένα πλήθος άλλων 
άποριών είς τήν συνείδησιν τής Ηπειρωτικής γνώμης έντελώς άνεξήγητον. 
Πρό παντός δέ διατί μετά τό έγκλημα, πέραν ενός Παπαγιάννη (ηγουμένου 
τοΰ μοναστηριοΰ τοΰ προφήτη Ήλία) κρατηθέντος καί τούτου μέ χ ί λ ι α  
β ά σ α ν α  κ α ί  π ι έ σ ε ι ς  έ ξ ω θ ε ν ,  δέν συνελήφθη οϋτε εις έκ τών δε
κάδων κακοποιών καί άμνηστευμένων ληστών, ένώ τουναντίον έκατοντά- 
δες χωρικών πολλαχώς έμαρτύρησαν καί έδάρησαν άνευ ενταλμάτων 
συλλήψεων, άνευ ένοχής. άνευ λόγου, ένώ ο ί π α ν τ α χ ό θ ε ν  ώ ς  έ ν ο 
χ ο ι  υποδεικνυόμενοι έθεωρούντο ιεροί καί απαραβίαστοι, ώσανεί ήσαν 
οί πρεσβευταί ένταύθα τών Βαλκανίων καί έλαχίστη μαζί τους προστριβή 
θά έδημιούργει νέον εύρωπαϊκόν πόλεμον!..

Ή  Ελευθερία σημείωνε γιά τήν έκδοση τοΰ βουλεύματος (26-5-27): Κα
τόπιν πολυμήνου κυοφορίας φαίνεται ότι κ α τ’ αύτάς θά ιδη τό φώς καί
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τό πολυθρύλητον βούλευμα διά τό έγκλημα τής Πέτρας. Ή  Ηπειρωτική 
κοινωνία μέ άγωνίαν άναμένει νά ιδη δημοσιευόμενον τό παραπεμπτικόν 
αύτό βούλευμα, διά νά μάθχι έπί τέλους πώς έχει αύτή ή σπουδαία ύπόθε- 
σις. ή όποία έχρόνισε κυριολεκτικώς καί ή όποία τόσον έκίνησε τό ενδια
φέρον τής κοινής γνώμης.

Τό βούλευμα, άποτελούμενο άπό 140 πυκνογραμμένες δακτυλογραφη
μένες σελίδες, δημοσιεύτηκε στό τέλος τοΰ μηνός (31 Μαΐου). Άποσπά- 
σματά του, καί προπαντός τό παραπεμπτικό, δημοσιεύτηκαν στίς έφημερί
δες τών Ίωαννίνων καί τής Αθήνας καί προκάλεσαν άντιδράσεις καί κρί
σεις, άνάλογες μέ τήν πολιτική τοποθέτηση κάθε έφημερίδας. Εύνοϊκές 
κρίσεις έξασφάλισε ή εισήγηση τοΰ εισαγγελέα Π. Μαυροπούλη πρός τό 
συμβούλιο Πλημμελειοδικών (τό άποτελοΰσαν οί δικαστές: Ίωάν. Βασι
λείου, πρόεδρος, Βασίλ. Κυριακόπουλος καί Δημ. Άργυράκης, άνακριτής), 
ή όποία δημοσιεύτηκε ολόκληρη στήν Ήπειρο (2-4/6-27). Κατά τό Χατζή, 
οί προτάσεις τοΰ εισαγγελέα είχαν κοινωνική σημασία καί ήταν μεστές άπό 
τήν άποψη τών συμπερασμάτων. (Ανεξήγητο είναι γιατί ή !Αγροτική ήχώ, 
ή όποία τόσο είχε άσχοληθεΐ μέ τό έγκλημα τής Πέτρας, δέ δημοσίευσε κρί
σεις γιά τό βούλευμα, δέν έκανε κάν λόγο γιαυτό). Άποσπάσματα τής εισή
γησης δημοσίευσαν κι ό Κήρυξ καί ή Ελευθερία.

Σύμφωνα μέ τό βούλευμα, παραπέμπονταν νά δικαστοΰν στό πεντα
μελές Έφετεϊο τής Κέρκυρας, ώς αύτουργοί γιά τή ληστεία τής Πέτρας οί: 
1) Αντώνιος Καψάλης 2) Δημήτριος Άθ. Παππάς ή Μερεμέτης 3) Σταύρος 
Βασ. Στάθης 4) Άνδρέας Νικ. Κώτσης καί 5) Λάμπρος Βασ. Στάθης, έπι- 
κηρυγμένος ληστής, διατασσομένης τής προφυλακίσεως τών 4 πρώτων καί 
τής συλλήψεως καί προφυλακίσεως τού πέμπτου. Παραπέμπονταν έπίσης 
οί άδελφοί Ιωάννης καί Εύθύμιος Ρέτζος, έπικηρυγμένοι ληστές, ώς ηθι
κοί αύτουργοί είς τήν αύτήν πράξιν. διατασσομένης τής συλλήψεώς των 
καί προφυλακίσεώς των. Ώ ς συνεργοί στή ληστεία παραπέμπονταν οί:
1) Ιωακείμ Γ. Νάκος ή Παπαγιάννης, ήγούμενος τής μονής προφήτη Ήλία
2) Στέργιος Άθ. Κοτσιώρης (αύτός είχε βρει τά χρήματα τής ληστείας στό 
Ήλιοβούνι). Σταματοΰσε προσωρινά ή δίωξη έναντίον τών: 1) Άθαν. Μιχ. 
Ρέτζου 2) Ίωάννου ή Νάκου Χρ. Κόκκαλη ή Λεμπέση (διατάχτηκε ή άπο- 
φυλάκισή τους) καί 3) Βασιλ. Δόση ή Φούντα. Σταματοΰσε προσωρινά ή 
δίωξη καί έναντίον τών: Άθαν. Άναστ. Στέφου καί Παναγ. Άντ. Περιστέ- 
ρη, κατηγορούμενων γιά συνέργεια στή ληστεία. Απαλλάσσονταν άπό τήν 
κατηγορία οί: 1) Περικλής Ματ. Μάστορας 2) Γεωργ. Νικ. Βλάχος ή Δια- 
μάντης 3) Δημ. Ά π. Κοσμάς 4) Βασ. Κων. Ντάγκας 5) Σωτήριος Δ. Τζίμας
6) Φωτ. Παν. Ρέτζος, όλοι κατηγορούνταν ώς αύτουργοί στή ληστεία «μετά 
φόνων». Απαλλάσσονταν έπίσης οί: 1) Γρηγόριος Μιχ. Κολοβός, 2) Γεώρ
γιος Χρ. Τριανταφύλλου, υπομοίραρχος 3) Πέτρος Μάστορας 4) Μιχ. 
Άνδρ. Τσουμάνης 5) Άθαν. Φιλ. Τζιώλας 6) Απόστολος Θωμά Τζιώλας
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7) Θωμάς Γεωργ. Τζιώλας 8) Πηνελόπη, χήρα Άθαν. Κοτσιώρη, (κατηγο- 
ροΰνταν ώς συνεργοί στή ληστεία «μετά φόνων»), ’Απαλλάσσονταν, τέλος, 
οί κατηγορούμενοι ώς αυτουργοί στή ληστεία «μετά φόνων», οί: Κ. Δ. Μη
τροκώστας 2) Γ. Δ. Μητροκώστας 3) Κ. Ντούλας ή Σκίρος 4) Ν. Παν. Κόκ- 
καλης 5) Κ. Σιούλα Μπαΐλης 6) Φώτος Κολιός ή Μπόμπορης 7) Λάμπρος 
Ν. Μπόμπορης 8) Νικ. Κ. Φερεντϊνος 9) Τάσος Χρ. Βέργος. Έπαυε κάθε 
ποινική διαδικασία έναντίον τών κατηγορούμενων ώς συνεργών, Φιλίπ
που I. Τζιώλα καί Απ. Ίωάννου Ρίζου, έπειδή είχαν πεθάνει.

Μέ τή δημοσίευση τοΰ βουλεύματος ή κοινή γνώμη κατατοπίστηκε 
έπαρκώς γύρω άπό τό ρόλο πού έπαιξαν διάφορα πρόσωπα, ώς αυτουργοί 
ή συνεργοί, στό έγκλημα τής Πέτρας, δέν πείστηκε όμως ότι στό εδώλιο 
τοΰ κατηγορούμενου θά κάθονταν, όλοι όσοι έμπλέκονταν σ’ αύτό. Πολλά 
ερωτηματικά δημιουργήθηκαν, μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου κι ώς τήν ημέρα 
τής δίκης, άλλά καί ύστερα άπ’ αύτή, όταν θά έπαιρναν συγκεκριμένη μορ
φή. Μιά περικοπή, πάντως, τής εισήγησης τοΰ εισαγγελέα, άναφερόμενη 
στή στάση τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη άπέναντί στούς Ρετζαίους. έδωσε άφορ- 
μή στόν τελευταίο νά γράψει ολοσέλιδο άρθρο, μέ τίτλο: Ό  διευθυντής τής 
«Ελευθερίας» καί οί Ρετζαΐοι (20-6-27). Ή  περικοπή τής είσαγγελικής 
εισήγησης άνέφερε τά εξής: Τήν 22αν ’Οκτωβρίου 1924 (βλ. τόν Δ ' τόμο 
τοΰ έργου) ό Ίωάν. Ρέτζος. άμνηστευμένος ήδη. ραπίζει έπανειλημμένως 
έξωθι τοΰ μεγάρου τής Γενικής Διοικήσεως, τόν γνωστόν λογογράφον καί 
δημοσιογράφον, ήδη βουλευτήν Ίωαννίνων. Χρήστον Χρηστοβασίλην, διό
τι έπέκρινε δι ’ άρθρου του τήν χορήγησιν άμνηστείας είς ληστάς. Δι ’ άπο- 
φάσεως τοϋ Πλημμελειοδικείου Ίωαννίνων (4-4-25) κατεδικάσθη ερήμην ό 
Ίωάν. Ρέτζος εις 2 1/2 μηνών φυλάκισιν, έπί άδίκψ έπιθέσει καί άποζημίω- 
σιν 4500 δρχ. υπέρ τοϋ παθόντος διά ψυχικήν αύτοϋ οδύνην. Άσκηθείσης 
άνακοπής ύπό τοϋ Ίωάν. Ρέτζου καί συζητηθείσης τής ύποθέσεως κατ' 
αντιμωλίαν, τήν 16-7-25. ό Χρηστοβασίλης δηλοΐ ότι δέν έπιθυμεΐ τήν τι
μωρίαν τοϋ Ίωάν. Ρέτζου διά τά ύπό τούτου κατενεχθέντα εις τάς παρειάς 
αύτοϋ ραπίσματα καί παραιτεϊται τής έγκλίσεως. καταβολών συγχρόνως 
καί τά έξοδα τής δίκης. Ούτω δέ κηρύσσεται άπεσβεσμένη ή ποινική άγωγή, 
χαρακτηρισθείσης τής πράξεως ώς άπρομελέτητα τραύματα.

Ή ταν φυσικό ό Χρηστοβασίλης ν’ άντιδράσει έντονα στά όσα άναφέ- 
ρονταν στήν είσαγγελική εισήγηση. Σέ γράμμα του πού έστειλε άπό τήν 
Αθήνα, έξιστοροΰσε τούς άγώνες του έναντίον τής ληστείας καί ειδικότε
ρα έναντίον τών Ρετζαίων καί έδινε εξηγήσεις γιά τή στάση του στή δεύτε
ρη δίκη. Δέν είναι άληθές -σημείωνε- ότι έγώ. όστις ούδέποτε έν τή ζωή 
μου έλογάριασα τόν θάνατον καί τόν κιτρινιάρην φόβον, φόβω συσχεθείς, 
άπέσυρα τήν κατά τού Γιάννη Ρέτζου καταγγελίαν μου, άλλά τήν άπέ- 
συρα... διότι ένόησα έκ τής έξελίξεως τής διαδικασίας, ένεκα τών καταθέ
σεων τών στρατολογηθέντων διαφόρων ψευδομαρτύρων, ότι ό δολοφο-
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νικώς κατ' έμοϋ επιτεθείς Γιάννης Ρέτζος θά κατεδικάζετο τό πολύ 10-15 
ημερών φυλάκισιν καί 200-300 δρχ. πρόστιμον. Πρός άπόδειξη τών 
ισχυρισμών του ό Χρηστοβασίλης παρέθετε ολόκληρη τήν κατάθεση, τοϋ 
ψευδομάρτυρα, όπως ισχυριζόταν, άνθρακέμπορου Δαμουλά, πού ύποχρέ- 
ωνε τό δικαστήριο, μαζί μέ τίς άλλες ψεύτικες καταθέσεις, νά έκδώσει 
άπόφαση επιεικέστατη γιά τόν κατηγορούμενο. Κι ό Χρηστοβασίλης κατέ
ληγε: Πώς είναι δυνατόν νά φαντασθή κανείς ότι έγώ έλησμόνησα τό ΕΓΩ 
μου καί φοβηθείς άπέσυρα τήν καταγγελίαν κατά τοϋ Γιάννη Ρέτζου. άφοϋ 
δέν έπαυσα ποτέ γράφων κατά τών Ρετζαίων μέχρι σήμερον: Πρός έπίρ- 
ρωση τών ισχυρισμών του πρόσθετε πώς δταν, μετά τήν παραίτησή του 
άπό τήν καταγγελία, οί δικηγόροι τοΰ I. Ρέτζου Γ. Κωνσταντινίδης καί Γ. 
Μπάρδας έφεραν κοντά του τόν κατηγορούμενο, τείνοντα ίκετευτικώς τήν 
χεΐρα, δπως (ώ θεοί! ώ δαίμονες!) μοί προσφέρη τήν φιλίαν του έλαβε τήν 
έξης παρ ’ έμοϋ άπάντησιν: Δέν έντρέπεσθε. νομίζοντες δτι έγώ θά σμίξω 
τό τίμιο χέρι μου μέ τό αίματωμένο χέρι τοϋ Γιάννη Ρέτζου. άπό τά αϊματα 
εκατό καί πλέον φονευθέντων Ήπειρωτών; Φύγετε άπό έμπρός μου μέ τόν 
πελάτην σας. Μάρτυρες, γιά τά όσα είπε, πρότεινε τούς δικαστές καί τούς 
δικηγόρους. Τούς ισχυρισμούς τοΰ Χρηστοβασίλη άμφισβήτησε, μέ έπιστο- 
λή του στήν Ήπειρο  (23-6-1927) ό δικηγόρος Άλ. Μπάρδας, άνεψιός τοΰ 
Γ. Μπάρδα. πού μαζί μέ τό Γ. Κωνσταντινίδη ήταν δικηγόροι ύπεράσπι- 
σης τοϋ I. Ρέτζου. Ισχυριζόταν στήν έπιστολή του ότι ή στιχομυθία ή δή
θεν γενομένη μεταξύ τοϋ κ. Χρηστοβασίλη καί τών συνηγόρων... είναι πλά
σμα τής φαντασίας του, διότι μόνον μεταξύ άνθρώπων πού δέν έχουν 
συνείδησιν τοϋ βάρους τών λέξεων καί τών οποίων έχασεν ή ψυχή τήν 
άνδρικήν εύθιξίαν καί άπεμπόλισε τό φιλότιμον, τοιαύτη στιχομυθία μπο
ρούσε νά γίνη. χωρίς ό κ. Χρηστοβασίλης νά λάβη τά ρέστα του είς τό ακέ
ραιον καί έπί τόπου μάλιστα! Τήν πρόκληση δέν τήν άφησε άναπάντητη ό 
Χρηστοβασίλης. Σέ σχόλιό του στήν Ελευθερία (4-7-27) σημείωνε δτι ό 
Άλ. Μπάρδας ύπέπεσε σέ άτόπημα, θέλοντας νά κηδεμονεύσει τό θειο του 
Γ. Μπάρδα καί Γ. Κωνσταντινίδη (έμμεσα στρέφεται καί έναντίον τών δυό 
δικηγόρων γιά τή σιωπή τους), τό όποιο έγινε μεγαλύτερο άπό τό γεγονός 
δτι, κατ’ άνακοίνωση τοΰ ίδιου, ή Ήπειρος, δημοσιεύοντας τήν έναντίον 
τοϋ Χρηστοβασίλη έπιστολή, πρόσθεσε μόνη της τά ύβριστικά σχόλια.

Ά πό τήν πλευρά του ό Γ. Χατζής επικαλέστηκε άλλη περικοπή τής 
είσαγγελικής εισήγησης γιά ν ’ άποδείξει τό έωλο τών κατηγοριών πού 
έκτοξεύτηκαν έναντίον του τό πρώτο πεντάμηνο τοΰ 1927, άπό τόν Κή
ρυκα καί τήν ’Ελευθερία, ότι δήθεν είχε είσηγηθεΐ στό ύπουργεΐο Εσωτε
ρικών άμνήστευση τών Ρετζαίων. Δέν άφησε βέβαια άνεκμετάλλευτη τήν 
περικοπή πού μιλούσε γιά τήν άπόσυρση τής καταγγελίας τοΰ Χρηστοβα
σίλη κατά τοΰ I. Ρέτζου, στή δεύτερη δίκη. Προλογίζοντας τή δημοσίευσή 
της σημείωνε: ...Ή  είσήγησις τοϋ είσαγγελέως όμιλεί καί περί τής γενικής
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τρομοκρατίας, ήν έξήσκουν έπί τών συνειδήσεων οί Ρετζαιοι. Τοϋτο είναι 
άληθές, άλλά είναι έπίσης άληθές δτι τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ε ί τ α ι  μ ό ν ο ν  
ό π ο ι α  σ υ ν ε ί δ η σ ι ς  θ έ λ ε ι  ν ά  τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ε ί τ α ι  καί νά είναι 
δούλη καί ταπεινόφρων η ύλιστικώς δουλόφρων είς άλλα προστυχώτερα 
συμφέροντα. (Όλες οι βολές στρέφονταν έναντίον τοΰ Χρηστοβασίλη γιά 
τήν άπόσυρση τής μήνυσης). Σ ’ δτι άφοροΰσε τή δική του περίπτωση ή πε
ρικοπή τής εισήγησης άνέφερε: ...Ό Χαρίλαος Στεργίου, όστις μετά τήν 
έξαφάνισιν τών Ρετζαίων, έκόμισεν έπιστολήν τού I. Ρέτζου πρός τόν 
εισαγγελέα Αεονταρίτην καί δι ’ ής οί Ρετζαιοι προσεπάθουν νά δικαιολο
γήσουν τήν έξαφάνισιν των, προτρέπει έκ μέρους τών Ρετζαίων καί τόν δι
ευθυντήν τής «Ηπείρου» Γ. Χατζήν, νά γράψη άρθρα, δπως μετατρέψη τήν 
κοινήν γνώμην ύπέρ τών Ρετζαίων, διότι αύτοί δήθεν ήσαν άθώοι καί δτι 
πρός τούτο οί Ρετζαιοι τοΰ καταθέτουν τριακοσίας χιλιάδας δραχμών, 
άλλ ’ ό Χατζής έδήλωσεν δτι χάριν χρημάτων δέν άναλαμβάνει τοιαύτην 
ύποχρέωσιν καί δτι άν έχουν οί Ρετζαιοι πραγματικά γεγονότα νά τοϋ 
άνακοινώσουν ταϋτα, άνευ άμοιβής δέ, θά τά έδημοσίευε, χάριν τής άλη- 
θείας καί τής άνακαλύψεως τών δραστών.

Ό  μητροπολίτης Σπυρίδων, αναπληρώνοντας τήν άδυναμία καί συχνά τήν 
αδιαφορία τοϋ κράτους, συνέχιζε νά θεμελιώνει σχολεία, δχι μόνο στά Γιάννινα 
άλλά καί στήν ύπαιθρο. Μέ τήν ευκαιρία τής θεμελίωσης (2-6-27) τοϋ δημοτικού 
σχολείου Τερρόβου, ό Χατζής άφιέρωσε ολόκληρη σελίδα (4-6-27) γιά νά έξάρει τό 
έργο τοϋ μητροπολίτη καί νά περιγράφει τήν τελετή.- Τό βούλευμα γιά τή ληστεία 
τής Πέτρας είχε δημοσιευτεί, μερικά σημεία του δμως προκαλοΰσαν αντιδράσεις 
καί παρενέργειες. Ή  περιπέτεια π.χ. τοϋ μοιράρχου τής Χωροφυλακής Τριαντα- 
φύλλου προκαλοΰσε δυσμενή σχόλια γιά τή συμπεριφορά των άρχών άπέναντί του. 
"Ενας άτνχής τίμιος άξιωματικός τής Χωροφυλακής (Ήπειρος. 5-6-27), άνύπο- 
πτος καί άνιδέαστος. θϋμα επιπόλαιας άμελείας, μέχρις εγκληματικής άσυνειδη- 
σίας καί προκαταλ ή ψεως έ'ξικνουμένης —  διότι καμμία λ ο γ ι κ ή ,  καμμία β ά σ ι ς  
καί καμμία καλοπιστία δέν συνέτρεχεν είς τό νά ένοχοποιηθή - έσύρθη μήνας υπό
δικος διά τό έγκλημα τής Πέτρας. Έξουθενώθη. έβασανίσθη, έτραυματίσθη 
ψυχικώς. ύπό τήν άνάλγητον επίσημον άσυνειδησίαν, ή όποία ένδυομένη εν οίον- 
δήποτε ένδυμα άνακριτοϋ καί έχουσα τά ’ιδικά της προσωπικά μίση. ή προσωπικάς 
προκαταλήψεις άρχίζει ούχί άνακαλύπτουσα ένοχους άλλά δημιουργούσα μέ τό 
στανιό καί μέ φιλολογίαν τοιούτους. Καί άργότερον ένα βούλευμα, άναφέρον τήν 
άδικίαν, έκφράζει καί αύτό τήν λύπην δτι ήδικήθη ό άξιωματικός. Ά λ λ ’ άρκεϊ 
τοϋτο; Αυτό άρκεϊ διά τόν παθόντα Τριανταφύλλου; "Επρεπε τό κράτος διαφορε
τικά νά τόν άποκαταστήση έρωτών τούς φυλακίσαντας αύτόν πώς καί διατί τό 
επραξαν. Δυστυχώς τό κράτος -καί σήμερα άκόμα- δέν έχει τέτοιες ευαισθησίες, 
άπέναντί σέ ανθρώπους πού άπό πλάνη, συγκυρίες ή καί κάποτε άπό πρόθεση άδί- 
κησε.- Μιά άστυνομική διάταξη, μέ τίς απαγορεύσεις της, άποτύπωνε τήν εικόνα 
πού έπικρατοϋσε τήν έποχή έκείνη σέ κεντρικούς δρόμους καί πλατείες τών Γιαν
νίνων. Ή  διάταξη υποχρέωνε δσους μετέφεραν τό Σάββατο ζώα γιά πώληση, νά τά 
οδηγούν κατ’ εύθεϊαν στήν πλατεία Πάργης (καθορισμένος τόπος συγκέντρωσης
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ζώων) κι όχι νά τά περνούν καί νά τ' άφήνουν σέ δρόμους καί πλατείες άλλες, 
όπου οί έπισωρευόμενες άκαθαρσίες δημιουργούσαν πρόβλημα δημόσιας υγείας. 
’Απαγορεύονταν ’ιδίως ή διέλευση ζώων (ποιμνίων ή μεμονωμένων) άπό τούς δρό
μους ’Ανεξαρτησίας καί Άβέρωφ καί τήν πλατεία Εθνικής άμύνης. Τήν έξήγηση γιά 
τήν άπαγόρευση διέλευσης ζώων άπό τήν όδό ’Ανεξαρτησίας, δίνει σχετικό σχόλιο 
τής ’Ηπείρου (12-6-27): Ή  μεγάλη καί εύρυτάτη (μέ τά μέτρα τής εποχής, σήμερα 
είναι στενοτάτη) όδός ’Ανεξαρτησίας -ή κεντρικωτάτη δηλαδή αγορά- ...παρουσιά
ζει, κατά τά Σάββατα μάλιστα, μίαν δψιν άλογοπάζαρου. μεσοχωριού σταματήμα- 
τος κολοσσιαίου καραβανιού - πάν άλλο δηλαδή παρά αγοράν πόλεως. πρωτευού-

σης νομού. Άλογα, μουλάρια, φοράδες, 
γαϊδουράκια, φορτωμένα κι άφόρτωτα, 
κλωτσίζοντα, κλωτσιζόμενα, χρεμετί- 
ζοντα, έξαφνιζόμενα άπό τό πέρασμα 
τών αύτοκινήτων. πού διέρχονται κι 
αύτά καί σταθμεύουν έκει. δλα αύτά 
καθιστούν τήν μέν άγοράν άδιάβατον, 
τήν δέ δψιν της, ελεεινήν δψιν άλογο- 
παζάρου είς μεσοχώρι.- Οί αντιθέσεις 
τοϋ γιαννιώτικου τύπου, γύρω άπό τό 
θέμα τής επέκτασης τής ’Αστυνομίας 
πόλεων καί σ’ άλλα άστικά κέντρα, 
συνεχίζονταν καθημερινά μέ άρθρο- 
γραφία καί σχόλια κάθε είδους. Κάποτε 
τά επιχειρήματα ηταν τόσο άπλοϊκά 
πού έδιναν λαβή σέ ερμηνείες εύτράπε- 
λες. Κάποια μέρα διαπιστώθηκε μικρο- 
κλοπή σ’ ενα καφενεδάκι μέσα στό νο
μαρχιακό μέγαρο καί ή ύπέρ τής ’Α
στυνομίας πόλεων έφημερίδα, συμπέ
ρανε πώς ύστερα άπ’ αύτό ήταν περιτ
τή ή διατήρηση τής Χωροφυλακής καί 
άναγκαία ή άμεση πρόσκληση τής ’Α

στυνομίας. Εύτυχώς -παρατηρούσε ό Χατζής- πού ή καλή συνάδελφος περιορίζει 
τήν άγανάκτησίν της μέχρι τής Χωροφυλακής καί ημών μόνον. Διότι δεδομένου δτι 
τό κλαπέν καφενεδάκι ύπάρχει μέσα στό κτίριον δπου στεγάζεται καί ή εισαγγελία, 
ή νομαρχία, τά δικαστήρια -καί δχι ή χωροφυλακή- είμπορούσε κάλλιστα νά ζητήση 
καί τήν κατάργησιν καί τοϋ είσαγγελέως. τοΰ νομάρχου, τών δικαστών κ.λ.π. Τίποτε 
δέν θά είχεν άναμφισβητήτως νά χάση.- Νέος επιστήμων: Δούς τόν νενομισμένον 
δρκον τοϋ δικηγόρου ένώπιον τοϋ ένταϋθα πρωτοδικείου, ήρχισε τάς δικηγορικός 
του εργασίας ό έκ Ζίτσης συμπαθής δικηγόρος κ. Στέφανος Μπότσιος. είς δν εύχό- 
μεθα πάσαν εύδοκίμησιν έν τω σταδίω του, άνταξίαν τών καλών σπουδών του.- Σ' 
έπίρρωση τών ισχυρισμών του γιά τήν κακοποίηση τής δημοτικής γλώσσας άπό 
ορισμένους δασκάλους, ό Χατζής δημοσίευσε έπιστολή συνδρομητή δασκάλου προ- 
λογίζοντάς την ώς εξής: Γράφομεν συνεχώς καί κακίζομεν τόν έξωφρενικόν γλωσ
σικόν άναρχισμόν πού δέρνει τ ' άδεια έρμοκέφαλα μερικών, ιδίως δημοδιδασκά
λων. Καί ό άναρχισμός αύτός δέν είναι μόνον ή γλωσσική αρλούμπα. Είναι πλέον
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Ο δικηγόρος Στέφανος Μπότσιος 
σέ ώριμη ήλικία.



βαθντέρα άρρο'χπεια σχολαστικισμού καί λογιωτατισμοϋ, πλέον χειροτέρου άπό 
τόν ένδοξον Μιστριώτειον καί Κόντειον. Θέλετε νά δήτε; Διαβάστε τό κατωτέρω 
σημείωμα πού μάς στέλνει δάσκαλος άπό χωριό συνδρομητής μας, ζητώντας ν ’ 
άλλάξουμε τή διεύθυνσή του. Ά λλά προσέξατε τό άπλούστατον αύτό πράγμα πού  
ήμπορεί νά γραφή: ή δ ι ε ύ θ υ ν σ ί ς  μ ο υ  σ τ ό  ε ξ ή ς  ε ί ν α ι  κ.λ.π. πώς τό 
γράφει ό δάσκαλος: Στό χωριό Κ.... στίς 14 ’Ιουνίου 1927... Σάς παρακαλώ ή έφη
μερίδα σας νά μέ... βρίσκει μέ τήν ...παρακάτω σύσταση (άκολουθεϊ ή σύσταση), μ ’

έχτίμηση... ’Ε; Έχομεν άδικον 
λοιπόν νά μαντενωμεν άρρώ- 
στειαν έκεΐ δπου μερικοί βλέ
πουν τ ά σ η  τ ή ς  ά ν α γ έ ν -  
ν η σ η ς  κ α ί  ά ν α μ ό ρ φ ω -  
σ η ς  τ ή ς  έ χ π α ί δ ε υ σ η ς ;  
Τόσο δμως οί γλωσσικές παρα
τηρήσεις τού Χατζή, δσο και ή 
έντονη άντικομμουνιστική εκ
στρατεία του κατά τής άριστερί- 
ζουσας μερίδας τοϋ διδασκαλι
κού κόσμου, θ’ άποτελέσουν 
αντικείμενο διαμάχης μέσω των 
εφημερίδων, γιά τήν όποία θά 
γίνει ιδιαίτερος λόγος.- ’Αρρα
βώνες: Ό  λαμπρός καί μορφω
μένος δικηγόρος κ. Κώστας Στε- 
φόπουλος καί ή σεμνή καί άβρά 
δεσποινίς Φρόσω Μέξη. τής 
άρχοντικής οικογένειας Άλεξ. 
Μέξη. ήρραβωνίσθησαν.- Ό  μι
σθός τών μουφτήδων ’Ηπείρου, 
πού έντάχτηκαν σέ τρεις κατη
γορίες, ορίστηκε ώς εξής: 1ης 
τάξης δρχ. 1080. 2ας 870 καί 

3ης 660 δρχ. Έ πί πλέον χορηγούνταν επιδόματα 500, 400 καί 300 δρχ. γιά τά δυό 
πρώτα μέλη τής οικογένειας καί 5% γιά τά υπόλοιπα.- Ή  ελονοσία είχε καταντήσει 
μάστιγα γιά τήν ’Ήπειρο, καί ήταν περισσότερο επικίνδυνη άπ’ δτι σήμερα μερικές 
άρρώστειες πού προξενούν τόν πανικό, δπως τό εϊτζ. Οί καταστροφικές συνέπειές 
της γιά τήν ύγεία τοϋ πληθυσμού, τοΰ άγροτικοΰ κυρίως, υποχρέωσαν τό κράτος 
νά οργανώσει καλλίτερα τήν άμυνά του, μέ τή συγκρότηση έπιτροπών άνθελονο- 
σιακοΰ άγώνα, κατά νομούς, έπιφορτισμένων γιά τή λήψη τών κατάλληλων μέτρων 
καί τή διαφώτιση τοΰ κοινοΰ. Τό συντονισμό τών ενεργειών τής επιτροπής, άνέλα
βε, στά πρώτα βήματά της, ό επιθεωρητής τμηματάρχης τοΰ ύπουργείου, καθηγητής 
I. Καρδαμάτης, ό όποιος, κατά τήν πρώτη συνεδρίαση τής έπιτροπής πρότεινε τή 
λήψη ειδικών καί γενικών μέτρων πρός καταπολέμηση τής ελονοσίας. Τά ειδικά μέ
τρα άπαιτοϋσαν: α) τήν τέλεια εξαφάνιση τών μικροβίων τής ελονοσίας άπό τούς 
πάσχοντες οργανισμούς, μέ τή μεθοδική χρήση τής κινίνης, β) Τήν εξυγίανση τοϋ 
εδάφους, μέ τήν εξαφάνιση τών άνωφελών κωνώπων. Ό  Καρδαμάτης μίλησε καί
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Ό δικηγόρος Κωνσταντίνος Στεφόπουλος, 
τήν έποχή ποϋ άρχιζε τή σταδιοδρομία του.
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σέ πολυπληθέστατο ακροατήριο στή Ζωσιμαία σχολή (10 Ιουνίου) μέ θέμα τήν ελο
νοσία, καί ζήτησε τή βοήθεια δλων γιά τήν καταπολέμησή της. Ή  ’Αγροτική ήχώ χα
ρακτήρισε τόν Καρδαμάτη ώς τόν μεγαλύτερο εύεργέτη τών Ίωαννίνων γιά τόν 
άγώνα του έναντίον της ελονοσίας.- Γάμοι: Βασίλειος Τσαντής, δικηγόρος καί ή δίς 
Εύριδίκη Μελανίδου, έτέλεσαν τούς γόμους των είς Δολιανά.- Μέ άπόφαση τής Γε
νικής διοίκησης καταρτίστηκε επιτροπή άπό τελούμενη άπό τόν οικονομικό έφορο, 
άπό τό διευθυντή τοΰ μεταφραστικού γραφείου τοΰ Πρωτοδικείου Ίωαννίνων 
’Αλκιβιάδη Κοντοπάνο, καθηγητή, καί τόν Γ. Χατζή, δημοσιογράφο, ήτις θέλει 
προβή είς τήν έξέτασιν καί έκκαθάρισιν τών έν τοϊς νπογείοις τοϋ ένταϋθα διοικη
τηρίου τουρκικών άρχείων καί τήν υποβολήν έν καιρφ τής περί τούτον σχετικής 
έκθέσεως. Παίρνοντας αφορμή ό καθηγητής Χρ. Σούλης, άπό τήν άπόφαση αύτή 
τής Γενικής διοίκησης, δημοσίευσε στήν 'Ήπειρο (20-6-27) έπιστολή, τό περιεχόμενο 
της οποίας ό Χατζής συνιστοΰσε νά προσεχτεί, γιατί προερχόταν άπό μορφωμένο 
έπιστήμονα καθηγητή, σοβαρό μελετητή τών Ηπειρωτικών ιστορικών ζητημάτων. 
Έγραφε, λοιπόν, ό Χρ. Σούλης: ...’Αναμφισβητήτως έν τω άρχείω τούτα) (τό 
τουρκικό), υπάρχουν πληροφορίαι πολύτιμοι διά τήν νεωτέραν καί νεωτάτην 
’Ηπειρωτικήν ιστορίαν. 'Αλλ' έχω τήν γνώμην δτι ό κ. Γενικός διοικητής.., μετά τήν 
υποβολήν τής σχετικής έκθέσεως παρά τής επιτροπής, νά ζητήση παρά τοϋ αρμόδι
όν ύπουργείου τήν ΐδρυσιν «Ηπειρωτικού άρχείου», μέ μόνιμον διενθνντήν, γνώ
στην τής τουρκικής γλώσσης. ώς έγένετο έσχάτως έν Κρήτη. Δυστυχώς τό έπίσημον 
κράτος κωφεύει πολλάκις είς τοιούτου είδους συστάσεις καί ένεργείας, τάς όποιας

έννοέϊται έπειτα τάς πληρώ
νει άκριβά. δπως τάς άκρι- 
βοπλήρωσε εις τόν κ. Βλα- 
χογιάννην... Τό «’Ηπειρω
τικόν άρχεϊον» δέν θά περι- 
λάβη μόνον τά ιστορικά έγ
γραφα τοϋ τουρκικού τοι
ούτου. άλλά καί πάν έγγρα
φον σχέσιν έχον μέ τήν ιστο
ρίαν τής Ηπείρου... Είς τήν 
Μητρόπολιν, είς τάς μονάς, 
είς ίδιώτας υπάρχουν είσέτι 
άρκετά έγγραφα σπουδαιό
τατα, συμβάλλοντα είς τήν 
γνώσιν τής ’Ηπειρωτικής 
ιστορίας. Τό «Ηπειρωτικόν 

άρχεϊον» δύναται νά στεγασθή είς ένα έκ τών τζαμίων μετά τοϋ τόσον έναγωνίως 
άναμενομένου «Μουσείου Βυζαντινής τέχνης», ώς καί τής Λαϊκής Ηπειρωτικής 
τοιαύτης. Διότι είναι άληθώς κρίμα ή Ήπειρος, είς τήν όποιαν ήνθησεν μακρά 
άγιογραφική παράδοσις διασωθεϊσα είσέτι είς Χιονιάδες καί άλλαχοϋ. ώς καί 
ξυλουργική έν Τουρνόβω καί Μετσόβω καί χρυσοχοϊκή έν Καλαρρύταις. νά μήν 
έχη ένα Μουσειον. έν φ  νά καταφαίνωνται καί νά μελετώνται αί πνευματικοί της 
έκδηλώσεις.- Μέ πρόταση της άρμόδιας νομαρχιακής έπιτροπής δημοσιεύτηκε τό 
διάταγμα τής μετονομασίας τοΰ πρώτου άριθμοΰ κοινοτήτων.- Μέ ταχείς ρυθμούς 
προχωρούσε ή συγκρότηση Συνδέσμων κοινοτήτων στήν ύπαιθρο, πού πρόσφεραν
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αρκετά στήν άνάπτυξή της. Οί προσπάθειες είχαν καί τή συμπαράσταση τοϋ κρά
τους.· Επίθεση κατά τοΰ νομάρχη Β. Σβολοπούλου εξαπέλυσαν ό Κήρυξ καί ή 
’Ελευθερία. Τόν κατηγορούσαν δτι πίεσε κοινότητες νά διαγράψουν άπό συνδρο
μητές τίς δυό έφημερίδες. Τό νομάρχη υποστήριξαν σθεναρά ή ’Ήπειρος καί ή 
’Αγροτική ήχώ, σημειώνοντας πώς οί πληροφορίες τους δέν ήταν άληθινές. Ή  
εκστρατεία κατά τοϋ νομάρχη συνεχίστηκε γιά μεγάλο διάστημα.- Έπανασυστήθηκε 
ό Γυμναστικός σύλλογος Πύρρος και άποφάσισε τήν οργάνωση αθλητικών άγώνων 
στά Γιάννινα. Στό μεταξύ, στίς 4 Ιουνίου, μέ μεγάλη επιτυχία έγιναν στό Γυμνα
στήριο οί άγώνες τών μαθητών καί μαθητριών τών δυό Διδασκαλείων Ίωαννίνων, 
τοΰ Μονοταξίου χαί Πενταταξίου. Πρώτοι νικητές άναδείχτηκαν: 1) Ήλεκτρα Μα- 
στραπά (Μονοταξίου) ατά 60 μ. καί άλμα άπλοΰν άνευ φοράς 2) Γεώργ. Ζάγκλης 
(Πενταταξίου) στά 80 μ. 3) Μ. Κακλαμάνης, λιθοβολία καί δισκοβολία (Μον.), 4) I. 
Ρίγγας, σφαιροβολία (Μον.), 5) Δ. Σιαφάκας, άλμα τριπλοϋν (Πεντ.) 6) Μέντζος, 
άλμα άπλοΰν μετά φοράς (Πεντ.), 7) Σπ. Τατσόπουλος, άλμα είς ύψος (Πεντ.)- Ή 
’Ελευθερία εξαιρεί τίς δυό θαυμάσιες παιδαγωγικές εκδρομές πού έκαναν τά Διδα
σκαλεία, τό Πεντατάξιο στήν Πρέβεζα καί τό Μονοτάξιο στά Ζαγοροχώρια. Ή  
εκδρομή τοΰ δευτέρου θά δώσει σέ λίγες άφορμή γιά σφοδρές επιθέσεις τοΰ τύπου 
έναντίον τών μαθητών καί τοΰ διευθυντή τουυ, γιά «σκάνδαλα» πού δημιουργήθη- 
καν. Ό πω ς τό «σκάνδαλο» Ξυδιά, έτσι καί τό «σκάνδαλο» τοΰ Μονοταξίου, συντά
ραξαν τή γιαννιώτικη κοινωνία.- Ή  έφημερίδα Ήχώ έξακολουθοΰσε άκόμα νά 
κυκλοφορεί, εβδομαδιαία, χωρίς μεγάλη άπήχηση στό κοινό. Θά έξαφανιζόταν μέ 
τήν έκδοση τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος άπό τόν Ευθύμιο Τζάλλα.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΛΥΔΩΝΙΖΕΤΑΙ 
ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟΛΟΓΟΥΝ

Στήν Λθήνα, ή «οικουμενική» κυβέρνηση, παρά τίς έντονες διαφωνίες 
τών κομμάτων πού τήν συγκροτούσαν, εξακολουθούσε νά έπιτελεΐ θετικό 
έργο, κυρίως στόν οικονομικό τομέα, άν καί βρισκόταν κάτω άπό τήν κα
θημερινή άπειλή έκρηξης κινημάτων καί κρίσεων. Στό μεταξύ, άπό τίς 19 
Λπριλίου 1927, ή κυβέρνηση ζοΰσε κάτω κι άπό τή βαρειά σκιά τής επα
νόδου τοΰ Ελευθερίου Βενιζέλου στήν Ελλάδα, τόν έφερε πίσω, έλεγε, ή 
νοσταλγία γιά τήν πατρίδα του, τήν Κρήτη. Μπορεί νάταν κι αύτό, πρώτα 
άπ’ δλα δμως, τό σαράκι τής πολιτικής πού τόν κατάτρωγε, τόν έκανε νά 
πάρει τό δρόμο τής έπιστροφής. Δέν άνακατεύομαι πιά μέ τήν πολιτική, 
δήλωσε στά Χανιά μόλις άποβιβάστηκε. "Ολοι ήξεραν δτι αύτό δέν ήταν 
άλήθεια κι ότι άργά ή γρήγορα θά πολιτευόταν. Στήν Λθήνα δλοι πίστευαν 
σ’ αύτό, ήξεραν πώς οί βενιζελικοί πού μετείχαν στήν κυβέρνηση δέν άπο- 
φάσιζαν τίποτε πριν συμβουλευτούν τό Βενιζέλο. Ό πω ς ήταν φυσικό ή 
έπάνοδος τοΰ Βενιζέλου χαιρετίστηκε άπό τό βενιζελοδημοκρατικό τύπο, 
δχι κραυγαλέα δμως, άντίθετα κατακρίθηκε άπό τόν άντιβενιζελικό ώς 
άρχή νέων δεινών. Ενδεικτικό είναι τό σχόλιο τής γιαννιώτικης Ελευθε
ρίας, (18-4-27), ή όποία πριν άκόμα φτάσει ό Βενιζέλος στήν Ελλάδα, 
έγραφε: Ό  Βενιζέλος, μέ τήν ιδέαν τής καθόδου του είς τήν Ελλάδα, έδωσε 
λαβήν είς τήν γαλλικόν τύπον νά γράψη δτι οΰτος σκέπτεται νά προκαλέση 
λαϊκάς έκδηλώσεις ύπέρ αύτοϋ καί φιλοδοξεί νά γίνη πρόεδρος τής Δημο
κρατίας, έκλεγόμενος ά π ’ εύθείας ύπό τού λαού. Ό  κακός οϋτος δαίμων 
τής Ελλάδος δέν έννοεί νά ήσυχάση έπί τέλους καί νά μάς άφήση ήσύχους;

Λπό τίς άρχές Ιουνίου ή Ήπειρος, άρχισε νέα έντονη άντικομμουνι- 
στική εκστρατεία, κατηγορώντας τήν κυβέρνηση, ότι μέ τήν άνοχή καί τήν 
άδιαφορία της βοηθοΰσε στήν έξάπλωση τοΰ κομμουνισμού. (Ήπειρος 2- 
6-27, άρθρο μέ τίτλο: ’Αποθράσυναις τών κομμουνιστών καί άπομώρανσις 
τών κυβερνητών). ’Ιδιαίτερα επιθετική εμφανιζόταν έναντίον τοΰ διδασκα
λικού κόσμου, τόν όποιο θεωροΰσε ώς κύριο υπεύθυνο τής κοινωνικής 
διάβρωσης. Τίς σκέψεις του αύτές ό Χατζής διατύπωσε σέ κύριο άρθρο 
του, δύο μέρες ύστερα άπό τό προηγούμενο, μέ τίτλο: Ό  κομμουνισμός 
καί τό σχολειον (Ή πειρος. 10-6-27). Τό σχολείο ν -έγραφε- άπό κέντρον 
εκπαιδευτικόν καί μορφωτικόν (τών έλληνοπαίδων) μετεβλήθη είς φωλεάν
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διά νά έγκεντρίση ό διδάσκαλος είς τήν άθώαν άννποψίαν τών νεαρών 
ψυχών τά τρομερώτερα δηλητήρια τοϋ κλονισμού τής ηθικής υγείας καί 
τών πίστεων εκείνων, μέ τάς όποιας μόνον ζή κινείται καί δρζι άνθρωπί- 
νως καί ούχί κτηνωδώς ό άνθρωπος είς τήν ζωήν... Μέ άλλας δέ μωράς 
καί άχωνεύτους δήθεν έκπαιδευτικάς θεωρίας καί πρακτικότητας, άλλοι 
ξυλοσχίσται τών σχολείων, άκατάρτιστοι καί άμόρφωτοι ή ψυχικώς άνά- 
πηροι καί χυδαίοι, ένόμισαν ότι ό κόσμος τής άνθρωπίνης ψυχής καί δια- 
νοίας είναι άπλή πραγματογνωσία υλικών πραγμάτων καί όλη ή άνθρωπί- 
νη προσπάθεια καί ζωή πρακτική μόνον έκμετάλλευσις υλικών γνώσεων 
καί υλικών αισθητών ολόγυρα πραγμάτων. Καί στή συνέχεια: ..."Ο,τι πρέ
πει νά έπιστήση τήν προσοχήν τοϋ έλληνος πολίτου είναι τό σχολειον. Με
ταξύ μερικών ίκανωτάτων χρηστών, μορφωμένων καί πονούν των διά τήν 
άθλιότητα τής έκπαιδευτικής καταστάσεως λειτουργών, ζοϋν καί κι
νούνται άμόρφωτα καί χυδαία δασκαλάρια καί δασκαλόπουλα, πράκτο
ρες, έν συνειδήσει ή έκ τελείας άγραμματοσύνης, τοϋ κομμουνισμού... Διά 
νά έννοήση κανείς αύτούς τούς έκπαιδευτικούς πράκτορας δέν χρειάζεται 
πολλή ιχνηλασία ή οξυδέρκεια ματιών: Μόλις διαβάση έν χειρόγραφόν 
των, ή άκαταστασία τοϋ λαϊκού ύφους, τών εννοιών, ή χυδαιότης τής 
έκφράσεως είς ήθικήν καί νοητικήν άξίαν καί ή διαρκής έπαγγελία τής 
ά ν α γ έ ν ν η σ η ς  καί ά ν α μ ό ρ φ ω σ η ς  τ ή ς  λ α ϊ κ ή ς  τ ά ξ η ς ,  τούς 
επισημαίνει άπό πολλά μίλια μακράν: ότι είναι ή άνόητοι δημοδιδάσκαλοι 
ή πονηροί κομμουνισταί.

Στήν άρθρογραφία τοΰ Χατζή υπήρξε αντίλογος. Στήν :Αγροτική ηχώ 
(15-6-27), κάποιος μέ τό ψευδώνυμο Επιστητής -μάλλον δημοσιογραφών 
δάσκαλος- άπάντησε μέ άρθρο του άντικρούοντας, μέ διπλωματικό τρόπο, 
τά επιχειρήματα τοΰ Χατζή. Χωρίς νά θέλω -έγραφε- νά γίνω ό άπολο- 
γητής τοϋ κομμουνισμού (θά παρατηρήσω): Άστοχα, άδικαιολόγητα, μέ 
άρνητικούς παραλληλισμούς καί χαρακτηρισμούς, πρόχειρα, δημοσιογρα
φικά, μέ άκαλαίσθητο λεκτικό καί μέ άνύπαρκτα έπιχειρήματα υποστηρί
ζεται στό άρθρο πού δημοσιεύτηκε στήν «Ήπειρο» ότι ό κομμουνισμός 
μπήκε θριαμβευτής στό Δημοτικό σχολείο (δέν είναι παράδοξο αύριο νά 
τόν βρούμε στό νηπιαγωγείο καί στό βρεφοκομείο!), πώς έκει βρήκε όλα 
τά μέσα τής τρομακτικής άνάπτυξης καί, τό χειρότερο, πώς οδηγός του 
στάθηκεν ή λαϊκή γλώσσα καί οί δάσκαλοι πού τήν άγκάλιασαν... Αλλά τό 
είπα: “Ο,τι έγράφηκε στήν «Ήπειρο», πολεμική άναξιόπρεπη καί άδικαιο- 
λόγητη, ήταν μόνο γιά τή γλώσσα τή λαϊκή, πού τήν ορμή της τρέμει ό λο- 
γιοτατισμός...

’Ασφαλώς ό Χατζής δέν άνήκε στή χορεία τών λογιότατων. Ή ταν ύπέρ 
τής δημοτικής, κι άγωνίστηκε γιαυτή μέσω τών λογοτεχνικών κειμένων 
του, χωρίς τίς άκρότητές της, ιδιαίτερα ήταν άντίθετος μέ τή γλώσσα πού 
χρησιμοποιούσε ή άριστερά στά κείμενά της. Κατά διαστήματα έγραφε καί
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μικρά δοκίμια στήν έφημερίδα του γιά τή δημοτική γλώσσα. Μέ άφορμή 
τις γυμναστικές έπιδείξεις, δημοσίευσε ένα άκόμα, γιά νά δεχτεί νέα έπί- 
θεση άπό τίς στήλες τής Ηπειρωτικής ήχοϋς. Στίς παρατηρήσεις του γιά 
τίς επιδείξεις (11-6-27) σημείωνε τά εξής: Προσπαθοϋμεν σήμερον όλοι - 
δχι δηλαδή οί ανόητοι νιφαγάδες (στά προηγούμενα έχει γίνει άναφορά 
στό χρονογράφημα πού άσχολεϊται μέ τούς νιφαγάδες) μόνον τών φρα
στικών άρλουμπών - νά τορνεύσωμεν τήν γλώσσαν καί νά δώσωμεν μίαν 
άπαλότητα εύκαμπτον είς τό λεκτικόν καί τούς τύπους της. Έκεϊ λοιπόν 
πού μερικοί εκπαιδευτικοί -κακά γραφτά- έχουν τήν άκαλαίσθητον 
άμουσίαν νά γράφουν «τά συμφέροντα τής άρχουσας τάξης», διατί δέν 
φροντίζουν στά γυμναστικά παραγγέλματα νά γίνη τό «άρξασθε»-«άρχίσα- 
τε», τό «μετά προστασίας» (!) (λέξις άνόητος αίσθητικώς, διότι ή έννοια 
τής λέξεως προστασία έχει διαπλασθή καί είναι ένεργητική πλέον διά τό 
γλωσσικόν αύτί καί όχι ταυτοπαθής καί δέν δύναται νά σημαίνη «κλίνω 
μπροστά»), τό «μετά όκλασίας» (λέξις καί αύτή άνοήτως άκαλαίσθητος) 
καί μερικά άλλα τοιαύτα ν ’ άντικατασταθούν: Δέν θέλομεν νά έννοήσωμεν 
τί είναι άκριβώς σήμερον δημοτική έλληνική γραφομένη γλώσσα. "Οτι δη
λαδή, δέν είναι έκεϊνο πού έβλεπεν ό Βηλαράς πρό 100 έτών, οϋτε έκεϊνο 
πού έβλεπαν ό Μιστριώτης. ό Ψυχάρης ή ό Κόντος πρό τριάκοντα έτών. 
Ή  δημοτική σήμερα είναι ή γραφομένη γλώσσα τών διανοουμένων, ή τορ- 
νευμένη σ ’ ένα εύκαμπτον ύφος έλευθερωμένον άπό κάθε παγεράν άκαμ- 
ψίαν άχρήστων τύπων, σ ’ ένα ύφος πού τό εννοούν όλοι, άμα τό άκούουν 
ή τό διαβάζουν, όσα στοιχειώδη γράμματα κι άν έχουν μάθει.

Στίς παρατηρήσεις τοΰ Χατζή, γιά τή γλώσσα καί τήν εξέλιξή της, τίς 
διατυπωνόμενες κατά καιρούς, μέ διάφορους τρόπους, μέσω τής έφημερί- 
δας του, άντιπαρατάχτηκαν τά επιχειρήματα τοΰ Επιστητού άπό τίς 
στήλες πάλι τής !Αγροτικής ήχοϋς (15 καί 22-6-27). Στό δεύτερο άρθρο του 
τόνιζε ότι δέ θεωροΰσε, κατ’ άρχήν, τόν άγώνα τοΰ Χατζή κατά τοΰ γλωσ
σικού άναρχισμοΰ, άληθινά ύπηρετικό εύγενικών σκοπών. Έ τσι πού γινό
ταν -έλεγε- χωρίς σύστημα, χωρίς σκοπό κανένα, νευρικά, σπασμωδικά, μέ 
έμπνεύσεις τής στιγμής, άμελέτητα καί πρόχειρα, χίλιες θλιβερές σκέψεις 
φέρνει καί άπογοητεύει σέ μεγάλο βαθμό. Ό  Επιστητής άπό τήν Ήπειρο  
περίμενε κάτι πιό καλό, πιό μελετημένο καί πιό σοβαρό, άπό τίς ύβρεις 
καί τούς ταπεινούς χαρακτηρισμούς πού δίνονταν στούς δασκάλους. Κατά 
τόν ίδιο, ό άγώνας τοΰ Χατζή είχε άλλο σκοπό κι όχι τήν πίστη στήν προ- 
σβλημένη αισθητική άπό τό γλωσσικό άναρχισμό. Προχωρούσε δμως άκό
μα περισσότερο, γράφοντας πώς δέν είχαν κανένα δικαίωμα στόν τίτλο 
τοϋ αγωνιστή καί τοϋ δογματιστή έπάνω στό γλωσσικό άναρχισμό, οί 
άνθρωποι τοΰ καθαρευουσιάνικου στρατοπέδου (στό ίδιο τοποθετούσαν 
καί τό Χατζή) άφοΰ πρώτοι του μεσίτες καί δοϋλοι ταπεινοί αύτοί στέκο
νται. Κατέκρινε άκόμα τή θέση τοΰ Χατζή γιά τό χαρακτηρισμό του ώς



αναρμόδιων τών δασκάλων στή διαμόρφωση τής γλώσσας, τονίζοντας 
πώς άν δέν έχει γνώμη ό δάσκαλος σ ' αύτή τή συζήτηση ποιός θά μπορέση 
νά τόν άντικαταστήση:... Ό  δάσκαλος είναι ή πράξη κάθε γλωσσικής θεω
ρίας καί χωρίς τήν πράξη καί ή καλλίτερη θεωρία είναι νεκρή. Τό δεύτερο 
άρθρο άποτελοΰσε μιά σφοδρή επίθεση έναντίον τής καθαρεύουσας καί 
τών οπαδών της καί έναντίον τών μεθόδων πού μηχανεύονταν γιά νά έπι- 
τύχουν τήν έπιβίωσή της, μιά άπό τίς όποιες ήταν καί ή χρήση τής μικτής. 
Τής μιχτής ό σκοπός ένας είναι κι όχι τόσο εύγενικός. Νά ξεγελάση τή δη
μοτική καί κόβοντας τήν όρμή της. νά σώση τήν καθαρεύουσα, νά τής χα 
ρίση άκόμα μέρες ζωής. Γιατί τό σύστημα τής μιχτής είναι ή άνακωχή, ό 
συμβιβασμός τών χτεσινών οχτρών... Ά ν  ζοϋσε σήμερα ό ’Επιστητής, θά 
διαπίστωνε πόσο μακρυά θά βρισκόταν άπό τή γλωσσική πραγματικότητα 
τοΰ καιροΰ μας...

Βέβαια ό Χατζής δέν άφησε άναπάντητη μιά τέτοια έπίθεση έναντίον 
τοΰ Ιδιου καί τής έφημερίδας του. Στόν άνώνυμο έπικριτή του συνιστοΰσε 
πρώτα νά γράφει επώνυμα, εκτός άν νόμιζε ότι όσα γράφει θά έξέθετον 
τήν άξιοπρέπειαν καί τήν ύπόληψιν τών διανοητικών χαρισμάτων του, άν 
γινόταν γνωστό τ ’ όνομά του. Καί δεύτερον: Νά μάθη οπωσδήποτε νά 
γράφη μέ στοιχειώδη διαύγειαν καί άπλότητα καί νά έκφράζεται δταν 
γράφη, ώστε νά είμπορεΐ νά διαβάζηται καί νά γίνηται άντιληπτός τουλά
χιστον, όσον κακά, ύπό έποψιν ύφους καί άν γράφη. Διότι σήμερον 
συμβαίνει καί τούτο τό μέγα καί παράξενον κακόν: Γράφουν δήθεν μίαν 
άπλήν γλώσαν διά νά γίνουν νοητοί καί δέν τούς νοιώθει κανείς. Διότι δέν 
γράφουν τήν ώραίαν καί έκφραστικήν δημοτικήν, αλλά μίαν άνουσίαν με- 
τάφρασιν έκ τής καθαρευούσης, δίχως χάριν, δίχως ζωήν, δίχως κανένα 
νεύρον. δίχως καμμίαν άπολύτως έκφρασιν. Όμιλούν δέ περί λογιωτατι- 
σμού, χωρίς νά έννοούν δτι ό λογιωτατισμός είναι άρρώστεια τής ψυχής 
καί τοϋ μυαλού κι όχι τής μορφής τής γλώσσης. Οί Μιστριώτιδες στήν κα
θαρεύουσαν έχουν καί τούς άντίποδας Μιστριώτιδες καί στήν δημοτικήν. 
Μιστριώτιδες δέ τής δημοτικής είναι δσοι γράφουν δπως τά γράφει καί ό 
άρθρογράφος τής έγχωρίου έφημερίδος. Οί καλαίσθητοι τεχνίται πού ξέ
ρουν νά παίξουν τήν άπαράμιλλον έλληνικήν φωνήν στήν σημερινήν 
πλουσίαν γλωσσικήν κιθάραν... αύτοί είναι ολίγοι καί έκλεκτοί. Πολλοί 
άλλοι οϋτε ποίαν χορδήν πατούν προσέχουν, οϋτε πώς τήν πατούν. :Ανά
κατα τά δάκτυλα τ ' άφήνουν έπάνω στές χορδές. Έ τσι δμως, όχι άρμονία, 
άλλά θόρυβος καί πάταγος άκατανόητος βγαίνει. Κλείνοντας τήν άπάντη- 
σή του ό Χατζής έξέφραζε τό παράπονο πώς παρά τή λογοτεχνική του 
προσφορά (ποίηση καί πεζογραφία, στή δημοτική), θεωρείται άπό μερι
κούς, ιδίως δασκάλους, μέ τίς άκαλαίσθητες ύπερβολές καί τίς φραστικές 
άκαταστασίες, ώς άναχρονιστικός ή πολέμιος τής δημοτικής! Α λλά δημο
τικήν -προσθέτει- ημείς έννοοϋμεν σήμερα όχι αύτοί πού νομίζουν ότι γρά
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φουν μερικοί νιφαγάδες, πού τρώγουν τά νί καί νομίζουν δ η  μεταφράζο- 
ντες μίαν φράσιν άπό τήν καθαρεύουσαν στήν χωρίς νι γλώσσαν γράφουν 
δημοτικήν...

Η οικονομική κατάσταση τής χώρας βρισκόταν σέ δύσκολη καμπή, 
ήταν εμφανής σ’ όλες τις εκδηλώσεις τής ζωής. Ή  δυσφορία τοϋ κό

σμου επιτεινόταν άπό τά σκληρά οικονομικά μέτρα τής κυβέρνησης, τά 
ύπαγόρευαν οί άνάγκες τής οικονομίας, ή όποία άλλοιώς θά κατέρρεε. Δέν 
είναι ύπερβολή νά ειπωθεί πώς έμοιαζε άρκετά ή οικονομική κατάσταση 
τής εποχής έκείνης, μέ τή σημερινή. Ό  γιαννιώτικος τύπος άσχολοΰνταν 
τακτικά μέ τά οικονομικά θέματα καί οί έπισημάνσεις του ήταν ούσιαστι- 
κές. Έ να  άρθρο τής :Αγροτικής ήχους (11-6-27) άπεικονίζει πιστά τήν 
πραγματικότητα, όπως είχε διαμορφωθεί τότε, μέ προέκταση καί στό σή
μερα: Φορολογούμεθα άγρίως καί ζώμεν μέ τά δάνεια τών ξένων, ήταν ό 
τίτλος του. Πιό παραστατικός ήταν ό Νέστωρ Γεωργίτσης σέ άρθρο του 
στήν "Ηπειρο (23-6-27), μέ τόν τίτλο Liquidation (Διάλυση εταιρείας). 
"Οταν έμπορός τις -έγραφε- περισφιγχθή άπό άνυπερβλήτους οίκονομικάς 
δυσχερείας. καί τό φάσμα τής πτωχεύσεως προκύπτει έκ τών λογιστικών 
του βιβλίων, τότε θέτει είς τάς προθήκας τού καταστήματος του μέ μεγάλα 
γράμματα τάς λέξεις «ύπό διάλυσιν» καί πωλεί τά ύπολειπόμενα τών 
έμπορευμάτων του. Τοιαύτην περίπου φρασεολογίαν έπέθηκαν είς τόν 
ύποβληθέντα προϋπολογισμόν τοϋ κράτους, οί άνά τάς Εύρώπας περιο- 
δεύοντες (γιά σύναψη δανείων) υπουργοί αύτοϋ. Ό  Γεωργίτσης ύπογράμ- 
μιζε στή συνέχεια ότι τό κατάντημα τής οικονομίας ήταν άποτέλεσμα τής 
μόνιμης άπειλής γιά έπαναστατικά κινήματα καί τών ύπερδεκαετών εσω
τερικών έρίδων καί διαμαχών, έξωτερικών άσυνειδήτων έκμεταλλεύσεων 
καί άλλοφρόνων διπλωματικών ενεργειών καί δλων τών συνεπειών τής 
πολιτικής τής τελευταίας δεκαετίας, οί όποιες, μαζί μέ τ ’ άλλα συνέβαλαν 
καί στή νάρκωση τοϋ λαοϋ καί τήν άδυναμία άντίδρασής του. Χαρακτήριζε 
τούς ύπουργούς τής «οικουμενικής» ώς πολύ κατώτερους τής έμπιστοσύ- 
νης, μέ τήν όποία τούς περιέβαλε τό έθνος. Έπηγγέλθησαν αίματηράς οικο
νομίας, ά λλ ’ ή χείρ των έτρεμε ότε έλαβε τήν χειρουργικήν μάχαιραν. 
Δούλοι τών κομμάτων, τά όποια τούς άνέδειξαν, οϋτε κάν έπεχείρησαν ν ’ 
άποπλύνουν τόν κομματικόν ρύπον καί ν ’ άπομακρύνουν τήν εμπάθειαν... 
Δέν κυβερνώσι αύτοί τήν χώραν, άλλ ’ οί στρατιωτικοί παράγοντες, οϊτινες 
άνατρέπουσι διά στάσεων τάς έκάστοτε κυβερνήσεις καί άναδεικνύονσι δι
κτάτορας, δπως άλλοτε οί Πραιτωριανοί τής Ρώμης τούς αύτοκράτορας. 
ή έπιδεικνύουσι τούς Σπαήδες, τούς Ντερτιλήδες καί τούς Χριστοδούλου 
(άνώτατοι άξιωματικοί) δπως άλλοτε οί Γ ε ν ί τ σ α ρ ο ι  τοϋ Μουσταφά 
καί τοΰ Σελήμ άνέτρεπον τά  κ α ζ ά ν ι α  τ ο ϋ  ό ρ τ ά είς σημείον δυσα
ρέσκειας ή οί Σ τ ρ ε λ έ τ σ ο ι  τής Ρωσίας άνεβίβαζαν ή κατεβίβαζαν τούς



Τσάρους κα τ’ άρέσκειαν. Οί στρατιωτικοί οϋτοι παράγοντες εξυπηρέτη
σαν μετά πίστεως τό κόμμα καί έξακολονθοϋν προσκείμενοι είς αύτό, μή 
δεχόμενοι νά έπανέλθωσιν είς τάς τάξεις τού στρατού άκόμη καί οί λόγω 
νομιμοφροσύνης άποταχθέντες άξιωματικοί. Α ί προσενεχθείσαι, λοιπόν, 
κομματικαί ύπηρεσίαι είναι ισχυρός λόγος παρακωλύων τάς «αίματηράς 
οικονομίας». Πρός πλήρωσιν δέ τοϋ χάσματος τοϋ οικονομικού βαράθρου, 
έπενοήθησαν αί αίματηραί φορολογίαι. Αϋτη είναι ή μέθοδος τών έξ ύπο- 
γυίου οικονομολόγων. Α λλά μήπως καί οί Κομπογιαννϊται ιατροί δέν κα- 
τεσκεύαζαν έκ τοϋ προχείρου τ ά μ ε χ λ έ μ ι α  των καί τάς άλοιφάς των: 
Τί θά συμβή έκ τούτων; Αδιάφορον. Βαφτίζω καί μυρώνω /  θέλ ’ ζήσ ’, θέλ ’ 
μή ζήσ'... Ή  ίσοσκέλισις τού προϋπολογισμού έγένετο...

"Ισως νά μήν ήταν δλα σωστά τά επιχειρήματα τοϋ Γεωργίτση, δμως πε
ριείχαν πολλές άλήθειες. Ή  προσπάθεια επίλυσης τοΰ άποτακτικοΰ δημι
ουργούσε πολλές παρενέργειες, δέν περνούσε μέρα πού νά μή δημοσιεύο
νται φήμες γιά έπικείμενα στρατιωτικά κινήματα. Μέσα σέ τέτοια άνασφά- 
λεια, πώς νά πετύχει όποιοδήποτε άναπτυξιακό πρόγραμμα; Οί βενιζελι- 
κοί στρατιωτικοί, άγωνίζονταν νά μήν έπαναφερθοΰν στό στράτευμα παρά 
ελάχιστοι άπό τούς άντίπαλους, οί άλλοι άντιδροΰσαν, μέ άποτέλεσμα κά
θε άντίδραση νά συνοδεύεται καί μέ τήν κυκλοφορία φημών γιά κίνημα, μέ 
πρωταγωνιστή τόν Όθωναΐο. Χρειάστηκε νά έπέμβει ό Βενιζέλος, γιά νά 
σημειωθεί κάποια πρόοδος γιά τή λύση τοΰ άποτακτικοΰ, λύση πού δέν 
ικανοποίησε καμιά πλευρά. "Ολα αύτά δημιουργούσαν συνεχείς κυβερνη
τικές κρίσεις καί πρέπει νά θεωρηθεί μεγάλο κατόρθωμα δσα πέτυχε νά 
κάνει ή «οικουμενική» κυβέρνηση, κάτω άπ’ αύτές τίς συνθήκες. Πάντως 
ή οικονομική της πολιτική, άν είχε σφοδρούς πολέμιους -κυρίως τούς 
άντιβενιζελικούς-, είχε εξίσου καί ισχυρούς ύπέρμαχους, πού έκριναν ώς 
θετικό τό έργο της.

Ή  ’Αγροτική ήχώ, άρχισε σιγά σιγά ν’ άποστασιοποιεΐται άπό τό Σπ. Χασιώτη 
καί ν ’ άναπτύσσει στενότερες σχέσεις μέ τόν Άλ. Μυλωνά, άρθρα τοΰ όποιου δη
μοσίευε τώρα τακτικά. "Ενα σχόλιό της, όμως, επαινετικό γιά τό ένδιαφέρον πού 
έδειξε ό Μυλωνάς γιά τήν αναγνώριση τών κοινοτικών δασών -ή άναγνώρισις τών 
κοινοτικών δασών -εγραφε- δέν αποτελεί μόνον τήν άναμφισβήτητον επιτυχίαν τοϋ 
κ. Μυλωνά, άλλά καί άληθή πρά'ξιν δικαίου- πυροδότησε έντονες αντιδράσεις άνά
μεσα στούς βουλευτές τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων, γιά τό ποιός πραγματικά 
είχε ένδιαφερθεΐ γιά τό θέμα. Ο'ι βουλευτές Δ. Μπότσαρης καί Άλκ. Δούλης συνα
σπίστηκαν έναντίον τοΰ Άλ. Μυλωνά, διεκδικώντας γιά τόν εαυτό τους τό δικαί
ωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οί ανακοινώσεις πού δημοσιεύτηκαν ήταν όξύτα- 
τες καί σέ κάποια σημεία άπαράδεκτες. Ή  άντιδικία κράτησε μήνες, γιατί στό με
ταξύ τροφοδοτήθηκε κι άπό τήν επίθεση τής Ελευθερίας έναντίον τοΰ Μυλωνά, 
έπειδή είχε ένδιαφερθεΐ γιά τήν κατασκευή τής γέφυρας τής Μπαλντούμας. Τό 
ένδιαφέρον γιά τή γέφυρα αύτή μονοπωλούσαν οί Χρηστοβασίλης καί Γούδας καί 
δέν έπέτρεπαν σέ κανέναν άλλον άνάμιξη... Σχολίαζε σχετικά ή ’Αγροτική ήχώ: Έ π ’ 
εύκαιρίζί τής ψηφίσεως τοϋ νομοσχεδίου τής κατασκευής τών γεφυρών Μπαλντού-
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μα. Γόγγου καί Τσιμόβου, είς τόν εγχώριον τύπον έγράφησαν ευτράπελα πράγμα
τα, τά όποΐα άδυνατεΐ νά έξηγήση ό κόσμος. Μιά βενιζελική συνάδελφος (ό Κήρυξ) 
άνέγραψεν δτι τό σχετικόν νομοσχέδιον άποτελεϊ προσπάθειαν καί εργασίαν τών 
βουλευτών κ.κ. Μπότσαρη καί Δούλη. Καί μιά άντιβενιζελική (μοναρχική) μέ τήν 
σειράν της υποστήριξε δτι τούτο είναι έργον μόνον τών βουλευτών κ.κ. Γούδα καί 
Χρηστοβασίλη (Ελευθερία). Τούτο, ώς άντιλαμβάνεται έκαστος, άποτελεϊ ένδειξιν 
έπιδρομικής λαφυραγωγικής τάσεως τών καλών αυτών πατέρων τοϋ έθνους. Διότι 
ήμεϊς γνωρίζομεν τόν πραγματικώς έργασθέντα είς τήν σύνταξιν τοϋ νομοσχεδίου 
(Μυλωνάν) έπί τοϋ όποιου διεκδικούσι τίτλους ιδιοκτησίας καί έρίζουσιν, οί τάς 
έπιτυχίας τών άλλων έκμεταλλευόμενοι καλοί βουλευταί...- ’Αρραβώνες: Δύο έκλε- 
κταί υπάρξεις, τέκνα έκλεκτών οικογενειών ή δεσποινίς Βασιλεία Θ. Στεφανίδου 
(άπό τή Βίτσα), άνεψιά τοϋ διακεκριμένου ιατρού τής πόλεώς μας κ. Δημ. Δάνου 
καί ό Γεώργιος Σούλης (άπό τούς Χουλιαράδες) ιατρός (άδερφός τοΰ Χρ. Σούλη) 
έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου (άρχές ’Ιουνίου).- Ή  διένεξη στούς κόλπους 
τής Διδασκαλικής ομοσπονδίας -τή διοίκησή της έπηρέαζε ή άριστερά- εκδηλώθηκε 
μέ διασπάσεις καί άποσχίσεις συλλόγων άπό τή δύναμή της. Στήν Ήπειρο πρώτος 
διασπάστηκε ό Διδασκαλικός σύλλογος Φιλιατών. άργότερα άκολούθησε κι ό Σύλ
λογος Κονίτσης. Οί άποσχιζόμενοι 'ίδρυαν άλλους συλλόγους καί προσχωρούσαν 
στή δεύτερη Διδασκαλική 'Ομοσπονδία πού Ιδρύθηκε. Ή  ’Αγροτική ήχώ (18-6-27) 
άποδοκίμασε τή διάσπαση, θά άπέβαινε σέ βάρος τών συμφερόντων τοΰ διδασκα
λικού κόσμου, έλεγε.- Μετά τρίμηνον άπουσίαν έπανέκαμψεν έκ Παρισίων, ό δια
κεκριμένος ιατρός τής πόλεώς μας κ. Β. Μιχαηλίδης καί έπανέλαβε τάς έργασίας 
τον. Ώ ς δέ έπληροφορήθημεν λίαν προσεχώς είς τό ίατρεϊον του θ ’ άρχίση ή λει
τουργία τών άκτίνων Roentgen.- 'Ίδρυση Συνδέσμων κοινοτήτων άναγγέλλονταν 
καθημερινά, ή συγκρότησή τους ένισχυόταν άπό τά σχόλια τοϋ τύπου καί τίς ένέρ- 
γειες τής Γενικής διοίκησης. Οί Σύνδεσμοι άπέβλεπαν κυρίως στή συνεργασία τών 
κοινοτήτων γιά τή διάνοιξη δρόμων. Είχαν άπελπιστει άπό τό κράτος οί άγρότες 
καί πήραν οί ίδιοι τήν πρωτοβουλία γιά τήν επίλυση τοΰ θέματος.

Δύο θαυμάσιοι παιδαγωγικοί έκδρομαί έγιναν τάς τελευταίας ημέρας 
(τέλη ’Ιουνίου) άπό τά δύο Διδασκαλεία μας. τοϋ «Μονοταξίου» ύπό τόν 
κ. Παλαιολόγον είς τά μαγευτικά χωριά τού Ζαγορίου μέχρι τοϋ Τσεπελό- 
βου καί τοϋ «Πενταταξίου» ύπό τόν κ. Σπηλιωτόπουλον είς τήν ύπέροχον 
Κέρκυραν. Οί διευθυνταί τών Διδασκαλείων καί οί καθηγηταί κ. Χαρ. Ίω- 
αννίδης καί Άλκ. Κοντοπάνος είναι άξιοι συγχαρητηρίων διά τάς ώραίας 
αύτάς έκδρομάς, τάς οποίας εύχόμεθα νά έπιχειρήσουν είς εύρυτέραν κλί
μακα, κατά τό προσεχές σχολικόν έτος. (’Ελευθερία, 30-6-27). Δέν ξέρω τί 
έγινε μέ τό Πεντατάξιο, σίγουρα δμως ό διευθυντής τοϋ Μονοταξίου 
Γ. Παλαιολόγος καί τό διδακτικό προσωπικό, χιλιομετάνοιωσαν γιά τήν 
έκδρομή τους στό Τσεπέλοβο. Κανένας δέ μπορεί ν’ άρνηθει τήν προσφορά 
τοϋ γιαννιώτικου τύπου -ιδιαίτερα κατά τήν έποχή τής τουρκοκρατίας- τό
σο στήν προώθηση τών έθνικών θεμάτων, όσο καί στήν επισήμανση τών 
μεγάλων Ηπειρωτικών προβλημάτων, άσχετα άν ή άδιαφορία τών μετά 
τήν άπελευθέρωσή κυβερνήσεων δέν όδηγοΰσε στήν έπίλυσή τους. Μαζί μ’
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αύτή τή θετική συνεισφορά δμως διαπιστώνει κανείς καί μιά τάση μεγιστο
ποίησης ορισμένων γεγονότων -ιδιαίτερα δσων είχαν σχέση μέ τήν ηθική 
τής γιαννιώτικης κοινωνίας, τής συντηρητικής κατά βάση- κατά τρόπο πού 
οδηγούσε σέ περιχαράκωση τής κοινότητας, κι άποπομπής άπό τούς κόλ
πους τών παρεκτρεπόμενων. Έρρεπε, δηλαδή, ό γιαννιώτικος τύπος πρός 
τή σκανδαλολογία καί έπέμενε νά μεγεθύνει καταστάσεις καί νά κρατάει 
σέ εγρήγορση τήν κοινή γνώμη έπί μήνες. Βέβαια ή σχετική είδησεογραφία 
κι άρθρογραφία δέν ξεκινούσε άπό τό τίποτε, πάντοτε ύπήρχε κάποιο γε
γονός πού τήν τροφοδοτούσε. Μόνο πού τό γεγονός αύτό, έπαιρνε τέτοιες 
μεταλλάξεις μέ τίς φήμες πού κυκλοφορούσαν καί υιοθετούσαν οί έφημε
ρίδες, πού στό τέλος καταντούσε άγνώριστο. Ποιά ήταν τά αίτια τής επι
μονής τών έφημερίδων στή σκανδαλολογία, ή όποία κάποτε δίχαζε τό 
γιαννιώτικο τύπο, περισσότερο άπ’ δτι οί ιδεολογικές διαφορές; Μάλλον 
οί κυκλοφοριακές άνάγκες -τό ένδιαφέρον τοΰ κοινού κρατιόταν άδιάπτω- 
το έπί μήνες καί οί έφημερίδες άγοράζονταν- καί ή ύποσυνείδητη τάση τών 
δημοσιογράφων νά ύπηρετήσουν τήν ήθική τής συντηρητικής κοινωνίας, 
στούς κόλπους τής όποιας ζοΰσαν. Μόνο πού όλα αύτά δημιουργούσαν 
συχνά τραύματα σέ μέλη τής κοινωνίας αύτής, πολύ μεγαλύτερα σ’ εκείνα 
πού έμπλέκονταν στή δίνη τών σκανδάλων, χωρίς νά φταίνε, έξαιτίας τής 
υιοθέτησης άνεξέλεγκτων φημών ή πληροφοριών. Έχουν άναφερθεΐ στούς 
προηγούμενους τόμους τέτοιες περιπτώσεις σκανδάλων. Τόν ’Ιούνιο τοΰ 
1927 τήν τιμητική του είχε τό Μονοτάξιο Διδασκαλείο μέ τήν έκδρομή του 
στά μαγευτικά χωριά τοϋ Ζαγοριοΰ, δπως έγραφε ό Χρηστοβασίλης, 
έκδρομή πού χαρακτηρίστηκε, άπό τήν πρώτη στιγμή, χωρίς νά ένεργηθέί 
άκόμα καμιά έρευνα ώς δημόσιο σκάνδαλο, ύπέσκαπτε -έλεγαν- τά θεμέλια 
τής έκπαίδευσης, ενός νευραλγικού τομέα της μάλιστα, τών σχολών πού 
μόρφωναν δασκάλους.

Τό εναρκτήριο λάκτισμα, γιά τό άνοιγμα τοΰ φακέλλου τοΰ σκανδάλου 
τοΰ Μονοταξίου, έδωσε μέ έμμεσο τρόπο, ό Κήρυξ. Έγραψε στίς 29 ’Ιουνί
ου σχόλιο, μέ τό όποιο κατηγορούσε τήν ’Ηπειρο δτι δέ δημοσίευσε έπι
στολή πού έφτασε στήν έφημερίδα άπό τό Ζαγόρι καί περιέγραφε τά «έκτρο
πα» τών Μονοταξιτών κατά τήν έκδρομή τους στό Τσεπέλοβο. «Πήραμε μιά 
τέτοια έπιστολή -άπαντοΰσε ή "Ηπειρος τήν άλλη μέρα-, έχει δμως τή γνώμη 
ό Κήρυξ δτι είχαμε ύποχρέωση καί νά τή δημοσιεύσουμε άνεξετάστως; Ή 
άπάντηση, άφοΰ ύπενθύμιζε ορισμένους κανόνες δημοσιογραφικής δεοντο
λογίας, σχετικές μέ τή δημοσίευση επιστολών, καί μάλιστα άνυπόγραφων, 
έκλεινε μέ τά εξής: Ά ς  μή βιάζεται λοιπόν ούδείς, καί ούδείς άς μή άμφι- 
βάλλη δτι εάν καί τό «Μονοτάξιον διδασκαλείον» έκδραμόν είς Ζαγόριον 
παρεξετράπη έστω καί επ ’ έλάχιστον, θά στηλιτεύσωμεν πάσαν παρεκτρο
πήν. καθ' δν τρόπον τό αναγνωστικόν κοινόν τής παλαιμάχου «Ηπείρου» 
μάς εγνώρισε διεξάγοντας τούς τοιούτους άγώνας (30-6-27).
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Τήν επομένη ή "Ηπειρος υποχρεώθηκε, κατά κάποιο τρόπο, νά δημοσι
εύσει τήν έπιστολή, τή σταλμένη άπό τό Τσεπέλοβο άπό κάποιον Κ.Π., 
έξαιτίας τής επέμβασης τοΰ διευθυντή τοΰ Μονοταξίου Γ. Παλαιολόγου, ό 
όποιος ζήτησε άπό τήν *Ηπειρο, κατόπιν τοϋ δημιουργηθέντος θορύβου έξ 
άφορμής επιστολής, ήτις διαδίδεται ότι άπ εστάλη ύμϊν καί τών διαδιδομέ- 
νων (είχαν βουίξει δλα τά Γιάννινα) είς βάρος τών μετασχόντων τής 
εκδρομής, νά δημοσιεύσει αύτή τήν έπιστολή, άν πράγματι ύπήρχε, γιά νά 
δώσουν τήν άπάντηση στό συντάκτη της, οί κάτοικοι τοΰ Τσεπελόβου. Ό  
Χατζής δημοσίευσε τήν έπιστολή, σημειώνοντας προλογικά, δτι ή δημοσί
ευσή της δέ σήμαινε καί δτι είχε πειστεί γιά τήν άλήθεια τών διαλαμβανό
μενων σ’ αύτή καί διατύπωνε τήν εύχή νά μήν άνταποκρίνονταν στήν 
πραγματικότητα οί ισχυρισμοί τοΰ έπιστολογράψου, γιά νά δικαιωθεί έτσι 
κι ό εγνωσμένης επιστημονικής ίκανότητος καί άξίας διευθυντής τοϋ Μο
νοταξίου κ. Γ. Παλαιολόγος.

Ή  έπιστολή πού στάλθηκε στήν Ήπειρο, (στήν πραγματικότητα άπό 
άνώνυμο, άφοΰ μόνο τά άρχικά Κ.Π. έφερε ώς ύπογραφή) περιείχε τά έξής 
έρωτήματα-κατηγορίες: Έρωτώμεν τούς άρμοδίους νά μάς εϊπουν ποιον 
σκοπόν είχεν ή γενομένη έκδρομή τών μαθητών τοϋ «Μονοταξίου Διδα
σκαλείου» Ίωαννίνων άνά τά Ζαγοροχώρια: Μέχρι τώρα έγνωρίζαμεν ότι 
αί έκδρομαί έγένοντο μέ τόν σκοπόν όπως οί νεαροί μαθηταί άπολαύσουν 
τήν μαγευτικήν φύσιν ή νά έπισκεφθοϋν κανέναν τόπον ιστορικής άξίας, 
νά κάμουν δηλαδή κάτι, τό όποιον θά συνέτεινεν είς τήν πνευματικήν καί 
καλλιτεχνικήν νά πούμε άνάπτυξιν. Ά λ λ ' ή έφετεινή έκδρομή τού έν λόγω 
Διδασκαλείου άνά τά Ζαγοροχώρια καί ιδίως είς τό Τσεπέλοβον δέν έχει 
καμμίαν άκόλουθον σχέσιν μέ τόν άνω σκοπόν. Ή  έν γένει διαγωγή του 
καί συμπεριφορά του ύπήρξε τοιαύτη, ώστε δικαίως ήγειρε τήν άγανάκτη- 
σιν τού κοινού. Φαίνεται ότι οί άλκιμοι αυτοί σπο υδασταί έξεμεταλλεύθη- 
σαν τήν ελευθερίαν των καί τό φιλόξενον τών κατοίκων, ώστε ν ' αποβάλ
λουν τελείως τόν σκοπόν τής έκδρομής των, προτιμώντες τά νυκτερινά 
φαγοπότια καί γλέντια. όχι έπάνω είς τά χαλιά τής φύσεως, ά λλ ' έντός κα
ταλλήλως διευθετουμένων οικιών. Γλέντι τρελλό, εύρωπαϊκοί χοροί, 
τσάρλεστον (τό σίμι καί τό ούπα-ούπα τούς διέφυγαν), θεατρικαί παρα
στάσεις ύποπλατάνιαι, ίδίςι. σαλτιμπάγκων, κινήσεις άσεμνοι, θωπείαι καί 
προστριβαί σκανδαλώδεις, ιδού ό σκοπός τής έκδρομής των. ιδού ή πραγ- 
ματικώς άξιοκατάκριτος διαγωγή τών μελλόντων διδασκάλων καί διδα- 
σκαλισσών!.. Μήπως πρόκειται περί τοϋ έλευθέρου πνεύματος τοϋ Γληνοϋ 
καί Δελμούζου, τό όποιον είναι γνωστόν καί άπό τά «Μαρασλειακά»: 
Ασφαλώς τοιοϋτόν τι θά συμβαίνη. Διότι πώς δικαιολογείται μια τοιαύτη 
διαγωγή; Ύ πό τά αύστηρά βλέμματα τοϋ ίερέως τής κοινότητος, τά ειρω
νικά τοϋ ιατρού καί τά περίεργα τών κεχηνότων κατοίκων, οί μέλλοντες 
διδάσκαλοι καί διδασκάλισσαι. ροφώντες τόν ξανθόν Διόνυσον μέχρι
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τρυγάς, έτραύλιζον μεθυσκόμενοι: Ρετσίνα πίνω, φιλάκια δίνω/σέ χείλη 
ματωμένα... Έκτός τούτων διήρχοντο τάς όδούς άδοντες άσυνήθη είς τάς 
άκοάς τών κατοίκων ερωτικά άσματα, ίδια Ρωμαίων στρατιωτών... 
Δυστυχής ή νεολαία, ή όποία μέλλει νά γαλουχηθή άπό τοιαϋτα δηλητη
ριασμένα στήθη! Κ.Π.

Αύτή ήταν ή πολυσυζητημένη έπιστολή, γραμμένη μάλλον άπό χέρι δα
σκάλου, δπως προδίδει ή άναφορά του στούς Γληνό καί Δελμούζο καί τά 
«Μαρασλειακά» («σκάνδαλα» τοϋ Μαρασλείου Διδασκαλείου).

Ά πό τίς έφημερίδες ό Κήρυξ, πού πρώτος έκανε λόγο γιά τό θέμα, 
συμφώνησε μέ τό περιεχόμενο τής επιστολής τοϋ Κ.Π., άναγνωρίζοντας 
έτσι τήν ύπαρξη σκανδάλου τοΰ οποίου ζητούσε τή διερεύνηση. Ή  Ελευθε
ρία (4-7-27) κράτησε άρνητική στάση άπέναντι στίς κατηγορίες καί σημεί
ωνε: Κάποιος άσφαλώς καθυστερημένος άνθρωπος, ύπό τά στοιχεία Κ.Π. 
καί σκοπόν έχων μόνον τό νά έπιτεθή κατά τού Γληνοΰ καί Δελμούζου καί 
ν ’ άναφερθή είς τά άνύπαρκτα Μαρασλειακά σκάνδαλα, έδημοσίευσεν επι
στολήν καί κακίζει τό «Μονοτάξιον Διδασκαλείον» διά τήν εκδρομήν του 
είς τά Ζαγόρια, διότι λέγει δέν είχε σκοπόν. ...Καί ό Κ.Π., δειλός ών, άπο- 
φεύγει νά βάλη όλον τό όνομά του ύπό τό δημοσίευμα, διότι βέβαια θά 
έντρέπεται και αύτός διά τάς άνοησίας πού έγραψε. Ποιός δέ είναι ό λόγος 
διά τόν όποιον ό κ. Κ.Π. έξανέστη κατά τών μαθητών τοϋ «Μονοταξίου»; 
Διότι λέγει έπιαν τό κρασί πού τούς πρόσφεραν οί φιλόξενοι κάτοικοι τοϋ 
Τσεπελόβου καί έτραγούδησαν διάφορα τραγούδια τής εποχής. Κατά τόν 
παράξενον αύτόν έπιστολογράφον οί μαθηταί έπρεπε νά τραγουδούν τόν 
ύμνον τοϋ Διός καί τόν !Ακάθιστον ύμνον διά νά μείνη εύχαριστημένος! 
Αυπούμεθα πολύ διότι εύρίσκονται άκόμα άνθρωποι μέ τόσον σκουρια
σμένες ιδέες καί οί όποιοι έχουν τήν άξίωσιν καί νά τάς επιβάλλουν μά
λιστα. Αντίθετα, ή Αγροτική ηχώ πίστευε, μέ έλάχιστες επιφυλάξεις, ότι 
ύπήρχε σκάνδαλο, γιά τό όποιο έπρεπε νά γίνουν άνακρίσεις: Από τής 
έπομένης τής επανόδου τοϋ «Μονοταξίου» άπό τήν έκδρομήν Ζαγορίου, 
έφθασε καί μέχρις ημών ή φήμη τοϋ σκανδάλου, διά τό όποιον τελευταίως 
πολύς λόγος γίνεται είς τόν έγχώριον τύπον. Καί τότε μέν δέν έσκέφθημεν 
νά δώσωμεν άπόλυτον πίστιν είς τήν πληροφορίαν, ήτις ήκολούθησε τούς 
εκδρομείς είς τήν επιστροφήν των... Σήμερον όμως, ότε τά πράγματα έλα- 
βον εύρυτέραν δημοσίευσιν καί τό σκάνδαλον σχολιάζεται ποικιλοτρόπως 
ύπό τής κοινής γνώμης, νομίζομεν ότι ή σιωπή δέν άποτελεί τόν άκριβέ- 
στερον γνώμονα καί οϋτε τήν επαρκή άπάντησιν είς τάς τόσας δικαίας 
άπορίας τής κοινής γνώμης. Γιά τό λόγο αύτό συνέχιζε, έπιβαλλόταν ή τα
χύτερη ένέργεια άνακρίσεων γιά τήν έξακρίβωση τών γεγονότων έν τή ώμή 
πραγματικότητι αύτών. "Ετσι, οί μέν παρεκτραπέντες οίοιδήποτε καί άν 
είναι δέν θά δυνηθώσι, οϋτε πρέπει νά διαφύγωσι τόν στιγματισμόν τής 
κοινωνίας καί τής Πολιτείας τό δέ σχολεϊον θά δύναται νά έλπίζη είς τήν
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ταχεΐαν άνάκτησίν τοϋ κύρους του (2-7-27). Ή  έφημερίδα, πού θεωρεί τό 
σκάνδαλο ώς δεδομένο - είχε μάλιστα, δπως λέγει πληροφορίες, πριν άκό
μα άπό τή δημοσίευση τής έπιστολής τοϋ Κ.Π.- έπαινοϋσε τό Σύλλογο Ζ α
γορισίων, πού έπενέβη διά τήν άποκάλυψιν τοϋ σκανδάλου τοϋ «Μονοτα
ξίου» καί τήν άποκατάστασιν τής άξιοπρεπείας τοϋ γραφικωτάτου καί 
πλουσιωτάτου είς φυσικάς καλλονάς Ζαγορίου οϋτινος τήν φυσικήν ευγέ
νειαν καί καλωσύνην φαίνεται δτι δέν έσεβάσθησαν οί άγροίκοι έπισκέ- 
πται. Πρότρεπε μάλιστα τό Σύλλογο ν ’ άποφύγη τάς φιλικάς έπιδράσεις 
καί τούς έπιεικεΐς χαρακτηρισμούς γιά νά έξακριβωθεΐ ή άλήθεια. ’Αντίθε
τα μέ τίς προσδοκίες τής !Αγροτικής ήχοϋς τό διοικητικό συμβούλιο τοϋ 
Συλλόγου Ζαγορισίων. πού σέ συνεδρίασή του έξέτασε τήν πρόταση άν 
έπρεπε ή όχι ν ’ άναμιχθεΐ είς τά Μονοταξιακά (αύτό τό όνομα έδωσε στό 
«σκάνδαλο» ό τύπος) γιά έξακρίβωση τών καταγγελλόμενων, άποφάσισε 
νά μήν άναμιχθει στήν υπόθεση κηρυχθέν άναρμόδιον, καθ ’ όσον αί δια- 
πραχθεϊσαι (κατά τήν Αγροτική ήχώ) άσχημίαι ουδόλως βαρύνουν τήν 
τιμήν καί τήν ύπόληψιν τών Ζαγορισίων.

Πριν έξεταστοϋν οί άλλες διαστάσεις τοΰ σκανδάλου, είναι άνάγκη ν’ 
άκουστεΐ καί ή άποψη τών ίδιων τών Τσεπελοβιτών, ή διατυπωμένη μέ 
έπιστολή τους πρός τήν *Ηπειρο (7-7-27). Άπαντοΰσαν λοιπόν ή κοινότη
τα καί οί κάτοικοι Τσεπελόβου στίς καταγγελίες τοΰ Κ.Π.: Σύμπασα ή κοι- 
νότης Τσεπελόβου, κατάπληκτος έλαβε γνώσιν τής δημοσιευθείσης λιβελ- 
λογραφικής έπιστολής τοϋ Κ.Π. περί τής έκδρομής τοϋ «Μονοταξίου», ώς 
καί τών έ π ’ αυτής σχολίων τοϋ «Κήρυκος». Ούδέποτε έφανταζόμεθα ότι 
μία τοιαύτη αύτόχρημα έκπολιτιστική έκδρομή ήθελε δώσει άφορμήν είς 
δημοσίευμα κακοήθες, άποτελούμενον άπ ' άρχής μέχρι τέλους έκ ψευδο
λογιών άσυστόλων. Ή  κοινότης πράγματι, μόλις λαβοϋσα γνώσιν περί τής 
έκδρομής, άνέλαβε προθύμως νά παρασκευάση τά τής υποδοχής καί δια
μονής τών έκδρομέων τά γεύματα αυτών παρέθηκεν είς οικίαν κατάλλη
λον κειμένην έν τή πλατείφ τής κοινότητος, έν συνεννοήσει μετά τοϋ κ. δι- 
ευθυντοϋ τοϋ Διδασκαλείου' χωρισταί τράπεζαι παρετέθησαν είς τούς δια
φόρους φίλους έκδρομείς καί είς ταϋτα μετέσχον πλήν τοϋ κ. διευθυντοϋ 
καί τών κ.κ.καθηγητών καί ό παρατυχών διευθυντής τής Χωροφυλακής 
Ίωαννίνων, ό διευθυντής τοϋ ένταϋθα Ελληνικού σχολείου κ. θεοφ. Φρα
γκούλης, τό κοινοτικόν συμβούλιον, ό ιατρός καί ό ίερεύς τής κοινότητος, 
ώς καί πλεϊστοι έκ τών κατοίκων, πλήν τοϋ δράστου τής έν λόγω συκοφα
ντικής έπιστολής (άρα οί Τσεπελοβίτες γνώριζαν ποιός κρυβόταν πίσω 
άπό τά άρχικά Κ.Π.), έξ ιδιοσυγκρασίας ζώντος πάντοτε μονήρη βίον. 
Επίσης καί διά τήν διανυκτέρευσιν τών κορασίων έλήφθη αύστηροτάτη 
πρόνοια καί μέριμνα παρά τών έντεταλμένων τήν έπίβλεψιν τών έκδρομέ
ων ώς καί συμπάσης τής κοινότητος, καθόσον άνά δύο ή τέσσερα διενυκτέ- 
ρευσαν ταϋτα είς οικίας έχούσας θήλεις μόνον ένοικους, καί δή κοράσια
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τής αυτής περίπου μέ τά φιλοξενούμενα ηλικίας. Στή συνέχεια τής επι
στολής γίνεται λόγος γιά τό σκοπό καί τήν έπίδραση πού είχε ή έκδρομή 
στό Ζαγόρι στούς τροφίμους τοΰ Μονοταξίου, άλλά καί στούς κατοίκους 
τής κοινότητας: Παρέσχον (οί σπουδαστές) είς τούς έν άπομονώσει σχεδόν, 
ένεκα έλλιποϋς συγκοινωνίας, διαβιούντας κατοίκους τού χωρίου στιγμάς 
τινάς άπολαύσεως, έστω καί ψιχίων τού πολιτισμού, διά τής παραστάσεως 
έκλεκτών θεατρικών έργων καί άπαγγελίας ποιημάτων τών γνωστοτέρων 
καί τά μάλιστα έμπνευσμένων ποιητών μας καί λογογράφων... Έπι- 
θνμούντες (οί κάτοικοι Τσεπελόβου) ν' άποκαταστήσουν τήν ύπόληψιν 
τού «Μονοταξίου», τήν οποίαν οϋτος (ό Κ.Π.) έτόλμησε νά θίξη. ώς καί 
τήν τής κοινότητος ολοκλήρου, άνέθηκαν είς τόν κ. πρόεδρον ώς έκπρο- 
σώπου αύτών, νά έπιδώση κα τ’ αύτού μήνυσιν διά τά κατά τοϋ «Μονοτα
ξίου» καί τής κοινότητος ήτις καί έπιδίδεται. Έν Τσεπελόβω τή 3η ’Ιουλί
ου 1927. Τό κοινοτικόν συμβούλων: Θεόδ. Κέντρος, Χριστ. Δούβαλης, 
Εύστ. Βαζίμας-Οί κάτοικοι: Άναστ. Γιαννακός, Άναστ. Λιάπης, Δημ. Κο
σμάς. Χρ. Γεροκώστας. Βασ. Δέμκας, Π. Γιαννακός, Νικ. Θέσσος, Δ. Μάος, 
Βασ. Βλαχόπουλος, ’Αντ. Γεροκώστας. I. Μαντζόπουλος, I. Βαζίστας, Μ. 
Δούβαλης, Χρ. Σπύρου, Δημ. Γεροκώστας, Αναστ. Μαστορίδης, Στ. Γκού- 
ρης, Ανδρ. Γκούρης, Γ. Νούρης, Γ. Αουλούδης, Χρ. Πέτρινος, Μαρ. Κα
ζαντζής, Χρ. Τσαβαλιάς, Θ. Βοϋρβος, Β. Βαζίμας. Αλκ. Λάζος, Απ. Αστε- 
ρινός. 77. Μάντζιος, Δημ. Ζησίδης, Πασχ. Δόκος, Ζήσης Ζησίδης.

Γιά όσους ήθελαν νά κρατηθεί στήν έπικαιρότητα τό σκάνδαλο, τό πε
ριεχόμενο τής έπιστολής τών κατοίκων τοΰ Τσεπελόβου δέν τούς ικανο
ποίησε. Ούτε καί ή έπιστολή τοΰ προέδρου τής Μαθητικής κοινότητας τοΰ 
Μονοταξίου Διδασκαλείου ’Αθανασίου Ι’κρόζα. έδινε άπάντηση στά έρω
τήματα πού έθεταν. Ή  Μαθητική κοινότητα διαμαρτυρόταν γιά τό θόρυβο 
πού δημιουργήθηκε σέ βάρος τοΰ σχολείου, συνεπείς μιας σαχλής έπι
στολής άνισορρόπου καί θρησκολήπτου δοκησισόφου νέου έκ Τσεπελόβου 
(ή άναφορά στή θρησκοληψία φέρνει πιό κοντά στήν άποκάλυψη τής 
ταυτότητας τοΰ έπιστολογράφου). Αποροϋμεν -συνέχιζε- πώς ή ένταύθα 
δημοσιογραφία καθάπτεται άνεξετάστως τής ύπολήψεως καί τιμής ένός ιε
ρού ιδρύματος. Αναφέρει ή έν λόγφ έπιστολή ότι έχορεύθησαν χοροί άσε
μνοι καί έδόθησαν παραστάσεις άνάρμοστοι είς τό κοινόν. Ά ν  οί εύρω- 
παϊκοί χοροί θεωρούνται ώς ενδειξις διαφθοράς καί έκλύσεως τών ήθών, 
τότε διατί δίδονται τοσάκις είς έπίσημα καί οικογενειακά κέντρα τής πό
λεως ύπό τά χειροκροτήματα πάντων;,.. Τό Διδασκαλεΐον εύτυχώς κεΐται 
είς τό κεντρικώτερον σημεΐον τής πόλεως, όπου ή κοινωνία έντός τοϋ σχο
λικού έτους θά ήδύνατο νά μάς διακρίνη έκτρεπομένονς καί άναλόγως χα
ρακτηρίση. Δέν ήτο άνάγκη νά φύγωμεν μακράν τών ήθικολογούντων 
κυρίων τής πόλεως (άναφέρεται κυρίως στά άρθρα τοΰ Κήρυκος (3-7-27) 
καί Ηπείρου (4-7-27), στά όποια οί σπουδαστές διέβλεπαν κρίσεις (ένα-
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ντίον τους) ηθικολόγων, κρυπτομένων όπισθεν τής ανωνυμίας ή ψευδω
νυμίας καί έκείθεν έκτοξευόντων μετά πρωτοφανούς έλαφρότητος τάς χει- 
ρίστας τών ύβρεων...), νά άναβώμεν είς τά ώραία καί άγνά εκείνα φυσικά 
τοπία τοΰ Ζαγορίου, όπως έκτραπώμεν είς άτοπα. Έθίγημεν καιρίως 
άκούσαντες ημείς, μέλλοντες διαφωτισταί τοϋ λαού καί εθνικοί έργάται 
τούς μισούς έφημεριδοπώλας τής πόλεως διακηρύσσοντας τά «Μονοτα- 
ξιακά». Καί ή έπιστολή κατέληγε μέ τό παράπονο: ...Δέν δυνάμεθα παρά 
νά διακηρύξωμεν τήν άφατον οδύνην τήν πλημμυροΰσαν τήν ψυχήν ημών, 
διά τόν άδικον διασυρμόν τής τιμής καί ύπολήψεως ημών καί τοϋ σχολεί
ου κατά τό τέλος τής ένιαυσίας σπουδής μας, έν τή πόλει ταύτη, έν fj συνε- 
πληρώσαμεν τήν ήθικοκοινωνικήν καί έπαγγελματικήν μόρφωσιν ημών 
καί ήτις τέλος, κατά τά άλλα, τοσοΰτον φιλόξενος έδείχθη πρός ημάς.

Ή  ’Αγροτική ηχώ, ή θεωρούμενη ώς ή προοδευτικότερη άπό τίς άλλες 
συναδέλφους της, έκρινε ότι τό περιεχόμενο τής έπιστολής τών σπουδα
στών, κυρίως τό άναφερόμενο στή συμπεριφορά τους κατά τή διάρκεια 
τοϋ σχολικού έτους μέσα στήν πόλη, δέ συνηγορούσε στό νά σχηματιστεί 
θετική εικόνα γιά τό έκπαιδευτικό αύτό ίδρυμα. Άπό τήν έρευνα πού έκανε 
ή έφημερίδα, προέκυπτε ότι οί γειτνιάζοντες μέ τό διδακτήριο τοΰ Μονο
ταξίου δέν ήταν καθόλου εύχαριστημένοι άπό τή διαγωγή τών σπουδα
στών. Πρόσθετε άκόμα πώς μερικά άλλα γεγονότα ή ευρήματα περί τών 
όποιων έχει γνώσιν ό διευθυντής κ. Παλαιολόγου. θά μάς ήνάγκαζον καί 
άνευ τών γεγονότων τής έκδρομής, ν ' άσχοληθώμεν διά μακρών καί 
είδικώς μέ τήν λειτουργίαν άμφοτέρων τών ένταϋθα υφισταμένων Διδα
σκαλείων, τών όποιων έάν δέν έζητούμεν τήν κατάργησιν, θά ύπεδεικνύο- 
μεν τήν άμεσον άποκάθαρσιν είς τρόπον ώστε νά δύνανται ν ’ άνταποκρί- 
νωνται πρός τόν προορισμόν των. Ή  έφημερίδα έδινε τήν ύπόσχεση ότι 
θά δημοσίευε προσεχώς ειδικά άρθρα, άπολύτως άντικειμενικά, άναφερό- 
μενα στή συνεκπαίδευση καί τήν έφαρμογή τής παιδαγωγικής. Πρός τό 
παρόν συνιστοΰσε στούς σπουδαστές νά είναι περισσότερο προσεκτικοί 
καί νά μή δημιουργούν καταστάσεις πού θά κατέληγαν σέ βάρος τους.

Ή ταν νά μή γίνει ή άρχή γιά έπισήμανση έκτροπων, μιά πού έγινε καί 
τροφοδοτούσε καθημερινά μέ σκανδαλιστική ύλη τίς συζητήσεις τοΰ κό
σμου στά σπίτια καί τά δημόσια κέντρα, καθώς καί τίς στήλες τών έφημε
ρίδων, δέ θά τελείωνε γρήγορα. Ά ρθρα έπί άρθρων, έπώνυμα καί άνώ- 
νυμα δημοσιεύονταν στόν τύπο, όλων τών κομματικών άποχρώσεων, μόνο 
ή Ελευθερία κρατήθηκε σέ κάποια άπόσταση.

Ό  Σίμων Ίωνας (Νέστωρ Γεωργίτσης), στηριζόμενος κυρίως σέ φήμες 
καί όχι σέ γεγονότα, ήταν δριμύς στίς έπικρίσεις του κατά τών πρωταγω
νιστών τών «σκανδάλων» τοΰ Μονοταξίου. Έγραφε στήν *Ηπειρο (4-7- 
27): Τό είς βάρος τών έκδρομέων τοϋ Μονοταξίου Διδασκαλείου δημι- 
ουργηθέν έπεισόδιον, τό όποιον ή μυριόστομος φήμη (τό τόσο άρεστό. δη
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λαδή, στούς Γιαννιώτες κουτσομπολιό) άνήγαγεν είς περιωπήν σκανδάλου, 
εϊτε αληθεύει, εϊτε μή, πρέπει νά έφελκύση τήν προσοχήν ου μόνον τών 
αρμοδίων άρχών καί τών γονέων, άλλά καί ολοκλήρου τής κοινωνίας, διό
τι είναι έκ τών άδικημάτων έκείνων, τά όποια προσβάλλουν τήν δημοσίαν 
ηθικήν καί αύτήν τήν τιμήν τής οίκογενείας. (Ό ταν ό γηραιός Νέστωρ Γε- 
ωργίτσης, πραγματικός Νέστωρ τής δημοσιογραφίας στά Γιάννινα, κατα
λήγει σέ τέτοιες διαπιστώσεις, ένώ έχει κάνει τήν ύπόθεση δτι πιθανόν νά 
μήν ήταν άληθινά δσα κυκλοφορούσαν ώς φήμες, κατανοεϊται ή οξύτητα 
πού πήρε τό θέμα στά σχόλια καί τά άρθρα τών εφημερίδων). Τό άποδι- 
δόμενον είς δύο τρεις νεανίσκους άναιδεϊς σκάνδαλον. πρέπει νά τύχη τής 
δεούσης έπανορθώσεως καί άν μέν άληθεύη. έστω καί έν μέρει νά έκδιω- 
χθώσιν άμελητεί καί ν ’ άπαγορευθή είς αυτούς πάσα δημοσία θέσις, άν δέ 
είναι προίον κουφότητος ή νεανικής έλαφρονείας, οί κύριοι αύτοί νά ζη
τήσουν μόνοι τήν μετάθεσίν των, διότι έδωσαν άφορμήν νά κακολογήται 
ολόκληρος ό διδασκαλικός κόσμος. Ή  Γενική διοίκησις, ό Επιθεωρητής 
τής Μέσης έκπαιδεύσεως, ή Γερά Μητρόπολις, αύτός τέλος ό διευθυντής 
τοϋ Διδασκαλείου, περί τοϋ όποιου κρατεί ή καλλιτέρα φήμη διά τό σε
μνόν τοϋ χαρακτήρος του, αύτοί άπό κοινοϋ πρέπει νά έξακριβώσωσι τήν 
άλήθειαν τών διαδοθέντων είς βάρος τών διδασκαλιστών, πριν ή οί γονείς 
χειροδικήσωσιν. Ή  κοινωνία δέν θ' άνεχθή κυναίδους διδασκάλους' θά 
προτίμηση δέ νά μένουν κλειστά τά σχολεία είς τά όποια διδάσκουν άσε
μνοι καί άνήθικοι. Οί διδάσκαλοι πρέπει διά τής συμπεριφοράς των νά 
είναι καί κ α τ ά  β ί ο ν  ά δ ι ά β λ η τ ο ι  καί κ α τ ά  τ ρ ό π ο ν  ά ν ε π ί -  
λ η π τ ο ι ' ούχί δέ ο ί ν ο λ ή π τ ο ι  καί κ ί ν α ι δ ο ι ,  ώς χαρακτηρίζει 
αυτούς ή έκ Τσεπελόβου έπιστολή... Καί κατέληγε: Ό  Ηπειρωτικός λαός 
δέν θά παραμείνη ψυχρός θεατής τής διασυρομένης τιμής του καί θά 
έκδιώξη πύξ καί λά'ξ πάντα κόπρον, διά νά μή καταστήση τήν νεότητα άγέ- 
λην αιγών. Σκληρή ή κριτική τοΰ Ν. Γεωργίτση, καταδικαστική έκ προοι
μίου γιά δράστες «σκανδάλων», ήρωες μόνο φημών καί διαδόσεων, τίς 
όποιες δημιούργησε τό περιεχόμενο μιας άνώνυμης έπιστολής κάποιου 
ύπερσυντηρητικοΰ Τσεπελοβίτη, πού θεωρούσε τά εύρωπαϊκά τραγούδια 
καί τούς ευρωπαϊκούς χορούς, ώς έκφραση τής χυδαίας άνηθικότητας. σέ 
σημείο πού νά δίνει σέ τρίτους τήν έντύπωση, ότι όλα αύτά ήταν άποδει- 
κτικά στοιχεία ύπαρξης καί κύναιδων άκόμα άνάμεσα στούς σπουδαστές 
τον Διδασκαλείου. Καί χωρίς νά προηγηθοΰν άνακρίσεις, γίνονταν π ι
στευτά τά καταγγελλόμενα καί εξάγονταν συμπεράσματα. Δέν πρέπει νά 
μάς ξενίζει ή σκληρότητα καί τό ύφος τοΰ Γεωργίτση. Έκπροσωποΰσε τή 
συντηρητικότητα τής γιαννιώτικης κοινωνίας άπέναντί σ’ ένα τομέα τής 
ήθικής. Γιατί υπήρχε κι ό άλλος τομέας, όπου ή ίδια αύτή συντηρητική κοι
νωνία, δέν έδειχνε καί τόση εύαισθησία άπέναντί σέ θέματα ήθικής τάξης, 
όπως ήταν ή κάθε μορφής συνεργασία μέ τούς ληστές, καί ή άποκόμιση
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ωφελημάτων άπ’ αύτή. Ή  ηθική είναι ενιαία, δέν τεμαχίζεται. Καί ή συμπε
ριφορά τής γιαννιώτικης κοινωνίας τήν έποχή έκείνη, άν δέν ύπήρχαν καί 
άλλοι λόγοι, μπορεί νά χαρακτηριστεί ώς άντιφατική...

Ό ταν άρχιζε ή σκανδαλολογία στά Γιάννινα, δέν τέλειωνε γρήγορα. 
"Αρθρα, σχόλια, παιδαγωγικές καί κοινωνικές μελέτες, άνακοινώσεις, δια
ψεύσεις, έπιστολές γέμιζαν τίς στήλες τών έφημερίδων γιά πολλές μέρες. 
Ό  άρθρογράφος τής Ελευθερίας (κατά κανόνα, όταν άπουσίαζε ό Χρη
στοβασίλης, τόν άντικαθιστούσε ό Γ. Βαβαρέτος), τής έφημερίδας πού δέν 
τάχτηκε μέ τό μέρος, όσων υιοθέτησαν τό περιεχόμενο τής έπιστολής τοΰ 
Κ.Π. περί σκανδάλων, διαπίστωνε, έκτός άπό τή συντηρητικότητα καί τή 
ροπή πρός σκανδαλοληθηρία, καί μιά άλλη διάσταση τής γιαννιώτικης 
κοινωνίας: τή δυσπιστία καί έχθρότητα πρός τό σχολείο. "Εγραφε: (11-7- 
27): Ό  εσχάτως περί τήν εκδρομήν τοϋ «Μονοταξίου» δημοσιογραφικός 
θόρυβος, άποδειχθείς έκ τών υστέρων όλως άσκοπος καί άβάσιμος, μάς 
παρέχει ικανά διδάγματα σχετικώς πρός τάς σήμερον ύφισταμένας σχέσεις 
Σχολείου καί Κοινωνίας. Όσονδήποτε καί άν θελήσωμεν ν ’ άποδώσωμεν 
είς επιπολαιότητα ή άλλα ελατήρια τοϋ τύπου τήν δριμύτητα τής γλώσσης, 
ήν κατ ’ αύτάς έτήρησεν. όσονδήποτε καί άν ϋποθέσωμεν ότι ταπεινή σκαν
δαλοθηρία ή εμπάθεια ολίγων ενδιαφερομένων επιτηδείων ύπέθαλψε τήν 
γέννησιν καί διάδοσιν άχαλινώτων φημών, δέν δυνάμεθα νά παρίδωμεν τό 
κοινωνικόν φαινόμενον τής κρατούσης δυσπιστίας καί έχθρότητος. δύνα- 
ταί τις νά ειπη, τής κοινωνίας πρός τό σχολεϊον. "Οσον δέ περισσότερον 
άποδεικνύεται τό όλως άβάσιμον τοϋ περί τό «Μονοτάξιον» θορύβου, τό
σον έκδηλον εμφανίζεται τό κοινωνικόν τοϋτο φαινόμενον. Είναι πλάνη ή 
ύπόθεσις ότι ύπεύθυνος τής καταστάσεως είναι ό τύπος. Έάν ό τύπος δέν 
εύρισκεν άντίκτυπον είς τήν κοινωνίαν, έάν είς τάς ψυχάς τοϋ πολλοϋ κό
σμου δέν ύπήρχε πολλή εύφλεκτος ύλη δυσπιστίας, δέν ήτο δυνατόν ό τύ
πος νά γέννηση τόσην συγκίνησιν καί δή χωρίς νά παρέχη ούδέν σοβαρόν 
στοιχεΐον. Ό  άρθρογράφος άπέδιδε τή συντηρητικότητα τών κοινωνιών 
στίς έπιπτώσεις άπό τούς πολέμους, καί ήταν φυσικό νά μήν άποτελει 
έξαίρεση ή γιαννιώτικη κοινωνία άπό τόν κανόνα αύτόν, στή συμπεριφορά 
της άπέναντι τών νέων παιδαγωγικών συστημάτων. Πάντως συνιστοΰσε οί 
περιπτώσεις καταγγελιών, σχετικών μέ τά σχολεία, νά έλέγχονται αύστηρά, 
πρίν δημοσιευθοΰν καί γιαυτό ήταν άναγκαία ή συνεργασία τών δι
ευθυντών τών σχολείων καί τών έφημερίδων. "Ετσι θ’ άποφεύγονταν δυσά
ρεστες συνέπειες κι άσκοπος έρεθισμός τής κοινής γνώμης.

Συμφωνούσε καί ή ’Αγροτική ηχώ, (13-7-27) στήν ύπαρξη δυσπιστίας τής 
κοινωνίας άπέναντι τοΰ σχολείου, θά ήτο δμως άφελές -πρόσθετε- νά πι- 
στευθή ότι μόνη η άντίθεσις, τήν όποιαν έδημιούργησεν ό τελευταίος πόλε
μος μεταξύ Σχολείου καί Κοινωνίας, συνετέλεσεν είς τήν μέχρι τοιούτου 
βαθμού έκδήλωσιν τής δυσπιστίας καί τής άντιδράσεως τής τελευταίας.



— 116 —

Πλέον αφελής καί μακράν πάσης πραγματικότητας θά ήτο ή άντίληψις, διά 
τής όποιας θά ύπεστηρίζετο δτι ό τύπος, άντιλαμβανόμενος ταύτην. έπεζή- 
τησε νά τήν έκμεταλλευθή είς βάρος τής έξελίξεως τών νέων άρχών καί κατά 
φυσικήν συνέπειαν καί τοϋ Σχολείου... 'Ό.τι κατεδίκασε καί καταδικάζει ό 
τύπος καί ή τόσον λεπτή κοινή διαίσθησις, δέν είναι βεβαίως τά έκάστοτε 
εφαρμοζόμενα νέα συστήματα, άλλ ’ ή δολία έκμετάλλευσις αύτών ύπό τών 
διαφόρων έπιτηδείων ίδεοκαπήλων, τών εύαρίθμων εύτυχώς ύστερικών 
ήδονολατρών ή νοσηρών εγκεφάλων καί τών οίστροπλήκτων άφελών ιδεο
λογίαν, τών οποίων ή ούτοπιστική βάσις δέν δύναται νά έγγυηθή εύχάριστα 
άποτελέσματα έπί τής επιτυχίας, πρός κοινόν όφελος, ένός οίουδήποτε 
συστήματος. Έπίσης Τύπος καί Κοινωνία άπεδοκίμασαν ένστίκτως τάς 
άμφιβόλου άποτελέσματος προσπαθείας τών παρερμηνευτών τοϋ σκοπού, 
τόν όποιον έπρόκειτο νά έξυπηρετήσωσι τά διάφορα νέα συστήματα. Κι ό 
άρθρογράφος κατέληγε: Τά άτομα, ή ίκανότης αύτών, είναι στενώς συνδεδε- 
μένη μέ τήν τύχην ένός συστήματος. Ή  επιτυχία τοϋ ένός θά μεταβιβάζη τόν 
άντίκτυπόν της έπί τοϋ άλλου. Καί ή άποτυχία έπίσης. Αύτό συνέβη ίσως 
καί μέ διάφορα ανώτερα έκπαιδευτήρια τής πόλεώς μας. Καί έάν. έπί πα
ραδείγματα έκ τών ένεργουμένων άνακρίσεων έπί τών «Μονοταξιακών» δέν 
προκύψωσι βαρείαι εύθϋναι έκμεταλλεύσεως ένός συστήματος είς βάρος τής 
ήθικής, θά προκύψη άσφαλώς ή εύθύνη τής, έξ άγνοιας ή άφελοϋς κρίσεως. 
παρερμηνεύσεως. ικανής νά δικαιολογήσω καί τής κοινής γνώμης τήν συγκί- 
νησιν καί τοϋ τύπου τήν προληπτικήν έπέμβασιν.

Δέν ήταν, λοιπόν, οί ευρωπαϊκοί χοροί καί τά τραγούδια τά βασικά 
αϊτια γιά νά έκδηλωθεΐ ή συντηρητικότητα τής γιαννιώτικης κοινωνίας καί 
νά φουντώσει ή σκανδαλολογία. Αύτά άποτελοΰσαν τήν έπιφάνεια. Στό 
βάθος κρύβονταν «οί άλλοι λόγοι», πού υπαινικτικά σημειώσαμε, κι αύτοί 
σχετίζονταν μέ όσα άποκάλυψε ή άρθρογραφία καί ή άντιδικία τών εφη
μερίδων: ή δυσπιστία τής κοινωνίας άπέναντί στό έργο τοϋ σχολείου -καί 
τούς φορείς του-, πού άρχιζε νά έφαρμόζει ολοένα σέ μεγαλύτερη έκταση 
τίς νέες παιδαγωγικές καί διδακτικές μεθόδους. Έρχονταν άπό τή Δύση, 
τίς έφερναν κατά τό γυρισμό τους, όσοι σπούδαζαν τίς έπιστήμες τής 
άγωγής, δπως τίς ονομάζουμε σήμερα, στά μεγάλα κέντρα τοΰ έξωτερικοΰ, 
τή Γερμανία, τή Γαλλία, τήν Ελβετία, τήν Αμερική. Ή ταν δικαιολογημένη 
ή δυσπιστία αύτή; Ασφαλώς δχι. Ό μω ς κάθε νέο, ιδιαίτερα δ,τι σχετίζεται 
μέ τό σχολείο, δύσκολα γίνεται άμέσως άποδεκτό άπό τήν όποιαδήποτε 
κοινωνία, πολύ περισσότερο τή συντηρητική, δπως ήταν ή γιαννιώτικη. Τή 
δυσπιστία ένίσχυαν κι ορισμένες άκραΐες έκδηλώσεις έφαρμογής τών νέων 
παιδαγωγικών συστημάτων, έδιναν εύκολα άφορμές σέ παρεξήγηση, κυ
ρίως όσες σχετίζονταν μέ τή χρήση τής γλώσσας. Γιά τό θέμα τής έφαρ
μογής τών νέων μεθόδων άγωγής δημοσιεύτηκαν κι άρθρα παιδαγωγών, 
δύσκολα δμως έπειθαν τούς δύσπιστους.
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Στό μεταξύ τό «σκάνδαλο» εξακολουθούσε ν’ άπασχολει έντονα τούς 
Γιαννιώτες- πίστευαν περισσότερο στίς φήμες πού κυκλοφορούσαν, παρά 
στίς επίσημες άνακοινώσεις, όπως π.χ. τής Γενικής διοίκησης Ηπείρου, 
πού ύποχρεώθηκε νά προχωρήσει σέ άνακρίσεις, τών όποιων τό άποτέλε- 
σμα ήταν άρνητικό. Στήν άνακοίνωσή άναφερόταν: Κατόπιν τοϋ δημοσιο
γραφικού θορύβου περί έκτροπων καί σκανδάλων κατά τήν διαδρομήν τοϋ 
«Μονοταξίου Διδασκαλείου» διά τινων κωμών τοϋ Κεντρικού Ζαγορίου, 
ή Γενική διοίκησις Ηπείρου ένόμισεν έαυτήν υπόχρεων πρός έπέμβασιν 
καί έξέτασιν. Έκ τής έξετάσεως διαφόρων προσώπων, έπισήμων καί σο
βαρών, περί ών υπάρχει ή πεποίθησις, ότι καί γνωρίζουσι καί ένδιαφέρο- 
νται περί τής δημοσίας ήθικής, διαπιστοϋται ότι ούδέν τό έκτροπον. ούδέ 
κάν τό άσύνηθες συνέβη κατά τήν έκδρομήν ταύτην. Ή  άνακοίνωσή δέν νά 
ικανοποίησε τίς έφημερίδες, γιαυτό κι άντέδρασαν. Ή  Ήπειρος, πρώτα, 
τήν ίδια μέρα τής έκδοσης τής άνακοίνωσης, δημοσίευσε άρθρο (8-7-27) μέ 
τό χαρακτηριστικό τίτλο Νέαι ίδέαι..., στό όποιο δικαιολογούσε τή στάση 
της άπέναντί τών γεγονότων -επιφυλακτική μέχρι τοϋ τέλους τών άνακρί- 
σεων, άλλά καί κριτική καί έκ προοιμίου καταδικαστική, σέ περίπτωση 
πού έπαληθεύονταν οί καταγγελίες- καί κατηγοροϋσε τήν Ελευθερία, τή 
μοναδική «παραφωνία», άπ’ όλο τόν γιαννιώτικο τύπο, γιά τά όσα έγραψε 
καί ιδιαίτερα γιά τήν παράγραφο άρθρου της, στό όποιο τονιζόταν: 
...Όσοι κατηγορούν τούς έκδραμόντας έχουν σκουριασμένες ιδέες καί διά 
τά τραγούδια πού έφέρετο ότι έτραγούδησαν καί δι ’ όσα άλλα τυχόν έγέ- 
νοντο καί επομένως ό,τι καί άν έγινε, έγινε διότι έπεβάλλετο άπό τάς νέας 
ιδέας καί άρχάς, όπως έπιβάλλονται καί τά νέα τραγούδια... Διερωτάται 
ό Χατζής ποιες νά είναι τάχα αύτές οί νέες ιδέες, δέν άργεϊ όμως ύστερα 
άπό λίγο νά τίς άνακαλύψει: ...Δάσκαλος καί παπάς, γλεντώντας είς βάρος 
τών κοριτσιών πού διδάσκει ή τών γυναικών πού εξομολογεί είναι κάτι 
πού έκπροσωπεΐ όχι ν έ α ς  ι δ έ α ς ,  άλλά παλαιόν, ταρτουφικήν, 
υποκριτικήν, ύποκρισίαν. Καί οί διάφοροι Γληνοί καί λοιποί μακελλάρη- 
δες τών σχολείων, οί είσαγαγόντες διά δήθεν καινοτομιών διαφόρων παι
δαγωγικών. τάς πονηρός αύτάς έξεις ένός έλεεινοϋ μαθητικού καί διδα
σκαλικού προσπελάσματος, τής έξεζητημένης έφευρέσεως εύκαιριών διά 
τήν άποτροπαίαν λανθάνουσαν καί διαβρωτικήν διαφθοράν τών φευγαλέ
ων έπαφών καί τών άμαρτωλών πλησιασμάτων, —πλέον διαφθαρτικών 
άπό οίανδήποτε ομαλήν καί φυσιολογικήν έπί τέλους έκδήλωσιν άμαρτιών 
έρωτικών- ομοιάζουν κάπως τούς πονηρούς καλογήρους τών διηγημάτων 
τού Βοκκακίου, οί όποιοι προσεπάθησαν νά πείσουν τούς καλούς χριστια
νούς καί τάς καλάς χριστιανός τοϋ καιροϋ των, ότι ό διάβολος έξορκίζε- 
ται καί ησυχάζει -όπως τότε διά τής έπανειλημμένης τιμωρίας καί φυλα- 
κίσεως μέσα είς τήν θερμότητα καί τό πϋρ κάποιας άνοματίστου κολάσεως 
-τώρα διά τής στενής γνωριμίας καί έπαφής άρρένων καί θηλέων, έκδρο-
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μών μί'ξτ καί γλεντιών μίξτ - μιάς τέλος πάντων νέας παιδαγωγικής καί 
άντιφυσιολογικής μεθόδου τοϋ: έγγίζε με γιά νά σέ συνηθίσω νά μή μέ κο- 
λά'ζης κι άγκάλιασέ με γιά νά μή δίνω σημασίαν πλέον στό άγκάλιασμά 
σου... Κι όλα αύτά, τά τρομερά, τάγραψε ό Χατζής σέ μιά μόνο πρόταση, 
χωρίς νά πάρει άνάσα, πιστεύοντας ότι μ’ αύτόν τόν τρόπο καταπολε
μούσε τίς νέες ιδέες, τίς νέες μεθόδους τής παιδαγωγικής καί διδακτικής... 
Ό  λαϊκισμός καί οί ύπερβολές του έφερναν άντίθετα άποτελέσματα, ήταν 
πεισματάρης στίς άπόψεις του, δέν τό καταλάβαινε. Επειδή δμως φοβήθη
κε πώς θά παρεξηγηθεΐ άπό τούς άμεσα ένδιαφερόμενους καί πιθανόν νά 
είχε καί ποινικές εύθύνες, έγραψε ένα ύστερόγραφο: Α ί γραμμαί αϋται 
άπολύτως έκ γενικών σκέψεων καί άντιλήψεων ώρμημέναι, διά τήν ιδέαν 
τήν οποίαν έχομεν περί τού περισσότερον έλαττωματικοϋ καί έλάχιστα 
παιδαγωγικού άποτελέσματος τών τοιούτων εκδρομών γ ε ν ι κ ώ ς  -όφεί- 
λομεν νά δηλώσωμεν ότι δέν ειδικεύονται καθόλου διά τήν έκδρομήν τοϋ 
Ζαγορίου, περί τής οποίας τόσος θόρυβος έγένετο. Εύτυχώς έπί τοϋ προ- 
κειμένου μανθάνομεν ότι ή έκδρομή αϋτη ε ύ π ρ ε π έ σ τ α τ α  έγινε χάρις 
καί είς τόν έγνωσμένης ίκανότητος καί έπαγγελματικής εύθιξίας καί 
εύσυνειδησίας διευθυντήν τοϋ Διδασκαλείου κ. Γ. Παλαιολόγον καί άνε- 
γνωρισμένης καθηγητικής άξίας καί πείρας καθηγητάς. Ίσως διαθέσεις 
πονηρών σκοπών ούχί πόνον γενικώς πρός τά έκπαιδευτικά πράγματα 
άλλά άφορμής επιθέσεων προσωπικών κατά συναδέλφων τών καθηγητών, 
τ ι μ ώ ν τ ω ν  τόν κλάδον τόν εκπαιδευτικόν, μετετόπισαν τήν βάσιν τοϋ 
θορύβου. Ή  «Ήπειρος» όμως οϋσα γενικώς κατά τών έκδρομών άδυνατεί 
νά γίνη όργανον προσωπικών έμπαθειών καί άδικιών! Έννοούμεθα. Τότε 
γιατί όλος αύτός ό θόρυβος, ή σκανδαλολογία, γιατί τά όσα γράφτηκαν, 
άλλά κι όσα κατά τίς επόμενες μέρες δημοσιεύτηκαν; Τήν άλλη μέρα (9-7- 
27) σέ ολοσέλιδο άρθρο του ό Χατζής, άντικρούοντας τή φορά αύτή άπο
ψη, τοΰ Κήρνκος σύμφωνα μέ τήν όποία ό άγών -τής έφημερίδος αύτής- 
διά τά «Μονοταξιακά» σκάνδαλα δέν είχε καθόλον τήν έννοιαν άποδοκι- 
μασίας ή μομφής καθ’ ολοκλήρου τοϋ διδασκαλικού κόσμον, άλλά σκοπόν 
είχε νά στηλιτεύση τήν διαγωγήν ώρισμένων τοϋ διδασκαλικού κόσμον, δι
ευκρίνιζε ότι ό άγώνας τής Ηπείρου είχε τελείως άντίθετους σκοπούς: 
Ή ταν δριμύτατος κι άπρόσωπος άγώνας έναντίον τοΰ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  
κι όχι έναντίον προσώπων. Τά τελευταία έλέγχονταν μόνο ώς έκτελεστές 
καί όργανα ένός «πλημμελούς» έκπαιδευτικοΰ συστήματος, τό όποιο ύπη- 
ρετοΰσαν. Οί τελευταίες παράγραφοι τοΰ άρθρου άποκαλύπτουν καί τό 
βαθύτερο νόημα τών προθέσεων τής έφημερίδας: νΟχι κατά προσώπων καί 
ώρισμένων έκπαιδευτικών. Κατά τής συνόλης άθλιας μηχανής πού λέγεται 
σήμερον έκπαιδεντική λειτονργία στρέφεται ό ίδικός μας τουλάχιστον 
άγών. Είδικώς διά τά ζητήματα αύτά πταίονν τά έναγή προγράμματα καί 
ό εναγής σκόπιμος έκ τοϋ κέντρον έ κ π α ι δ ε ν τ  ι σ  μ ό ς  (τί έννοοΰσε τότε
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μέ τή λέξη αύτή ό Χατζής δύσκολα άνιχνεύεται). Πρός τά έκεϊ ό πόλεμος 
καί πρός τά έκεϊ ό άγών: Γλώσσα, οικογένεια, θρησκεία, κράτος, κοινωνία, 
ολίγον κ α τ’ ολίγον θά διαλυθούν όλα, άνευ γενναίας ά μ ύ ν η ς .  Ή  
Ή πειρος -κατέληγε- γιά τή διεξαγωγή τοϋ άγώνα αύτοϋ είχε συνενώσει τις 
δυνάμεις της μέ έκεινες «επίλεκτων» έφημερίδων τών ’Αθηνών καί εκπαι
δευτικών λειτουργών, μέ στόχο τήν άνόρθωση τοΰ σχολείου καί τής έκπαί- 
δευσης. Ά λλά άθλιον καί έναγές καί βρωμερόν σύστημα καί κέντρον καί 
όδηγίαι έκεϊθεν τούς παραστρατίζουν (τούς ικανούς έκπαιδευτικούς λει
τουργούς). Κατά τούτων λοιπόν τών συστημάτων ό άγών, ούχί κατά προ
σώπων.

Μέ τέτοιου είδους άρθρογραφία ήταν έπόμενο νά μετατεθεί τό κέντρο 
τοΰ βάρους τής κριτικής καί τοϋ έλέγχου άπό τά «σκάνδαλα» -τά άνύπαρ- 
κτα δπως άρχισαν όλοι νά παραδέχονται- στά έφαρμοζόμενα τότε έκπαι- 
δευτικά συστήματα. Στόν άγώνα αύτό μοιραία -καί παρά τίς προθέσεις 
τοΰ Χατζή- έγινε έμπλοκή προσώπων έκπαιδευτικών ύποστηρικτών, ή 
υποχρεωμένων άπό τό νόμο νά τά έφαρμόζουν, τών νέων έκπαιδευτικών 
συστημάτων. Οί έπιθέσεις κατά τών έκπαιδευτικών προκάλεσαν τή δια
μαρτυρία τής Ένώσεως λειτουργών Μέσης έκπαιδεύσεως Ίωαννίνων, τά 
μέλη τής όποιας, σέ γενική συνέλευση, έξέφρασαν τή διαμαρτυρία τους γιά 
τίς έπιθέσεις τοΰ έγχωρίου τύπου έναντίον τών έκπαιδευτικών καί γιά τήν 
πολεμική καί τήν ύπόσκαψη τοΰ κύρους καί τοΰ γοήτρου τής έκπαίδευσης. 
Ό  εκπαιδευτικός κόσμος τής πόλεως, -σημειωνόταν- δέν έχει βεβαίως τήν 
άξίωσιν νά θεωρήται άλάθητος έν τώ συνόλω του, ουδέ ν ’ αποφεύγη τόν 
δημοσιογραφικόν έλεγχον. Ά λλά  θά έδικαιούτο νά ζητήση παρά τοϋ τύ
που, όπως τά μέν γενικά έκπαιδευτικά ζητήματα, τών όποιων ή έπίλυσις 
δέν έξαρτάται κάν άπό τούς έκπαιδευτικούς λειτουργούς, συζητεϊ 
εύπρεπώς καί άπο περιωπής, χωρίς νά έκτρέπηται είς βαρυτάτας έκφρά- 
σεις έναντίον ένός ολοκλήρου κλάδου, τά δέ μερικά παραπτώματα, οσάκις 
συγκεκριμένως καταγγέλλονται τοιαϋτα, νά μήν άποτελώσι άντικείμενον 
σκανδαλοθηρίας, άλλά νά έξακριβώνται πρώτον, ζητουμένων έπισήμων 
πληροφοριών παρά τών ύπευθύνων καί άρμοδίων έκπαιδευτικών παραγό
ντων, έξακριβούμενα δέ νά στηλιτεύωνται μεμονωμένα καί ούχί νά γενι- 
κεύωνται, πρός μεγίστην ζημίαν τοϋ ύπό τοϋ σχολείου έπιδιωκομένου σκο
πού. (Τήν άνακοίνωση (9-7-27) υπέγραφαν, κ α τ’ έντολήν τής γενικής συνε- 
λεύσεως ό προεδρεύων σύμβουλος τής Ένώσεως Χαρίλ. Μαστορίδης καί 
ό γενικός γραμματέας Γεώργ. Οικονόμου). Ό  Κήρυξ, ή Αγροτική ήχώ και 
ή Ή πειρος άντέδρασαν στήν άνακοίνωση τών έκπαιδευτικών καί τήν έπέ- 
κριναν. Ό  Χατζής έλεγε (12-7-27) πώς δέν ήταν άρμόδιος ν ’ άπαντήσει γιά 
τά «σκάνδαλα» τοΰ Μονοταξίου ό X. Μαστορίδης, πού δέν μετείχε καί τής 
έκδρομής, άλλά μόνον ό Γ. Παλαιολόγος. Άλλά κι άπό γενικότερη άποψη, 
πρόσθετε, ή άνακοίνωση δέν έπρεπε νά έκδοθεΐ. Ά ν  θέλη νά μάς πληρο-



φορήση ό κ. Μαστορίδης -ένας άπό τούς καλλίτερους καί τιμιότερους λει
τουργούς τής πόλης, κατά τόν άρθρογράφο- δτι τά τών σχολικών πραγμά
των έχουσι καλώς, ούδένα πείθει. Ή  έλληνική συνείδησις ολόκληρος βοςί 
κατά τοϋ σημερινοϋ σχολείου τών Γληνών καί Σία. Αύτοί ήταν ύπεύθυνοι 
-συνέχιζε- γιά τό κατάντημα τής έκπαίδευσης. Οί έκπαιδευτικοί έφταιγαν 
μόνο γιά τούτο: Ό τι οσάκις εγείρεται ή θύελλα ένός άγώνος κατά τής σχο
λικής καί έκπαιδευτικής άτασθαλίας, έκ κακώς έννοουμένης φιλοτιμίας 
καί άλληλεγγύης, υψώνονται ύπερασπισταί πλανερών συστημάτων καί πα- 
ραστρατημένων έκπαιδευτικών τάσεων. Άλλη διάσταση έδινε στήν άντίθε- 
σή της ή ’Αγροτική ήχώ (13-7-27), άναγνωρίζοντας κάποιο δίκιο στούς δια- 
μαρτυρόμενους έκπαιδευτικούς, άλλά διαφωνώντας γιά τά μαθήματα δεο

ντολογίας πού περιείχε ή άνακοίνωσή. 
Ή  εύθύνη (γιά τήν μή έξακρίβωση κα
ταγγελλόμενων άπό τόν τύπο) βαρύνει - 
έγραφε- έξ όλοκλήρου τούς έκπαιδευτι- 
κούς λειτουργούς, οϊτινες. διαμαρτυρό- 
μενοι ήδη, ζητοϋσι τήν άπό περιωπής 
συζήτησιν, τόν αύστηρόν έλεγχον έπί 
τών καταγγελλομένων καί τήν έξακρί- 
βωσιν αυτών δ ι ’ έπισήμων πληροφο
ριών, ένώ άλλοτε ή ν έ χ θ η σ α ν  είς 
τάς τάξεις των σιωπηρώς καί ύπεστήρι- 
ξαν ίσως, έκείνους οϊτινες συνετέλουν 
είς τήν δυσφήμησιν τοϋ έκπαιδευτικοϋ 
κλάδου, καίτοι έγνώριζον ότι είχον 
ήθικήν ύποχρέωσιν άπέναντί τής κοινω
νίας νά στιγματίσωσιν άπροκαλύπτως 
τούτους καί νά τούς έκδιώξωσι πρώτοι 
έκ τών τάξεών των, ώς άνικάνους νά 
φέρωσι τό υψηλόν άξίωμα, δπερ τοΐς 

ένεπιστεύθη ή κοινωνία. Τάς έπισήμους πληροφορίας πρός τάς όποιας πα- 
ραπέμπουσι τόν τύπον σήμερον οί έκπαιδευτικοί λειτουργοί, τάς ήρνήθη- 
σαν άλλοτε, διότι άρνησιν σημαίνει ή έπιφυλακτικότης ή ό ισχυρισμός τής 
άγνοιας. Θά τάς άρνηθώσιν ίσως καί αύριον, έάν ζητηθώσι, δίδοντες τοι
ουτοτρόπως είς τόν τύπον τό δικαίωμα νά έλέγξη καί νά θεωρήση άκόμα 
αύτούς συνυπευθύνους είς πράξεις μεταβαλλούσας τόν σκοπόν καί τόν χα
ρακτήρα τού σχολείου καί τοϋ καθηγητικού άξιώματος. Βαρύτερα ήταν τά 
σχόλια τοϋ Κήρυκος. Μόνο ή Ελευθερία δέν άντιδίκησε μέ τούς καθηγη
τές, είχε έκφραστεϊ άπό τήν άρχή έναντίον τοΰ θορύβου πού δημιουργήθηκε 
άπό άνύπαρκτο «σκάνδαλο». Αντίθετα φιλοξένησε στίς στήλες της (άν κι 
άποδυνάμωσε, κατά κάποιο τρόπο τή φιλοξενία αύτή, θέτοντας τόν έπίτι-
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τλο Ξέναι δημοσιεύσεις, άπό τό φόβο ίσως τής σκληρής αντιπαράθεσης μέ 
τούς συναδέλφους της) έπιστολή τοΰ διευθυντή τοΰ Μονοταξίου Διδασκα
λείου Γ. Παλαιολόγου (ας σημειωθεί ότι ό Παλαιολόγος ανήκε στή συντη
ρητική πτέρυγα τών έκπαιδευτικών) πού έπιχειρεΐ απολογισμό τοΰ έργου 
τοΰ Μονοταξίου Διδασκαλείου, χωρίς καμιά άναφορά στά «σκάνδαλα» 
πού γιαυτόν ήταν άνύπαρκτα, καί έπικρίνει τόν τρόπο μέ τόν όποιο οί 
άλλες έφημερίδες τών Γιαννίνων άντιμετώπισαν τά άντίθετα μέ τά π ι
στεύω τους έκπαιδευτικά συστήματα. Συμφωνούσε μέ τό περιεχόμενο τοΰ 
άρθρου τής Ελευθερίας (Κοινωνία, τύπος καί σχολεΐον, 11-7-27) καί έκανε 
τίς άκόλουθες παρατηρήσεις έν σχέσει πρός τόν μήπω κοπάσαντα περί το 
«Μονοτάξιον» θόρυβον καί τήν άφορμήν αύτοϋ. Ό τι δηλαδή παραδόξως 
έκρίθη όλως περιττόν νά έξετασθώσι οί διά τής τόσας μομφάς έφ ’ έαυτήν 
έφελκυσάσης εκδρομής έπιδιωκόμενοι σκοποί καί έάν καί κατά πόσον 
οΰτοι έπετεύχθησαν. Πρός τούτοις τίνες αί δυσχέρειαι καθ ’ ών κατ ’ αύτήν 
έπαλαίσαμεν καί έάν καί κατά τίνα τρόπον ύπερεβλήθησαν αϋται. Τίνες 
τέλος αί έπί τής ψυχής τών μετασχόντων τής εκδρομής διδασκαλιστών 
άποτυπωθεΐσαι καλαισθητικοί καί πλατύτερον βαθειά μορφωτικοί (έθνι- 
κο-ήθικο-κοινωνικού περιεχομένου) έπιδράσεις. Έπί τοϋ τελευταίου έχο- 
μεν πλέον ή άρκούσας έκδηλώσεις τών ήδη άπολυθέντων μαθητών μας. Α ί 
μεγάλαι γραμμαί ένός μελετημένου προγράμματος παιδεύσεως καί άγωγής 
-έστω καί πεπλανημένου- έξηλείφθησαν άπό τών ονομάτων τών περισσο
τέρων έπικριτών, τό δ ' όλον έργον κατερρίφθη είς τό ταπεινόν έπίπεδον 
μιάς τά πάντα έξευτελιζούσης έκτροπολογίας καί άπεραντολόγου κουτσο- 
μπολιάς. παντοϋ μελανά σημεία άνενρισκούσης καί ούδαμού άνώτερόν τι- 
να σκοπόν καί άγνήν τινά πρόθεσιν διαβλεπούσης. Βεβαίως πάς τις δύνα- 
ται καί δικαιούται -μάλιστα δ ’ ό τύπος- νά διαφωνή ώς πρός τό σκόπιμον 
καί λυσιτελές τής ύφ ’ ημών τεθείσης ώς βάσεως παιδαγωγικής άρχής: δη
λονότι τής έν έλευθέρω περιβάλλοντι έκουσίας έπιβολής έφ' έαυτόν ύπό 
τοϋ τροφίμου τών ύπό τής Ιδέας τής Ήθικότητος καί τοϋ Όρθοϋ Δόγου 
έπιτασσομένων περιορισμών, πρός τόν σκοπόν τής διαπλάσεως αύτονό- 
μου ηθικού χαρακτήρος. Σεβόμεθα δέ καί πάσαν άντίθετον γνώμην, γνω- 
ρίζοντες καλώς ότι μόνον άπό τήν σύγκρουσιν καί τήν πάλην τών ιδεών 
δύναται ν ’ άνακύψη ή πρόοδος καί νά προέλθη ή άνεύρεσις τοϋ άληθοϋς. 
Τό νά κινή τις όμως σταυροφορίαν κατά τής άντιθέτου Ιδεολογίας, χαρα- 
κτηρίζων αύτήν καί τούς φορείς της είτε ώς άνηθίκους, εϊτε ώς ώθοϋντας 
είς τήν άνηθικότητα, φρονοϋμεν ότι ούδαμώς συμβάλλει είς τήν έξυπηρέ- 
τησιντοϋ ιδεώδους τοϋ Δικαίου, τής Ελευθερίας τής σκέψεως. Τό μέλλον 
θά άποδείξη, έάν ύμεΐς, μή άκολουθήσαντες τήν παρά τών λοιπών συνα
δέλφων χαραχθείσαν πορείαν εύρίσκεσθε έν πλάνη ή όχι. Ήμεϊς έν τω πα- 
ρόντι εύχαριστοϋμεν καί αϋθις διά τήν κατά τά «Μονοταξιακά!» στάσιν 
σας. Στό ιδιο φύλλο τής έφημερίδας δημοσιευόταν καί εύχαριστήριο τής
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Μαθητικής κοινότητος τοΰ Μονοταξίου Διδασκαλείου (στεγαζόταν στήν 
αίθουσα τελετών τής παλιάς Ζωσιμαίας σχολής) πρός τόν διευθυντή Γ. 
Παλαιολόγου διά τόν ζήλον όν έπιδείξατο καί τάς ϋπερανθρώπονς προ
σπάθειας, άς κατά τό διαρρεϋσαν σχολικόν έτος κατέβαλεν... ϊνα τά έν 
Γερμανίρ νεώτατα ρεύματα καί κατευθύνσεις τής παιδαγωγικής έπιστήμης 
έμψυχώση αύτή (τή Μαθητική κοινότητι) διά τήν ηθικοπλαστικήν της στα
διοδρομίαν καί τόν Νεοελληνικόν πολιτισμόν, δν καλείται ήδη αϋτη, δια- 
λυομένη, νά έπεκτείνη, καί είς τήν πλέον άπομακρυσμένην άγροικίαν, 
πρός έθνικήν άναγέννησιν καί εύδοκίμησιν.

Ά πό τό άρθρο τοϋ Γ. Παλαιολόγου και τό ευχαριστήριο τών σπουδα
στών, άποδεικνύεται, γιά μιά άκόμη φορά, ότι «τά σκάνδαλα» καί τά 
«έκτροπα» τής έκδρομής τοΰ Διδασκαλείου ήταν ή άφορμή γιά τό θόρυβο 
πού δημιουργήθηκε κι άναστάτωσε τά Γιάννινα, ένώ τά αίτια ήταν άλλα: 
Ή  άντίθεση τών συντηρητικών κύκλων -παρόμοια φαινόμενα πρέπει νά 
παρατηρήθηκαν καί σ’ άλλες πόλεις-, ύποστηρικτών τών παιδαγωγικών με
θόδων καί τής άγωγής τοΰ παρελθόντος, πρός τίς νέες ιδέες πού έρχονταν 
άπό τό εξωτερικό, καί κυρίως άπό τή Γερμανία, δπου μετεκπαιδεύονταν 
οί περισσότεροι άπό τούς Έλληνες καθηγητές πού ήθελαν νά γίνουν παι
δαγωγοί. Ά ν  σ’ όλους τούς χώρους ή πάλη τοϋ παλιού μέ τό νέο πάντοτε 
δημιουργεί άναστατώσεις κι άντιδράσεις, στό χώρο τής παιδείας, πού άπό 
τή φύση της είναι συντηρητική, οί δυσκολίες γιά τήν καθιέρωση τών νέων 
ιδεών είναι μεγαλύτερες καί κάποτε γίνονται άνυπέρβλητες, δταν έμπλέ- 
κονται στή διαπάλη αύτή ιδεολογίες, δπως έγινε στήν Ελλάδα, άπό έκείνη 
άκόμα τήν έποχή, δπου κάθε νέα αντίληψη περί άγωγής συγχεόταν μέ τήν 
κομμουνιστική ιδεολογία, μέ άποτέλεσμα ό άγώνας νά προσλαμβάνει 
άλλες διαστάσεις.

Ή  άντίδραση τών άντιφρονούντων στά δσα έγραψε ό Γ. Παλαιολόγος, 
ήρθε άμεσα άπό τόν Κήρυκα καί τήν !Αγροτική ήχώ. Ή  τελευταία μάλιστα, 
έπιμένοντας στήν άποψη δτι είχαν γίνει «σκάνδαλα» κατά τήν έκδρομή, 
καταφερόταν κατά τοΰ Παλαιολόγου γιά τούς βαρείς χαρακτηρισμούς του 
κατά τοΰ τύπου, μεταθέτοντας τό βάρος τής συζήτησης καί τής άντιδικίας 
άπό τά «σκάνδαλα», στή διαφωνία τοΰ τύπου γιά τίς παιδαγωγικές θεω
ρίες του καί τό πρόγραμμα πού έφάρμοσε στό Διδασκαλείο. Ή  Ήχώ ύπο- 
στήριζε δτι ό τύπος δέν κατηγόρησε τίς παιδαγωγικές άρχές πού άπέδωσαν 
εύχάριστα άποτελέσματα σέ λαούς καί τόπους, δπου τό πάν φέρει τήν 
σφραγίδα τής έπιστήμης, τής κοινωνικής καί κυρίως τής ο ι κ ο γ ε ν ε ι 
α κ ή ς  άγωγής (έννοει προφανώς τή Γερμανία), αλλά κατά τού άπολύτου 
τής έφαρμογής των έπί τών έλληνοπαίδων, τήν όποιαν έκρινεν (ό τύπος) 
άδύνατον, λαμβάνων ύ π ’ όψιν τήν έλλειψιν τών άνωτέρω άναφερθέντων 
στοιχειωδών έρεισμάτων αύτής. Καί δέν έπενέβη εί μή μόνον, δταν τά γε
γονότα τοϋ έπέβαλλον τούτο καί όχι μέ σκοπόν νά καταδικάση καί νά
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πλήξη τήν έκπαίδευσιν. άλλά μέ τήν εύγενή διάθεσιν νά υποστήριξή αυτήν 
καί τό κϋρος της, τό όποιον έταλαντεύετο σοβαρώς άπό τούς πειραματι
σμούς ώρισμένων παιδαγωγών. Ό λα  αύτά οδηγούν στό συμπέρασμα ότι 
τά «σκάνδαλα» -πού δέν έγιναν- άποτελούσαν προέκταση τής άντίθεσης 
τών παιδαγωγικών πειραματισμών ορισμένων καί έφευρέθηκαν γιά νά 
χτυπηθούν οί νέες ιδέες τής παιδαγωγικής, πού κατά τήν έφημερίδα δέ 
μπορούσαν νά έφαρμοστούν στήν Ελλάδα. Στήν πραγματικότητα δέν 
έφταιγαν οί ιδέες άλλά ό τρόπος έφαρμογής τους. Στά χρόνια πού πέρα
σαν άπό τότε ώς τίς μέρες μας δυό σφάλματα έγιναν κατά τήν έφαρμογή 
στό σχολείο τών νέων άρχών, τών βασισμένων στά πορίσματα ξένων επι
στημόνων (είτε Νέο σχολείο, λέγεται αύτό, ειτε Σχολείο έργασίας ή οτιδή
ποτε άλλο: α) Εφαρμόσθηκαν τά ξένα παιδαγωγικά συστήματα, χωρίς σο
βαρή προσπάθεια προσαρμογής στά ελληνικά δεδομένα, ή β) Εφαρμόσθη
καν συστήματα, τά όποια είχαν ξεπεραστεΐ στίς χώρες, όπου έφευρέθηκαν, 
ύστερα άπό πειραματισμούς, πού σπάνια γίνονται στήν Ελλάδα.

Ό  Χατζής δέ βιάστηκε νά σχολιάσει τό άρθρο τοϋ Παλαιολόγου στήν 
Ελευθερία. Παραχώρησε μάλιστα τίς στήλες τής εφημερίδας του στό δι
ευθυντή τοϋ Μονοταξίου, πού δημοσίευσε δυό άρθρα (18 καί 19-7-27) μέ 
τόν τίτλο Αύτονομία-αύτενέργεια, στά όποια έξέθετε, σέ γενικές γραμμές, 
τό περιεχόμενο τών παιδαγωγικών συστημάτων πού έφαρμόστηκαν καί 
στό Μονοτάξιο Διδασκαλείο, μέ άνάλυση τών δυό όρων τοΰ τίτλου «αύτο- 
νομία» καί «αύτενέργεια» καί μέ τήν παρατήρηση ότι ό οργανισμός τής 
λειτουργίας τών Μονοταξίων, ένεκεν τοΰ όποιου τοσοϋτον άποτόμως δια
κόπτεται ή έν αύτοΐς βραχυχρόνιος μαθητική ζωή, δέν έπιτρέπει τήν πλήρη 
έφαρμογήν προγράμματος έρειδομένου έπί τοϋ άξιώματος τής ήθικής 
αύτονομίας.

Ό  Χατζής, έκφράζοντας τή λύπη του, γιατί μέ τήν άναχώρηση τοΰ Πα- 
λαιολόγου άπό τά Γιάννινα, δέ θά μποροΰσε νά συνεχιστεί ή συζήτηση, 
στήν πραγματικότητα στέκεται άντίθετος, (21-7-27) μέ τά όσα γιά τήν 
«αύτονομία» καί τήν «αύτενέργεια» έγραψε ό Παλαιολόγος στά άρθρα του. 
Τί έπέτυχον περισσότερον -έγραφε- αί νέαι ίδέαι είς τά σχολεία σήμερον 
είς θ ε τ ι κ ή ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ή ν  ά ξ ί α ν  ή η θ ι κ ή ν  ά ν ω τ ε ρ ό τ η τ α ,  
μέ τάς «αύτονομίας» καί τάς «αύτενεργείας» καί τάς συνεκπαιδεύσεις; 
Αύτή είναι ή ούσία. Α ί θεωρίαι είναι πάντοτε έργον άργοσχολίας ματαίας. 
Διότι είς έκάστην θεωρίαν, τήν οποίαν προβάλλει ένας γραμματισμένος 
άνθρωπος σήμερον -υπάρχει μία άλλη έντελώς άντίθετος, προβαλλομένη 
ύπό άλλου. Ατυχώς τό πολύ βιβλίον καί ή πολλή κομψολογία τής θεωρίας 
έθόλωσε σήμερον τήν άπλότητα πολλών ζητημάτων, διαυγών είς τό φώς 
τής άπλής αιώνιας άληθείας των. Τοιοϋτον δέ ζήτημα είναι καί ή έκπαί- 
δευσις καί ή άγωγή τής άθώας, ώραίας καί εύπλαύστου ψυχής τού άγνοΰ 
παιδιοϋ καί τής άγνής κόρης, τήν όποιαν ήμπορεί νά διαφθείρη κανείς νο-
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μίζων ότι τήν διδάσκει... Ό  τρόπος γραφής τοΰ Χατζή δημιουργούσε βέ
βαια έντυπώσεις, όμως ή βάση τών συμπερασμάτων του ήταν έσφαλμένες, 
γιατί άναφερόταν μόνο σέ θεωρητικά κατασκευάσματα, παραβλέποντας 
καί τήν πρακτική έφαρμογή τους στίς χώρες τοΰ έξωτερικοΰ. Γιά νά γελοι
οποιήσει περισσότερο τίς ιδέες γιά «αυτενέργεια» κ.λ.π., άμέσως μετά τό 
προηγούμενο σχόλιο δημοσίευσε ένα άλλο, στηρίζοντάς το σέ είδηση άπό 
τήν Πρέβεζα καί τιτλοφορώντας το: Ή  μαθητική ...αυτενέργεια: Οί γυμνά- 
σιόπαιδες -έλεγε ή είδηση- 77. Ζ.. Θ.77. καί Θ.Κ.. πληροφορηθέντες δτι τά 
άηοτελέσματα τών έ'ξετάσεών των ηταν δυσμενή, άνέμενον έξω τοϋ γυμνα
σίου τούς καθηγητάς. τούς όποιους έξερχομένους έχλεύασαν καί ε ξ ό ρ ι
σαν (μεταπολεμικά τούς «γιαούρτωναν»). Καί τό σχόλιο τοΰ Χατζή: ’Αντί 
νά χάνχί κανείς τόν καιρόν του είς άρθρα πολύστηλα διά τήν μαθητικήν 
καί σχολικήν έν γένει προκοπήν τών τελευταίων καιρών καί άντί νά 
συζητή άκαδημα ΐκώς τά καλά τών νέων σχολικών ιδεών, αί ειδήσεις αύταί 
αί άπλαϊ άποτελοϋν ολόκληρα βουνά έπιγραμμάτων καί άποκρυσταλλω- 
μένων συμπερασμάτων, διά νά ίδη κανείς τί θά είπή πραγματικότης έφαρ- 
μογης ιδεών στήν ζωήν καί στό σχολεΐον καί τί άκαδημαϊκή φιλολογία καί 
θεωρία διαφόρων άερολογιών, ώραίων μέν ώς φραστικών σχημάτων καί 
σωρειτών συλλογισμών, άλλ ’ έπικινδύνων είς τήν πραγματικότητα... Έτσι, 
ό τόσο προοδευτικός σέ άλλα Χατζής, μέ τήν ...«αύτενέργεια» τών μα
θητών τής Πρεβέζης, καταργούσε τήν παιδαγωγική επιστήμη σ’ δλες τίς 
μορφές της...

Ο ταν άρχισαν νά κυκλοφοροΰν οί φήμες καί νά δημοσιεύονται οί 
πρώτες ειδήσεις στίς έφημερίδες γιά τά «σκάνδαλα» τοΰ Μονοταξίου 

Διδασκαλείου ό Πέτρος είχε εξοργιστεί. Πίστεψε σ’ δσα άκουε καί διάβαζε 
κι ήταν άγαναχτισμένος έναντίον τών σπουδαστών πού συμπεριφέρθηκαν 
ξεδιάντροπα στούς συμπατριώτες του κι έγιναν άφορμή διαταραχής τών 
συνειδήσεων, πάνε νά καταστρέψουν τά ήθη καί τίς παραδόσεις τών χω
ριών μας -σκέφτηκε- κάποιος δάχτυλος τών κομμουνιστών θάναι στή μέση. 
"Οταν άνακοίνωσε τίς σκέψεις του στή μεσημεριάτικη συγκέντρωση τής 
οικογένειας, μέ έκπληξή του διαπίστωσε πώς οί άλλοι δέν συμμερίζονταν 
τίς άπόψεις του. Μόνο ό Δημήτρης συμφώνησε, δέν φταίνε όμως τά πα ι
διά, πρόσθεσε, τό σφάλμα είναι τών καθηγητών πού τά συνόδευαν καί τοϋ 
διευθυντή τού σχολείου, έπρεπε νά προσέχουν, ή κοινωνία τοϋ Τσεπελό
βου είναι πολύ συντηρητική, τήν ξέρεις πατέρα, τό ϊδιο καί τού χωριού 
μας, δέν άπέχουμε καί πολύ. Πρέπει νά τούς σφίξουν λίγο τά λουριά, τό 
παράκαναν... — Μά τί έκαναν Δημήτρη: ρώτησε μέ κάπως έπιθετικό τόνο 
ή Φιλίτσα. Επειδή χόρεψαν μοντέρνους χορούς καί τραγούδησαν καί κά
ποια εύρωπαϊκά τραγούδια, κατάστρεψαν καί τήνπαράδοση καί τήν ηθική 
τοΰ Ζαγοριοϋ: Τέλειωσαν δάσκαλοι πιά, έγιναν άντρες, θά πάνε στά χωριά
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νά διδάξουν, πώς τους ρίχνουμε τέτοια μομφή; Τί θά λέγατε αν μάς βλέ
πατε εμάς στή Σμύρνη, στίς εκδρομές τών σχολείων μας στά χωριά τού 
εσωτερικού τής Ιωνίας -σταμάτησε γιά λίγο ή Φιλίτσα, ένας κόμπος τής 
έκλεισε τή φωνή, στήν ανάμνηση τής χαμένης πατρίδας-, τί θά λέγατε άν 
μάς βλέπατε, σέ μικρότερη άκόμα ηλικία, νά χορεύουμε, νά τραγουδάμε 
έρωτικά τραγούδια ξένα καί έλληνικά, τί τρέλλες, άλήθεια, δέν κάναμε, κα
νένας δέν μάς παρεξηγούσε καί καμιάς μικρής κοινωνίας δέν χαλάσαμε τά 
ήθη. Θά δείτε πώς τό τέλος αύτά «τά σκάνδαλα», έχουν κάποιο σκοπό πού 
εφευρέθηκαν... Ό  Νίκος, ενθουσιασμένος άπό τό θάρρος τής γυναίκας του, 
πήρε άμέσως τό μέρος της, μήν παραπιστεύετε τίς έφημερίδες, πρόσθεσε, 
τά παραλένε, δέν βλέπετε πώς ό Χρηστοβασίλης, συντηρητικός ώς τό κόκ- 
καλο, δέν έγραψε τίποτα; Οί άλλοι δέν άπάντησαν, ήταν δμως φανερό πώς 
τά λόγια τής Φιλίτσας τούς έκαναν έντύπωση, τούς έβαλαν σέ σκέψεις.

Ή  έξέλιξη τών πραγμάτων δικαίωσε τή Φιλίτσα. Καθώς περνούσαν οί 
μέρες, άποκαλύπτονταν πώς τά «σκάνδαλα», πέραν άπό κάποιες ζωηρές 
έκδηλώσεις ώριμων εφήβων πού γίνονταν άντρες, δέν είχαν τίποτα τό έπι- 
λήψιμο. Καί στό μαγαζί ό Πέτρος, όπου συναναστρεφόταν πολύ κόσμο, 
είχε διαπιστώσει μεταστροφή τής κοινής γνώμης. Πείστηκε έντελώς δταν 
μιά μέρα μίλησε μέ τόν Τσεπελοβίτη σχολάρχη Άχιλλέα Βάντζιο, πού τόν 
διαβεβαίωσε πώς δέν είχε γίνει τίποτα τό κακό, χόρεψαν καί τραγούδησαν 
τά παιδιά καί καλά έκαναν τοϋ είπε ό Άχιλλέας, έμεϊς οί παλιοί δέν μπο
ρούμε νά τούς καταλάβουμε, κάναμε χειρότερα στήν ηλικία μας. Ό  Βάν- 
τζιος ήταν γιά τούς Γιαννιώτες, μιά σεβαστή διδασκαλική προσωπικότητα, 
παρά τίς κάποιες άδυναμίες του. Ή  μεγαλύτερη ήταν τό καλό κρασί, τό 
κυνηγούσε επίμονα γιά νά τό βρει στίς ταβέρνες τής πόλης, πάντοτε τό 
άπολάμβανε μέ παρέα, όλοι έπιζητοϋσαν τή συντροφιά του, γιατί ήταν 
άσυναγώνιστος στή διήγηση εύτράπελων. όλοι κρέμονταν άπό τό στόμα 
του γιά νά τόν άκούσουν. Γεμάτος γράμματα, μέ μιά μνήμη καταπληκτική, 
ήταν ικανός νά διδάξει, σχολάρχης αύτός, όχι μόνο στίς άνώτερες τάξεις 
τών γυμνασίων άλλά καί στό Πανεπιστήμιο, μέ μεγάλη άνεση. Είχε κάνει 
χρόνια έλληνοδάσκαλος καί στήν ’Ιωνία, ένας λόγος νά γνωριστεί στενό
τερα μέ τό Γιάγκο Κεϊβανίδη, νά μιλούν γιά τά παλιά καλά χρόνια τής 
Σμύρνης καί τής περιοχής της, γιά τόν παράδεισο πού μέ τρόπο βίαιο ύπο- 
χρεώθηκαν νά έγκαταλείψουν. Σέ μιά τέτοια έπίσκεψη μίλησαν μέ τόν Πέ
τρο γιά τά Μονοταξιακά καί γιά τό κενό πού είχε άφήσει στό σπίτι τοϋ τε
λευταίου ό θάνατος τής Χρυσάνθης. —Ένδιαφέρεσαι γιά καινούρια υπη
ρέτρια: τόν ρώτησε ό Βάντζιος. —Είναι νά τό ρωτάς; Μόνο δέν ξέρω πού 
θά τή βρώ. Δέν θέλω μιά τυπική υπηρεσία γιά τό σπίτι μας, θέλω άνθρωπο 
σάν τή Χρυσάνθη, νά γίνει μέλος τής οίκογένειάς μου. δύσκολο νά τό πε- 
τύχω... —Θά σοϋ πώ σέ λίγερες μέρες, είπε ό Βάντζιος, έχω στό νού μου 
κάτι... — Θά σέ περιμένω, άπάντησε ό Πέτρος.
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Ό  Καρβούνης δέν είχε γυρίσει άκόμα άπό τήν Κωνσταντινούπολη. Ό  
Γιάγκος, πού περίμενε κάθε νέα μέρα πού ξημέρωνε, μήνυμα άπό τό 
μουφτή, άδημονούσε. Ό  Πέτρος προσπαθούσε νά καταλαγιάσει τίς άνη- 
συχίες του, δύσκολα τό κατάφερνε. —Γιατί δέν έρχεται; άντέτεινε ό Γιά
γκος. — Έμεΐς θά κανονίσουμε άπό δώ τή διεκπεραίωση τών ύποθέσεών 
του; Γιατί είσαι τόσο άνυπόμονος; άπαντούσε σέ έντονο ύφος ό Πέτρος. 
— Φοβάμαι μήπως δέν πάει καλά ή υπόθεση τής Θεώνης, έχω καί τή Φω
τεινή, τήν καθησυχάζω κάθε μέρα, καταλαβαίνω πώς δέ βρίσκει πειστικά 
τά έπιχειρήματά μου. —Δέν είστε καλά καί οί δυό σας, παρατηρούσε ό Πέ
τρος. Πάτε νά βγάλετε συμπεράσματα χωρίς νά στηρίζεστε πουθενά. Αρ
γησε νά γυρίσει ό Καρβούνης; Ά ρα  δέν έκανε τίποτα γιά τή Θεώνη, χάθη
καν οί έλπίδες μας. Καί δέν στεφτήκατε ποτέ μήπως συμβαίνει τό αντί
στροφο: Μήπως δηλαδή αύτή ή άργοπορία είναι γιά τό καλό τής Θεώνης: 
—Ό .τι καί νά πεις δίκιο έχεις, έλεγε ό Γιάγκος. Είναι ή ύπερένταση καί ή 
λαχτάρα νά μάθουμε κάτι γιά τήν κόρη μας, πού δημιουργεί όλα τά προ
βλήματα. Πρέπει νά κάνουμε ύπομονή, συμπέρανε.

Ναί, ή άργοπορία τοΰ Καρβούνη αύτή τή φορά είχε άφορμή τήν άναζή- 
τηση τής Θεώνης κι ήταν γιά τό καλό της. Ό  Έσσάτ πασάς κράτησε τήν 
ύπόσχεσή του. Πριν κάν ό Καρβούνης φτάσει στήν Πόλη, ό Έσσάτ άπο- 
καταστημένος στή συνείδηση τοΰ λαοΰ του, έλεύθερος άπό περιορισμούς, 
έχοντας τήν έκτίμηση τής ήγεσίας τοΰ στρατοΰ, τής μόνης δύναμης πού 
άποφάσιζε τότε γιά τίς τύχες τής Τουρκίας (καί σήμερα τό ίδιο γίνεται, οί 
στρατιωτικοί κυβερνοΰν άπό τά παρασκήνια, πάντοτε κάτω άπό τό 
άγρυπνο βλέμμα τοΰ Κεμάλ, δικτάτορας ήταν), χωρίς τούς χαφιέδες πίσω 
του, άρχισε τήν έρευνα γιά τήν άνεύρεση τής Θεώνης μέ φίλους του άξιω- 
ματικούς, τοΰ στρατοΰ καί τής άστυνομίας, τελικά πέτυχε νά τήν έντοπί- 
σει. Πληροφορήθηκε πολλά γιά τήν τύχη της, άπό τή μέρα τής άπαγωγής 
της άπό τή Σμύρνη, δέν τόν ένδιέφεραν τώρα αύτά, μόνο πού άκριβώς βρι
σκόταν ήθελε νά μάθει. Τήν είχαν τραβήξει πολύ μακρυά άπό τήν "Αγκυρα, 
στά βάθη τής Τουρκίας, νά χαθοΰν τά ίχνη της, νά μήν τήν άνακαλύψει 
ποτέ άνθρωπος. Τήν περιμάζεψε κάποιος καλός Τοΰρκος, καί τήν πήρε 
σπίτι του, δίνοντας άνταλλάγματα καί ύποσχέσεις γιά άλλαξοπιστία της. 
Σ ’ ένα χωριό έξω άπό τό Έρζερούμ έμενε ό Τοΰρκος, τή φρόντισε μέ στορ
γή, τήν είχε σάν κόρη του κι ούτε τήν πίεσε ν’ άπαρνηθεΐ τό θεό της. Θά 
συμπεριφερόταν όμως σά νά ήταν μουσουλμάνο, δέν ήθελε νάχει προβλή
ματα μέ τήν κοινωνία τοΰ χωριοΰ του, άκόμα καί μέ τήν άστυνομία, ένοι
ωθε κι ό ίδιος καί ή Θεώνη πώς παρακολουθοΰσαν τή συμπεριφορά της, 
έτοιμοι νά τήν άρπάξουν πάλι γιά νέα μαρτύρια. "Οταν έντοπίστηκε ή Θε
ώνη, ό Έσσάτ ζήτησε άπό τούς φίλους του νά έξετάσουν τί ενέργειες έπρε
πε νά κάνουν γιά νά τήν πάρουν καί, σέ πρώτη φάση. νά τή φέρουν στήν 
Κωνσταντινούπολη. "Ολα αύτά παρουσίαζαν δυσκολίες, τίς ήξερε καί ό
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Έσσάτ καί οί άνθρωποί του, έπρεπε νά ενεργήσουν μέ περίσκεψη, άλλοιώς 
θά τούς ύποψιάζονταν καί θά τούς κατηγορούσαν γιά πολλά. Τό πρώτο 
ήταν ή έξεύρεση χρημάτων, θά τά έδιναν στήν οικογένεια, στίς άρχές πού 
τήν έπιτηρούσαν, έτσι πού νά μή δημιουργηθεΐ πρόβλημα, δταν θά έφευγε 
άπό τό χωριό. Θά τή ζητούσαν ώς υπηρέτρια στό σπίτι κάποιου ισχυρού 
στήν Κωνσταντινούπολη, έτσι θά διασκεδάζονταν οί υποψίες. Ύστερα τά 
πράγματα θά γίνονταν εύκολότερα. Ή  πρώτη φροντίδα τώρα ήταν ή έξεύ
ρεση τών χρημάτων.

Αύτή τήν έποχή έφτασε κι ό Καρβούνης στήν Κωνσταντινούπολη. "Οταν 
συναντήθηκε μέ τόν Έσσάτ κι άκουσε σέ ποιό σημείο είχε προχωρήσει τό 
σχέδιο γιά τήν άνεύρεση καί άπελευθέρωση τής Θεώνης, δέν κρατήθηκε, 
άρπαξε τό χέρι τοΰ Έσσάτ καί τό φίλησε. — Τί κάνας έκεϊ, διαμαρτυρήθηκε 
ό Έσσάτ, εμείς αγωνιζόμαστε νά εξαφανίσουμε τέτοιες δουλοπρεπεΐς 
συμπεριφορές καί σείς οί Ρωμιοί άκόμα τίς διατηρείτε; Είσαι φίλος, κατά
λαβα πώς άγωνίζομαι γιά μιά δίκαια υπόθεση, μοϋ φτάνει ό σεβασμός καί 
ή εκτίμηση πού ξεχωρίζω στά μάτια σου, δέν θέλω τίποτ' άλλο. Ή, μάλλον, 
γιά νάμαι ειλικρινής, θέλω. "Οπως άκουσες γιά τήν άπελευθέρωση τοϋ κο
ριτσιού χρειάζονται χρήματα, οϋτε έγώ, οϋτε οί συνεργάτες μου, αύτή τήν 
έποχή, έχουμε περισσευούμενα. Τά δικά μου τά κτήματα, βρίσκονται στά 
Γιάννινα, δέν ξέρω πότε θά τά πάρω καί πώς θά τά έκμεταλλευτώ. Ή  σύ
νταξή μου, μόλις φτάνει γιά τή συντήρηση τής οικογένειας καί μιά ευπρεπή 
παρουσία. Πρέπει νά φροντίσεις νά τά βρεις έσύ... — Έγώ πασά μου -άρπαξε 
τό λόγο άπό τά χείλη τοΰ Έσσάτ ό Καρβούνης- αύριο κι όλας θά συγκε
ντρώσω τό ποσό πού χρειάζεστε άπό φίλους μου έδώ. θά δανειστώ, είμαι 
σίγουρος πώς δέ θ ’ άρνηθοϋν νά μοϋ δώσουν, είμαι άξιόπιστος, ξέρουν πώς 
δέ θά τά χάσουν. Ά ν  δεν φτάσουν αύτά, θά σάς στείλω κι άλλα χρήματα 
άπό τά Γιάννινα, οί οικογένειες πού ένδιαφέρονται γιά τό κορίτσι, είναι 
διατεθειμένες νά δώσουν καί τήν τελευταία τους δραχμή γιά νά τή σώσουν... 
— °Όταν θάχω τά χρήματα, ή λύση τοϋ προβλήματος επιταχύνεται, είπε ό 
Έσσάτ. Σώπασε λίγο κι ύστερα συγκινημένος κι αύτός παρατήρησε: —θά- 
θελα νά βρισκόμουν στά Γιάννινα, τή στιγμή πού ό πατέρας τής κόρης θά 
τήν έσφιγγε στήν άγκαλιά του. Νοιώθω άπό τώρα μεγάλη ικανοποίηση γιατί 
βοηθώ νά βρει μιά γιαννιώτικη οικογένεια τό παιδί της. Τά Γιάννινα έξακο- 
λουθοϋν νά ζοϋν μέσα μου, σπαρταρούν ζωντανά στήν καρδιά μου. είναι ή 
ιδιαίτερη πατρίδα μου, ή νοσταλγία μέ κατατρώει, θέλω νά βρεθώ πάλι έκεϊ, 
νά προσκυνήσω τούς τάφους τών προγόνων μου, άγωνίζομαι νά τούς πείσω 
νά μοϋ δώσουν άδεια, δέν μοϋ τό επιτρέπουν άκόμα... — θάταν εύλογία θε
ού, νά συμπέσει ό έρχομός σας στά Γιάννινα, μέ τήν άπελευθέρωση τοϋ κο
ριτσιού.., είπε ό Καρβούνης, καί πιό καλά άκόμα άν έσείς τή φέρνατε στά 
Γιάννινα... Ό  Έσσάτ χαμογέλασε. —Μακρυά πάει ό νοϋς σου Καρβούνη... 
άλλά πάλι, τί νά πώ; ό Αλλάχ είναι μεγάλος...
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Την άλλη μέρα ό Καρβούνης αλώνισε τήν Πόλη γιά νά συγκεντρώσει 
τά χρήματα. Τό κατόρθωσε. Τοΰ είχαν εμπιστοσύνη οί ομογενείς, ομογενής 
κι αύτός τής ’Αλεξάνδρειας ήταν, τόν δάνεισαν, ήξεραν πώς δέ θά έχαναν 
τά χρήματά τους. Τήν τρίτη μέρα έπισκέφτηκε πάλι τόν Έσσάτ καί τοΰ τά 
έδωσε, δυό χιλιάδες χρυσές λίρες. —Δαιμόνιος ρωμιός είσαι, παρατήρησε 
ό Έσσάτ πότε μπόρεσες καί τά μάζεψες, πολλά είναι, δέ θά χρειαστούν 
δλα... —Ξόδεψε τα, πασιά μου, μήν τά λυπάσαι, τί άξία έχουν μπρός στήν 
εύτυχία πού θά χαρίσουν σέ μιά οικογένεια:.. —Σά νάχεις δίκιο, είπε ό 
Έσσάτ καί χαμογέλασε. Τήν άλλη μέρα ό Καρβούνης έφυγε άπό τήν Πόλη 
γιά τά Γιάννινα. Τούτη τή φορά ήταν σίγουρος ότι ή Θεώνη, άργά ή γρή
γορα, θάβρισκε τούς δικούς της.

Τήν παραμονή τής γιορτής τοϋ Γενεθλίου τού τιμίου Προδρόμου καί 
Βαπτιστοϋ Ίωάννου, ό Καρβούνης βρισκόταν στά Γιάννινα. Τό ιδιο βράδι 
ό μουφτής ειδοποίησε τόν Πέτρο νά πάνε σπίτι του μαζί μέ τό Γιάγκο, 
έστειλε τήν μικρή κόρη του στήν Καραβατιά, στό σπίτι τοΰ Πέτρου. Ό  
ίδιος έλειπε στό μαγαζί, τό κορίτσι άφησε τό μήνυμα στή Λευκή, καί μοϋ 
είπε ό πατέρας, πρόσθεσε, πώς τά νέα είναι καλά. Ή  Λευκή προσπάθησε 
νά μάθει περισσότερα, κατάλαβε πώς τά καλά νέα ήταν γιά τή Θεώνη, ή 
μικρή δμως δέν ήξερε. Τό βράδι πού συγκεντρώθηκαν όλοι κι άκουσαν γιά 
τό μήνυμα τού μουφτή, σάν άπό διαίσθηση κατάλαβαν πώς ή άντίστροφη 
μέτρηση γιά τή σωτηρία τής Θεώνης είχε άρχίσει. Ή  Φιλίτσα δέν συγκρα
τιόταν. —Θά τρέξω στή μάνα μου, είπε, νά τής δώσω λίγη χαρά. ή Θεώνη 
έρχεται. —Δέ θά πάς πουθενά, τής είπε αύστηρά ό Πέτρος, τό μόνο πού 
θά πετύχεις. θάναι νά μείνει ή μητέρα σου άγρυπνη όλη τή νύχτα. Θά πάς 
νά τής μιλήσεις καί τί θά τής πεις; Πώς ό Καρβούνης έφερε καλά νέα: Τά 
ξέρουμε αύτά τά νέα γιά νά πούμε κάτι πού νά πείθει καί τή μητέρα σου: 
Πρέπει νά μάθουμε ό πατέρας σου κι έγώ πρώτα, νά βεβαιωθούμε γιαυτά 
πού μάς μήνυσαν, έχεις καιρό ϋστερα νά δεις όσο θέλεις τή μητέρα σου 
καί νά γιορτάσεις μαζί της... Συμφώνησαν καί οί άλλοι σ' αύτό, πρώτος ό 
Νίκος πού έβλεπε τή Φιλίτσα νά βρίσκεται σέ ύπερδιέγερση άναμονής 
εύχάριστων έξελίξεων καί προσπαθούσε νά τήν προσγειώσει.

Τήν άλλη μέρα ό Πέτρος πέρασε άπό τό μαγαζί, άφοΰ πρώτα έστειλε 
όλους τούς άλλους στίς έκκλησίες ν ’ άνάψουν λαμπάδες καί νά προσευχη
θούν, έπιασε τό Γιάγκο άπό τό χέρι, δώσε έντολές. τοΰ είπε, έμείς πρέπει 
νά φύγουμε. —Νά πάμε πού; άπόρεσε ό Γιάγκος. —Στό σπίτι τοϋ μουφτή, 
γύρισε ό Καρβούνης, άπ ' όσα μοϋ μήνυσαν κάτι καλό μάς περιμένει, νά 
είσαι συγκρατημένος. —Λές.., ψιθύρισε ό Γιάγκος, δέ μπόρεσε νά ολοκλη
ρώσει τήν πρότασή του άπό τή συγκίνηση. —Λέω, καί θά μάς τά πεί καλ
λίτερα ό Καρβούνης. πάμε τώρα.

Μόλις μπήκαν στό γραφείο τοΰ μουφτή, κατάλαβαν, άπό τήν άτμό- 
σφαιρα πού έπικρατοΰσε, ότι αύτή τή φορά δέ θάκουγαν εύχολόγια καί
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υποσχέσεις, άλλά γεγονότα πού θά έπειθαν γιά ένα ευτυχές τέλος. 
"Ακόυσαν μέ κομμένη τήν άνάσα τή διήγηση τοϋ Καρβούνη, δέν τόν διέκο
ψαν κι όταν τέλειωσε, έμειναν πάλι άφωνοι, δέν έρχονταν έρωτήσεις στά 
χείλη τους. —Μά τί πάθατε, ρώτησε άπορημένος ό μουφτής, τόσα πολλά 
μάς έφερε ό κύρ Θεοχάρης άπό τήν Πόλη, τίποτα δέν έχετε νά πείτε;.. — Τί 
νά ποϋμε, σοφολογιότατε, μίλησε σιγανά ό Πέτρος, ή καρδιά μας, άπό τή 
συγκίνηση έκλεισε τό στόμα μας, έκοψε τή λαλιά μας, δέ βρίσκομε λόγια 
γιά ευχαριστίες, οϋτε γιά τόν κ. Καρβούνη. οϋτε γιά τόν Έσσάτ. οϋτε καί 
για σάς. Μόνο ό θεός μπορεί ν ’ άνταποδώσει τό καλό πού μάς προσφέρα- 
τε... Ό  Γιάγκος έξακολουθοΰσε νά μένει άφωνος, όταν σηκώθηκε γιά νά 
φύγουν, έτρεξε κι άγκάλιασε τόν Καρβούνη, φίλησε τό χέρι τοΰ μουφτή, 
θά ξαναδώ τήν κόρη μου.., ψέλλισε μόνο. —Τώρα νά είσαι σίγουρος πώς 
θά τήν ξαναδεΐς τόν βεβαίωσε ό Καρβούνης.

"Οταν βγήκαν άπό τό σπίτι τοΰ μουφτή, πάρε ένα άμάξι καί τρέχα στό 
σπίτι σου νά κατεβάσεις τή Φωτεινή στό δικό μου. θάναι καλλίτερα νά 
μοιραστεί μ ’ άλλους τή μεγάλη χαρά, άν είναι μόνη της μπορεί νά τή σκο
τώσει στήν ψυχολογική κατάσταση πού βρίσκεται... Στό μεταξύ ό Πέτρος 
γυρνώντας στό σπίτι του, άνοΐξτε τίς πόρτες, είπε, γιορτάζουμε σήμερα, 
λαμπρή μέρα τοϋ καλοκαιριού, ό άη-Γιάννης έκανε τό θαύμα του, ή Θεώνη 
σώθηκε, δέ θ' άργήσει νά βρίσκεται κοντά μας... — Ή  μάνα μου. φώναξε 
φοβισμένη ή Φιλίτσα, πρέπει νά τρέξω κοντά της, δέν ξέρω πώς θ ’ άντι- 
δράσει στή μεγάλη χαρά, κινδυνεύει, θά πάω κοντά της πατέρα... —Δέν 
είναι άνάγκη, είπε ό Πέτρος, ή Φωτεινή έρχεται έδώ. έστειλα τόν πατέρα 
σου νά τή φέρει κοντά μας. όλοι μαζί, μιά οικογένεια είμαστε, θά κοινω- 
νήσουμε άπό τά δώρα πού μάς στέλνει ό θεός... — Κι ό άη-Γιάννης, πρό- 
σθεσε ή Λευκή, μήν τό ξεχνάτε, θά παραγγείλω αύριο στήν Ειρήνη, τή φίλη 
μου άπό τό Τσεπέλοβο. νά συνεννοηθεί μέ τόν ήγούμενο τοϋ άη-Γιάννη τοϋ 
Ρογκοβοϋ, νά κάνει ένα σαοανταλείτουργο... — Κι ένα δεύτερο στήν 
Παναγία τήν Άρχιμανδριώτισσα. πρόσθεσε ό άντρας της, πάντοτε παρα
στέκεται στίς δοκιμασίες μας...

Ό  Πέτρος διηγήθηκε σέ λίγο, μέ κάθε λεπτομέρεια, όσα άκουσαν. αύτός 
κι ό Γιάγκος, άπό τό στόμα τοΰ Καρβούνη. Ό ,τ ι έγινε στό σπίτι τοΰ 
μουφτή, έπαναλήφθηκε κι έδώ. Κανένας δέν μποροΰσε νά μιλήσει άπό τή 
συγκίνηση. Τά μάτια όταν σταματοΰσαν νά δακρύζουν έλαμπαν άπό 
εύτυχία, ήταν τώρα όλοι σίγουροι πώς ή Θεώνη είχε σωθεί. Τό μεσημέρι ό 
Πέτρος δέν άφησε τό Γιάγκο καί τή Φωτεινή νά φύγουν. Πίστευε πώς ή 
γυναίκα χρειαζόταν χρόνο γιά νά προσαρμοστεί ψυχολογικά μέ τίς νέες 
συνθήκες πού δημιουργήθηκαν. Φοβόταν ύποτροπή τής άρρώστειας της. 
Τέτοιες καταστάσεις δέ δημιουργοΰν μόνο οί μεγάλες λύπες, άλλά καί οί 
μεγάλες χαρές. Τήν έβλεπε εύτυχισμένη, άλλά καί σιωπηλή, δέν παρατη- 
ροΰσε καμιά έξωστρέφεια στίς εκδηλώσεις της κι αύτό τόν φόβιζε. Ή  κα
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τάσταση καλλιτέρεψε κάπως κατά τή διάρκεια τοΰ γεύματος. Τραπέζι άνα- 
στάσιμο ήταν αύτό, όχι συνηθισμένο, μέ χαρά είδε ό Πέτρος τή Φωτεινή 
νά σηκώνει τό ποτήρι της γιά νά εύχηθεΐ τή γρήγορη έπιστροφή τής Θεώ
νης. — Βόηθα την, θεέ μου, νά προσαρμοστεί, παρακάλεσε ό Πέτρος, όχι 
άλλη δοκιμασία, τώρα πού άρχισε νά γεύεται τήν εύτυχία...

Διαμαρτύρεται καί έξανίσταται όλόκληρος ή πόλις (έγραφε ή Ήπειρος, 24-6- 
27) διά τήν οίκτράν κατάστασιν, τήν όποιαν εμφανίζουν μερικοί κεντρικώτατοι 
δρόμοι -καί αύταί αί κεντρικαί πλατεϊαι- κατά τάς ώρας μάλιστα τοϋ περιπάτου, 
μέ τά στίφη παντοειδών μπεμπέδων, χαμινίων, μαΟηταρίων καί πάσης τάξεως 
βυζιανάρηκων καί μυξιάρηκων ποδηλατοδρομούντων έκεϊ, παρά τά πόδια τών δια
βατών καί περιπατητών, ώσανεί αί πλατεϊαι καί οί δρόμοι νά είναι πεδίον άσκήσε- 
ων ποδηλάτου διά νά γουστάρη ό οίοσδήποτε μάγκας ένοχλών τόν κόσμον. Υ περ
βολικός ήταν ό Χατζής. Γιά τά ποδήλατα, βέβαια, είχε δίκιο, άλλά γιά τά παιδιά; 
Μποροΰσε ή άστυνομία, τήν όποία κατηγορούσε γιά άδράνεια, ν’ άπαγορεύσει τή 
χρήση τών δρόμων καί τών πλατειών άπό τά παιδιά;- Θερμό ευχαριστήριο άπηύ- 
θυνε ό διευθυντής τοΰ Μονοταξίου Διδασκαλείου Γ. Παλαιολόγος πρός τούς κα
τοίκους τών χωριών Μονοδενδρίου. Καπεσόβου. Μπάγιας καί Τσεπελόβου, γιά τή 
θερμή φιλοξενία πού επιφύλαξαν οί κάτοικοι στούς σπουδαστές καί τό διδακτικό 
προσωπικό. Ό  άγώνας όμως τοΰ τύπου γιά τά «σκάνδαλα» συνεχιζόταν.- Σφοδρή 
άντιδικία ξέσπασε στίς έφημερίδες μέ άφορμή τήν έπιστολή τοΰ διευθυντή τής 
’Εμπορικής σχολής πρός τίς έφημερίδες, μέ τήν όποία γινόταν σύσταση στούς γο
νείς νά στείλουν τά παιδιά τους γιά φοίτηση στή σχολή του, τό οικονομικό μέλλον 
τής Ηπείρου στό έμπόριο στηριζόταν κι όχι στή γεωργία, έλεγε. Άπό τήν πλευρά 
του ό γεωπόνος Νικ. Π. Ζυγούρης, μέ ολοσέλιδο άρθρο του (Ήπειρος. 29-6-27 καί 
τίτλο 'Εμπορική καί γεωργική έκπαίδευσις) άντέκρουε τά έπιχειρήματα τοΰ Μο- 
λυβάδα, ένα άπό τά όποια θεωροΰσε τή γεωργική έκπαίδευση ώς περιττή, καί υπο
στήριζε ότι όχι μόνον πρέπει ν ’ άποφεύγηται κάθε ένέργεια συντελούσα είς τήν 
άπομάκρυνσιν τών άγροτών έκ τών χωρίων των. άλλά πρέπει νά καταβληθή πάσα 
προσπάθεια έκ μέρους τοϋ κράτους, τών διανοουμένων έν γένει καί παντός άστοϋ, 
δπως καταστώσι γνωστοί οί έκ τής άστυφιλίας τής άποδημίας κίνδυνοι, ένισχυθή 
δέ ή παραγωγή τοϋ τόπου διά καταλλήλου προπαγάνδας καί επαγγελματικής μορ- 
φώσεως τών άγροτοπαίδων. ώς καί διά τής έξασφαλίσεως δλων τών απαραιτήτων 
δρων διά τήν εύδοκίμησιν τών παραγωγικών έργων εις τήν ύπαιθρον. Διότι οϋτε 
έμπόριον. οϋτε βιομηχανία δύνανται ν ’ άναπτυχθώσιν είς ένα τόπον άνευ προϊό
ντων καί πρώτων υλών. οϋτε δέ οί κάτοικοι τών πόλεων δύνανται νά ζήσωσιν καί 
κινηθώσι, άνευ τής οικονομικής ευεξίας τών άγροτών. Σοφές απόψεις! Περιέχουν 
μεγάλο ένδιαφέρον αύτές ο'ι άντιδικίες άνάμεσα στούς έπιστήμονες τής εποχής, πά
σχιζαν, ό καθένας άπό τήν πλευρά του, νά βρει ποιό ήταν τό καλλίτερο γιά τή σω
τηρία τής Ηπείρου. Μόνο πού οί άπόψεις αύτές έμειναν ώς έλεύθερες γνώμες. 
χωρίς κανένας, προπαντός τό κράτος, νά προχωρήσει στήν έξαγωγή τής αλήθειας, 
άπό τή σύνθεσή τους, καί στήν εφαρμογή τους. Ό  Μολυβάδας έδωσε άπάντηση 
στούς Ν. Ζυγούρη καί Γ. Χατζή (συμφωνοΰσε μέ τίς άπόψεις τοΰ τελευταίου) στις 
17-7-27 (Ήπειρος).- Ευτυχείς γάμοι: Έν εύρυτάτω κύκλφ συγγενών καί φίλων, έτε- 
λέσθησαν έν Κράψη οί γάμοι τού διακεκριμένου δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Σια- 
φάκα. μετά τής άβράς καί καλλιμόρφου δεσποινίδος Αικατερίνης Γεροντάκη. Τούς
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νυμφικούς στεφάνους άντήλλαξεν ό κ. Γ. Κωνσταντινίδης.- ΟΙ ληστές Φορφόλιας 
ή Λεβέντης καί Χρ. Τυροδήμος -είχαν κάνει τήν εμφάνισή τους, στά τέλη Ιουνίου, 
στήν περιφέρεια Μετσόβου- έπικηρύχτηκαν, ό πρώτος μέ 75.000 καί ό δεύτερος μέ 
43.000 δρχ.- Στήν Ήπειρο  δημοσιευόταν (σέ δυό συνέχειες, 7 καί 8-7-27) κριτική 
γιά τη διάλεξη πού έδωσε στό Παρίσι έν τή σχολή τών Ωραίων Τεχνών (έτσι ονό
μαζαν τότε τή Σχολή Καλών Τεχνών) ό έκεϊ έγκατεστημένος Ήπειρώτης φιλόλογος 
Ν.Γ.Δόσιος, μέ θέμα: Ή  καταστροφή 70 ’Ηπειρωτικών πόλεων.- Νέος επιστήμων: 
Τελειοποιήσας είς Παρισίους τάς εϋδοκίμως διανυθείσας σπουδάς του είς τό

Εθνικόν πανεπιστήμιον ’Αθηνών, έπανήλ- 
θεν ήδη ενταύθα έπιδοθείς είς τήν έξάσκη- 
σιν τοϋ δικηγορικού επαγγέλματος, πλή
ρης τών δικαιότερων ελπίδων διά πάσαν 
εύδοκίμησιν. άξίαν καί τών σπουδών του 
καί τών άλλων προσόντων του, ό συμ
παθής νέος δικηγόρος κ. Στέφανος Κατσα- 
δήμας, υιός τοϋ γνωστοτάτου έγκριτου δι
κηγόρου τής πόλεώς μας κ. Κ. Κατσαδή- 
μα.- Νεκρολογίες: Φυσιογνωμία γνωστοτά- 
τη τής πόλεώς μας... έξέλιπε ό Σπυρίδων 
Σπέγγος, κηδευθείς προχθές (16-7-27) έν 
πάση χριστιανική σεμνοπρεπείς καί συνο
δευθείς μέχρι τής τελευταίας κατοικίας του 
ύπό τής κοινωνίας τής πόλεώς μας. μεθ' ής 
πολλαπλώς συνεδέετο. Ό  μεταστάς συνε- 
τέλεσε συνεχώς δημογέρων άλλοτε καί 
συμμετέσχεν ένεργώς είς τήν κοινοτικήν 
δράσιν τής πόλεως...- ...Άπεβίωσεν έν Μο- 
νοδενδρίω Ζαγορίου ή ’Αλεξάνδρα Σεμιτέ- 

λου. σύζυγος τοϋ άνεξαντλήτου είς έθνικήν καί κοινοτικήν δράσιν κ. Ί. Σεμιτέλου 
καί προσφιλής άδελφή τοϋ τέως ύποδιευθυντοϋ τοϋ ενταύθα υποκαταστήματος τής 
τραπέζης ’Αθηνών κ. Άλ. Πρίγκου (Αγροτική ήχώ, 20-7-27).- Στίς 3 ’Ιουλίου διορ- 
γανώθηκαν άπό τόν Γυμναστικό σύλλογο ό Πύρρος πανηπειρωτικοί τελικοί 
άγώνες στό γυμναστήριο τής πόλης, σημείωσαν μεγάλη έπιτυχία. Γράφοντας ή 
’Ελευθερία γιαυτούς (7-7-27) σημείωνε τά έξης πού ΐσχυαν καί τότε καί θά ισχύουν 
πάντοτε: Α ί περισσότεροι έργασίαι καί τά περισσότερα πράγματα έδώ είς τήνπόλιν  
μας γίνονται περισσότερον μέ τήν ψ υ χ ή ν  έ κείνων οί όποιοι καταγίνονται είς 
αύτά, παρά μέ τά γλίσχρα μέσα τά όποια διαθέτουν. (Τό διοικητικό συμβούλιο τοΰ 
Πύρρου. διοργανωτή τών άγώνων, άποτελοΰνταν άπό τούς: Σωτ. Γκιζά, Γεώργ. Βα- 
βαρέτο, ’Επ. Πουλή, Δημ. Χαμπίμπη καί Λέοντα Οικονόμου).- Ή  διατροφή μετα
ξοσκώληκας έν τή ’Αγροτική σχολή έστέφθη ύπό πλήρους έπιτυχίας, χάρις είς τάς 
προσπαθείας τοϋ καθηγητοϋ κ. Π. Ααγίδου.- Τό δεύτερο δεκαήμερο τοϋ ’Ιουλίου 
παρεπιδημούσε στά Γιάννινα ό υποστράτηγος Κίτσος Μαλάμος. Τό όνομα καί ή 
δράσις τοϋ ήρωϊκοϋ στρατιώτου είναι πασίγνωστα είς δλους εκείνους, όσοι άνεμί- 
χθησαν είς τόν άγώνα τής άπελευθερώσεως τής Ηπείρου.- Τό λαθρεμπόρων οργιά
ζει κυριολεκτικώς καί είς τήν Ή πειρον καί είς όλόκληρον τήν χώραν.- Ό  
Χρηστοβασίλης εξέφραζε τήν άπορία του (21-7-27), γιατί οί Εβραίοι τών Γιαννί-

Ο δικηγόρος Στέφανος Κατσαδή- 
μας, δταν άρχιζε τή σταδιοδρομία 
του.
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νων κρατούν κλειστά τά καταστήματά τους τά Σάββατα, τή στιγμή πού οί έβραϊκώ- 
τεροι. οί εμπορικότεροι, οί έπιχειρημαηκώτεροι 'Εβραίοι τής Θεσσαλονίκης μετέ
θεσαν τό ιερόν Σάββατόν των είς τήν ίεράν Κυριακήν τών χριστιανών καί ιδού καθ ’ 
δλα τά Σάββατα τοϋ έτους τά εβραϊκά καταστήματα τής Θεσσαλονίκης είναι άνοι- 
κτά. Μήπως νομίζουν οί Γιαννιώτες Εβραίοι δτι είναι μωϋσικώτεροι τών Θεσσα- 
λονικέων ομοφύλων τους; Δέν τό πιστεύομεν. Τήν άλλη χρονιά, τό 1928, έποχή τής 
καθόδου μου στά Γιάννινα, έβλεπα δειλά-δειλά μερικά εβραϊκά καταστήματα ν’ 
άνοίγουν τό Σάββατο.- Σάλος δημιουργήθηκε στό γιαννιώτικο τύπο άπό τήν είδηση 
πώς κάποιος χωροφύλακας, συνοδεύοντας γυναίκα Κατσανοχωρίτισσα, τή βίασε 
(καταγγελία δικηγόρου Γ. Νιαβή). Ό  βουλευτής Ίωαννίνων τοΰ Δαϊκοϋ κόμματος 
ναύαρχος Μιχ. Γούδας, διαμαρτυρήθηκε εντονότατα πρός τόν υπουργό Εσωτε
ρικών Π. Τσαλδάρη καί τόν παρακάλεσε νά λάβει αυστηρά μέτρα έναντίον τών πα- 
ρεκτρεπόμενων κρατικών οργάνων. Ό  Τσαλδάρης διέταξε τό συνταγματάρχη τής 
Χωροφυλακής Μπαρμπάτση νάρθει στά Γιάννινα γιά άνακρίσεις. Ά ν  καί κοντεύη 
μήνας άπό τή διάπραξη τού έγκλήματος ό κύριος συνταγματάρχης δέν έφάνηκεν 
άκόμη. παρατηρούσε ό Χρηστοβασίλης.- Στή Ζέλοβα ό έκπρόσωπος τοΰ Σπυρίδω
νος, έπίσκοπος Δημήτριος Εύθυμίου θεμελίωσε τό κτίριο τοΰ δημοτικού σχολείου 
τοΰ χωριοΰ (30 Ιουνίου). Μίλησαν γιά τή σημασία τοΰ έργου ό Δημήτριος, ό έπι- 
θεωρητής τών δημοτικών σχολείων κι ό δάσκαλος τοϋ χωριοΰ Νικ. Νικολαΐδης (πα
τέρας τοΰ λογοτέχνη καί συγγραφέα Κώστα Νικολαϊδη).

Στίς 17 Ιουλίου 1927 κυκλοφόρησε τό πρώτο φύλλο τής εφημερίδας 
τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος, τής άρχαιότερης σήμερα εφημερίδας τών Γιαν
νίνων, πλησιάζει νά συμπληρώσει έβδομήντα χρόνια ζωής. "Ιδιοκτήτης καί 
διευθυντής ό Εύθύμιος Τζάλλας, πού πριν, μαζί μέ τόν Παν. Τσιμογιάννη 
καί τόν Μαν. Νικολαΐδη, έξέδιδε τήν Ηπειρωτική ήχώ. Ό  Τσιμογιάννης, 
ύστερα άπό τήν παύση τής έκδοσης τής εφημερίδας αύτής καί τής μετα
τροπής της σέ εβδομαδιαία, τήν Ήχώ, προχώρησε στήν έκδοση δικής του, 
στήν ούσία, έφημερίδας, τής Αγροτικής ήχους. Ό  Τζάλλας, πού πιθανόν 
καί νά άσφυκτιοΰσε στά στενά πλαίσια πρωτοβουλιών πού έπιτρέπει μιά 
συνεταιριστική έφημερίδα. άποφάσισε νά πετάξει μόνος του καί προετοί
μαζε, άπό τίς άρχές τοΰ 1927, τήν έκδοση τής δικής του έφημερίδας. Ή  
έκδοση προαναγγέλθηκε μέ άνακοινώσεις κι άφίσες, τά έμπόδια όμως πού 
πάντα ύποχρεώνεται ν ’ άντιμετωπίσει μιά νεοεκδιδόμενη έφημερίδα, καί 
κυρίως οί έπαρχιακές, καθυστέρησαν τήν κυκλοφορία. Θλίψιν αίσθανόμε- 
θα -έγραφε στό πρώτο φύλλο ό έκδοτης- διότι διά λόγους όλως άνεξαρτή- 
τους τής θελήσεώς μας έβραδύναμεν νά έμφανισθώμεν ενώπιον τών μέ 
άγωνίαν άναμενόντων πολλών συνδρομητών καί φίλων μας, ώς καί τοϋ 
όλου Ηπειρωτικού κόσμου. Στό κύριο άρθρο, τιτλοφορούμενο: Ενώπιον 
τού Ηπειρωτικού κόσμου ό Εύθύμιος Τζάλλας μέ γλώσσα άπλή, χωρίς 
έξάρσεις, ανέλυε τό σκοπό τής έκδοσης, τήν όποία θεωροΰσε ώς έπαλξη 
γιά συνέχιση τών δημοσιογραφικών του άγώνων, κι έδινε τήν ύπόσχεση 
ότι θά άφιερωθεΐ μ’ όλες τίς δυνάμεις του στήν έπίλυση τών μεγάλων
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«Ηπειρωτικών προβλημάτων». Ήμεΐς -έγραφε- ά σ η μ ο ι  έπαρχιώται 
(δημοσιογράφοι) θά άσχοληθώμεν κυρίως μέ τήν επαρχίαν μας, τήν 'Ηπει
ρόν μας. ’.Ανέκαθεν έχομεν φιλοδοξίαν νά δημιουργήσωμεν δι ’ αυτήν μίαν 
νέαν τάξιν πραγμάτων καί νά τήν ίδωμεν άναδροσιζομένην μέ τήν δρόσον 
_ , /  τής Ελευθερίας καί άνα-

πτυσσομένην ύπό τήν δρο
σιστικήν πνοήν τού 
συγχρόνου πολιτισμού. Ή  
*Ηπειρός μας έχει πολλάς 

άνάγκας... Ά ν  καί κατ' έλάχιστον κατορθώσωμεν νά συμπληρώσωμεν τό 
έργον τής άναδημιουργίας, θά λογίζωμεν τόν εαυτόν μας εύτυχή...

Ιδεολογικά ή έφημερίδα άνήκε στό χώρο τοϋ «κέντρου», δπως θά λέ
γαμε σήμερα. Θερμή οπαδός τοϋ Βενιζέλου, υποστήριζε καί τίς θέσεις τοΰ 
Παπαναστασίου, άλλά τών ’Αγροτικών κομμάτων, ιδιαίτερα εκείνο τοϋ 
Αλεξάνδρου Μυλωνά, μέ τόν όποιο θά συνδεθεί στενότερα στό μέλλον. 
Μόνιμοι, άνώνυμοι. συνεργάτες της ήταν ό «Νοσταλγός» (πίσω του πρέπει 
νά κρύβονταν ό άξιωματικός Μ. Κόκκορος), ή «Φροΰ-φροΰ», ή «’Αρίδα», 
ό «Έρανιστής». Καθιέρωσε καί φιλολογική στήλη, δπου κατά τήν πρώτη 
περίοδο, δημοσιεύονταν ποιήματα δόκιμων έλλήνων ποιητών. Ή  έφημερί
δα έκδιδόταν καθημερινά τετρασέλιδη, σέ μεγάλο σχήμα, μέ σταθερή ποι
ότητα χαρτιοϋ, κάτι πού τής πρόσθετε σοβαρότητα. (Ή Ήπειρος, άντίθετα 
τοϋ Χατζή, ή άρχαιότερη καί μαχητικότερη έφημερίδα τών Γιαννίνων. 
έμφάνιζε ένα μωσαϊκό χρωμάτων, μεγεθών καί ποιότητας χαρτιού, ένδειξη 
οικονομικής άδυναμίας, πού δέν έπέτρεπε τή δημιουργία άποθεμάτων χάρ
του). Τό άναγνωστικό κοινό άνταποκρίθηκε θετικά στήν έκδοση τής νέας 
εφημερίδας. Ή  πρώτη έμφάνισις τοϋ «Ηπειρωτικού άγώνος», ένεποίησεν 
εύαρεστοτάτην έντύπωσιν. έγραφε τήν άλλη μέρα ό συντάκτης. Μεγάλες 
έρευνες, ιστορικές κ.ά., άρχισαν άπό τίς πρώτες μέρες νά δημοσιεύονται, 
δπως τά Μοναστήρια τής Νήσου μας, Πώς παρεδόθη ό γηραιός λέων τής 
Αλβανίας (’Αλή πασάς), σέ μεγάλες συνέχειες, καθώς καί έρευνες ζωτικής 
σημασίας γιά τήν πόλη. καί πολλά άρθρα, φιλοαγροτικά. Ή  νέα έφημερίδα 
έδωσε τό δικό της χρώμα στό δημοσιογραφικό χώρο τής πόλης, καί κρα
τήθηκε στή ζωή, τόσο έξαιτίας τής ποιότητας τής προσφοράς της, δσο καί 
γιά τή νοικοκυρεμένη της διαχείριση.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΝΕΤΑΙ

Κι ενώ τό έγκλημα τής Πέτρας έξακολουθοϋσε νά ρίχνει τή βαρειά σκιά 
του στή ζωή τής πόλης, άλλά καί τής Ηπείρου γενικότερα, άφοϋ οί κυριό- 
τεροι δράστες Ρετζαΐοι, Λάμπρος Στάθης, έξακολουθοϋσαν νά μένουν 
άσύλληπτοι, ή ληστεία υποχώρησε προσωρινά, γρήγορα όμως άρχισε νά 
κάνει, προκλητικά καί πάλι τήν έμφάνισή της, σέ πολλά σημεία τής Η πεί
ρου, στό βορά καί στό νότο. ’Αγανάκτηση, έκφραζόμενη μέσω τοϋ τύπου, 
προκαλοΰσε καί ή στάση τών άρχών, οί όποιες προσπαθοϋσαν νά βροΰν 
άποδιοπομπαίους τράγους γιά δικά τους άμαρτήματα. Παρέπεμψαν, πα
ράδειγμα, στό στρατοδικείο, τόν ένωμοτάρχη, τοϋ άστυνομικοϋ σταθμοϋ 
Μπάγιας, Πανάγο, μέ τήν κατηγορία ότι είχε βοηθήσει τό Λάμπρο Στάθη 
ν ’ άποδράσει, ένώ υπεύθυνοι ήταν οί υψηλότερα ίστάμενοί του. Ό λες οί 
εφημερίδες άσχολήθηκαν μέ τή δίκη αύτή κι όλες έπαίνεσαν τό σχόλιο τοϋ 
Ηπειρωτικού άγώνος: Ή  ύπό τού Στρατοδικείου άθώωσις τοϋ διά τήν 
δήθεν άπόδρασιν τοϋ περιλαλήτου Λάμπρου Στάθη κατηγορουμένου ένω- 
μοτάρχου Πανάγου, υπήρξε πράξις έξυψώνουσα έν τή συνειδήσει τοϋ λαοϋ 
τήν δικαιοσύνην καί μετ' αύτής τούς άδεκάστους στρατοδίκας τής ημέρας 
έκείνης. Ά λλ ' αν πάσα συνείδησις πού άμερολήπτως καί άπροκαλύπτως 
κρίνει τά πράγματα άνεκουφίσθη άπό τήν άπόφασιν. πάς δμως λογικός 
άνθρωπος δικαίως διερωτάται: Καί δέν θά εύρεθή ό πραγματικός ύπεύ- 
θυνος έπί τοϋ προκειμένου; Ό πω ς έπίσης πλανάται παντού, άνευ δμως 
άπαντήσεως. καί τό άλλο στυγνόν έρώτημα: Καί διά τήν άπόδρασιν τοϋ Κ ί
τσου Βαγγέλη, δέν θά τιμωρηθή κανείς; (Ηπειρωτικός άγών. 18-7-27).

Γιά τήν άπόδραση τοΰ Κίτσου Βαγγέλη είχε χυθεί πολλή μελάνη, ό θό
ρυβος κράτησε μήνες ολόκληρους. Καί νά: Τίς μέρες πού ό Ηπειρωτικός 
άγών έγραφε τό προηγούμενο σχόλιο, ό Κίτσος Βαγγέλης, ό είς ισόβια δε- 
σμά καταδικασθείς έπί ύποθάλψει ληστών κ.τ.λ. καί δραπετεύσας, πα
ρουσιάστηκε μόνος του στό διευθυντή τής Χωροφυλακής Ίω. Μανουσάκη 
καί κλείστηκε στή φυλακή. Ποιό ήταν τό κίνητρο αύτής τής άπόφασης τοϋ 
ληστή; Σίγουρα θά έπιδίωκε κάποια οφέλη μέ τίς άποκαλύψεις του, σύμ
φωνα μέ τίς υποσχέσεις πού θά πήρε. Έκεινο πού προξενεί εντύπωση είναι 
τό ότι ό τύπος έπαψε ν’ άσχολεΐται μέ τίς εύθύνες, όσων βοήθησαν στήν 
άπόδραση τοϋ ληστή καί ένδιαφερόταν μόνο γιά τήν άξιοπιστία τών μαρ



τυριών του. Σημείωνε ό Ηπειρωτικός άγών (23-7-27): Έγράφη δτι ό Κί- 
τσος Βαγγέλης Θά είναι είς έκ τών κυριωτέρων μαρτύρων διά τό έγκλημα 
τής Πέτρας. Επίσης εις σοβαρός μάρτυς θεωρείται καί ό σύντροφος τοϋ 
φονευθέντος Τσόγγου, ό όποιος εύρίσκεται είς τάς φνλακάς. Χωρίς νά θε- 
λήσωμεν νά ύποστηρίξωμεν τό έναντίον -άλλωστε είς τοιαύτης φύσεως ζη
τήματα άλλοι είναι οί φρουροί- θαυμάζομεν τήν άφέλειαν τών άναμενό- 
ντων νά πληροφορηθοϋν τήν άλήθειαν άπό ληστάς καί φονεΐς. Έκτός άν 
πρόκειται περί συμβιβασμού, άναλόγου μέ έκείνους πού μάς έσυνήθισε τό 
παρελθόν. Νά δίδωμεν δηλαδή τήν τάμπα καί νά παίρνωμεν τό κότσι. 
Σίγουρα κάποιος συμβιβασμός θά έγινε γιά νά κάνει τήν έμφάνιση του στά 
γραφεία τής άστυνομίας ό Βαγγέλης. Τί θ’ άποκάλυπτε στή δίκη καί πόσο 
άξιόπιστες θά ήταν οί μαρτυρίες του, θά τό έκριναν οί δικαστές. Ό  κό
σμος, πάντως, δυσπιστοϋσε...

Λίγο πρίν άπό τήν παράδοση τοϋ Βαγγέλη, ό Χατζής, άγνοώντας 
άσφαλώς τά παρασκήνια πού οδήγησαν στήν αύθόρμητη παράδοσή του, 
άρθρογραφοΰσε πάλι γιά τήν κατάσταση τής δημόσιας άσφάλειας, τήν 
όποία δέν έβρισκε καθόλου ικανοποιητική. Δριμυτάτη ήταν καί ή κριτική 
του γιά τούς συνεργαζόμενους μέ τούς ληστές πολιτικούς. ...Αί διάφοροι 
ληστοφωλεαί -τόνιζε- έμειναν άπείρακτοι. οί διάφοροι έκτοπισμένοι ένας 
ένας έπανεύρον τά γνώριμα έδάφη των - ήδη δέ έκ τών ιδίων διευθύνσεων 
δύο συμμορίαι, ώς πληροφορούμεθα. έτοιμάζονται. Άτυχώς αί συμμορίαι 
έν Ήπείρω κυρίως μέ τούς πολιτευομένους εύρίσκονται είς φιλικάς 
έπαφάς καί συνεπώς τούτους δέν τούς πειράζουν καί έλεύθεροι κοινωνούν 
οί κύριοι αύτοί, είτε κατά τάς έκλογάς, είτε άλλοτε, πολύ άσφαλώς. Ένώ 
θά ήτο έργον δικαιοσύνης πρώτοι αύτοί, οί όποιοι μέ τάς άτιμους μεθό
δους των καί δι ’ όλίγας ψήφους ή δι ’ άλλα τοιαύτα αισχρά καί ταπεινά 
πολιτικά ώφελήματα, άδικούσι μίαν χώραν ολόκληρον, αύτοί πρώτοι νά 
έπλήρωναν τήν άθλίαν κατάστασιν πού δημιουργούν, φωνασκούντες μέν 
τάχα πάντοτε κατά τών ληστών, πάντοτε όμως ή ύποστηρίζοντες τούς φί
λους των. ή ματαιούντες τούς έκτοπισμούς των. ή καταθέτοντες είς τά δι
καστήρια μέ τά χέρια έπί τοϋ εύαγγελίου. περί τής τιμιότητας άνθρώπων. 
τών όποιων όχι μόνο τά χέρια είναι εναγή λερωμένα καί στάζουν αίμα, 
άλλά καί ή ιδία ή άναπνοή των καί τό Ιδιον κοίταγμά των είναι γεμάτα 
άπό τό άγος τών φόνων, αιμάτων καί κλοπών... Κατά τάς ειδήσεις μας, έξ 
Άνωγείον πάλιν καί έκ τοϋ Κίτσου Βαγγέλη έρχεται τού κινδύνου τό μή
νυμα. Οί άπολογηταί τοϋ Ανωγείου καί τοϋ Κίτσου Βαγγέλη άς ύπερηφα- 
νεύωνται ότι τό ένδοξον χωρίον παράγει καλόν τυρίον καί καλούς ληστάς. 
Έπεσε έξω στίς έκτιμήσεις του γιά τόν Κίτσο Βαγγέλη ό Χατζής. ’Αγνο
ούσε τί μαγειρευόταν στά παρασκήνια. Καί σίγουρα θά δοκίμασε έκπληξη, 
όταν έμαθε ότι παραδόθηκε στίς άρχές.
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Κ ι έκεΐ πού πήγαινε νά σβήσει ή άναταραχή άπό τά «σκάνδαλα» τοΰ 
Μονοταξίου, νέος κουρνιαχτός σκανδαλολογίας σηκώθηκε άπό τίς 

έφημερίδες, μέ στόχο αύτή τή φορά τό Εθνικό άγροηκό οικοτροφείο. (Πε
ριέργεια προκαλεϊ τό γεγονός πώς μόνο στά έκπαιδευτικά ιδρύματα, στήν 
εύρύτερη έννοια τοΰ όρου, άνακαλύπτονταν σκάνδαλα, σάν νά ξεπη- 
δοΰσαν αύτά άπό παρθενογενέσεις, στό μέσο μιάς κοινωνίας άσπιλης καί 
άμόλυντης...). Τό νέο σκάνδαλο έφερε πρώτη στή δημοσιότητα ή ’Ήπειρος, 
μέ τρίστηλο άρθρο της (Πνεϋμα άθλιότητος, 29-7-27). Τό «σκάνδαλο» 
άποκαλύφθηκε άπό δυό τρία γράμματα μαθητριών τοΰ Οικοτροφείου θη- 
λέων, άπευθυνόμενα σέ τροφίμους τοΰ !Αγροτικού Οικοτροφείου. Ό  δι
ευθυντής τοΰ πρώτου πού κατάσχεσε τά γράμματα τών μαθητριών, έκρινε 
πώς τό περιεχόμενό τους ήταν έπιλήψιμο άπό ήθικής πλευράς καί κατάγ
γειλε τίς μαθήτριες στό νομάρχη. Τότε όμως -συνέχιζε ή "Ηπειρος- έδημι- 
ουργήθη μιά άλλη ιστορία, της όποιας η ηθική άθλιότης. είς ήμάς τουλά
χιστον. φαίνεται πολύ σοβαρωτέρα τοϋ άρχικοϋ. κακοϋ μέν. άλλά πάντως 
άπλοϋ νεανικού παραπτώματος τών έρωτικών έπιστολών. Συνεπήχθη, δη
λαδή, όμάς, ώς τουλάχιστον παρουσιάζεται έξωφθάλμως είς πάντα έχοντα 
μάτια καί στοιχειώδη νοϋν. άπό τά καταγγελθέντα θηλυκά καί άρρενα νε
αρά πλάσματα, ά γ ν ω σ τ ο ν  πόθενδιευθυνομένη καί δασκαλευομένη καί 
παραπειθομένη. άλλά πάντως όμως σατανικώς καί κακοήθως ώθουμένη, ή 
όποία έδημιούργησεν έκ τοϋ πρώτου σκανδάλου καί δεύτερον: δηλαδή ότι 
ό μετά τής διευθύνσεως έπιβλέπων καί έφορεύων διαρκώς έν τώ Οικοτρο
φεία) διαχειριστής τούτου, ό καί έντελώς άλληλένδετος καί έμπιστος τής 
διευθύνσεως, έντός τοϋ γραφείου του, ά ν ο ι κ τ ο ϋ  κ α ί  π ε ρ ί ο π τ ο υ  
έ ξ  ό λ ω ν  τ ώ ν  π λ ε υ ρ ώ ν  - καλών άλληλοδιαδόχως πρό καιροϋ τά 5- 
6 καταγγέλλοντα ήδη κοράσια- έξ ών μερικά όχι διά τήν νεανικήν στοι
χειώδη καλαισθησίαν, άλλά οϋτε διά τό πλέον έκφυλον καί άρρώστως πει- 
ναλέον γήρας θ ' άπετέλουν μήλον έριδος - παρεξετρέπετο είς έπικινδύνους 
θωπείας καί τρυφερότητας άξιοστιγματίστους. Ό λα  αύτά υποτίθεται ότι 
γίνονταν -συνέχιζε ή *Ηπειρος- άπό καιρό, κι όμως τά 5-6 κορίτσια πού 
δέχονταν τίς επιθέσεις τοΰ διαχειριστή δέν τίς κατήγγειλαν, ούτε έδειχναν 
άποστροφή νά συχνάζουν στό γραφείο του, άν καί ήξεραν τί τά περίμενε. 
Ή  καταγγελία έγινε μόλις άνακαλύφτηκαν καί κατασχέθηκαν στά εσώ
ρουχα τών άλλων κοριτσιών οί έρωτικές επιστολές πρός τούς τροφίμους 
τοΰ Αγροτικού οικοτροφείου.

Κατά τήν Ήπειρο, συνεπώς, ύπήρχαν δυό σκάνδαλα, τό δεύτερο βαρύ
τερο τοΰ πρώτου, τά όποια έπρεπε νά διερευνηθοΰν όχι άπό δικαστές κι 
άνακριτές, πού ή παρουσία τους τρομοκρατοΰσε τά έξεταζόμενα νεαρά κο
ρίτσια, άλλά άπό κυρίες, ικανές γιά ένα τέτοιο έργο. Τόνιζε άκόμη πώς δέν 
ήταν έπιτρεπτό δάσκαλοι, καθηγητές καί διευθυντές σχολείων νά είναι 
έρμαια είς τάς χείρας άνακρίσεων τυπικών ή ώρμημένων άπό στενήν άντί-
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ληχριν. Άλλοίμονον άν, διότι μία πόρνη θά περάση είς τό γραφεϊον τοϋ 
είσαγγελέως καί τοϋ άνακριτοϋ ή τοϋ νομάρχου καί θά βγή έπειτα έξω καί 
οπλισμένη καί μέ τήν μαρτυρίαν δύο άλλων ή τριών συναδέλφων της, 
άρχίση νά κραυγάζη καί νά καταγγέλη είτε είς τόν τύπον, εϊτε άλλαχοϋ, ότι 
ό είσαγγελεύς, ό νομάρχης καί ό άνακριτής τής έπετέθησαν μέ άνηθίκους 
σκοπούς... Α ί έφημερίδες γνωρίζουν τί αύθάδης άναρχισμός έκδηλοϋται, 
μόλις ένα παλιόπαιδον άσχημονοϋν είς ένα οίκοτροφεϊον ή ένα σχολείον 
τραβηχθή λιγάκι άπό τό αύτί άπό τόν καθηγητήν του, έρχεται καί έξεμει 
είς τά γραφεία παντός είδους αισχρότητας, μόλις εύρη οΰς εύήκοον...

Σέ σχόλιό της, τήν έπόμενη μέρα (30-7-27) ή Ή πειρος κατάγγειλε τή 
μυστικότητα τών συνεδριάσεων, τών άνακρίσεων καί τών άπόρρητων 
πρκατικών τής επιτροπής, σχετικά μέ τά λεγάμενα οίκοτροφειακά σκάνδα
λα, ζητώντας ταυτόχρονα άπό τόν υπουργό Προνοίας νά διατάξει πλήρη 
καί φανεράν άνάκρισιν γιά νά πειστεί ό κόσμος: 1) γιά τή χρηστότητα καί 
έντιμότητα τών τροφίμων τών οικοτροφείων, 2) γιά τήν έντιμότητα τών δι
ευθυντών τους καί 3) γιά τήν οξυδέρκεια καί ειλικρίνεια τών σκοπών, 
όσων κάθε φορά διενεργούσαν άνακρίσεις σέ σχολικά καταστήματα.

Σέ τρίτο συνεχές σχόλιό της (1-8-27) καλοΰσε τό μητροπολίτη Σπυρί
δωνα φύσει καί θέσει πρόεδρον καί άνώτερον επόπτην τών οικοτροφείων. 
μέ τήν έπιστροφή του άπό τήν ’Αθήνα ν ’ άναλάβει τήν υπόθεση καί νά δι
ευκρίνιση τελείως, διαυγώς καί μέ άνακρίσεις καί έρεύνας καί έξομολογη- 
τοϋ άκόμη καί ποιμενάρχου, δλα όσα άκούγονταν τόν τελευταίο καιρό γιά 
σκάνδαλα, καί νά φανή, έξακριβώνων άμείλικτος τιμωρός παντός αίσχους, 
έπανορθωτής δέ πάσης άδικίας, άν έγινε τοιαύτη. ’Ακολούθησαν κι άλλα 
άρθρα τής Ηπείρου, δεοντολογικής ύφής, πώς δηλαδή έπρεπε νά οργανω
θεί ή ζωή τών οικοτροφείων καί νά διαρθρωθεί ή διοίκησή τους, ώστε νά 
άποφεύγεται ή δημιουργία σκανδάλων.

Σχολιασμό καί είδησεογραφία γιά τά σκάνδαλα δημοσίευσε κι ό Κήρυξ, 
οί άλλες δμως έφημερίδες φάνηκαν έπιφυλακτικές. Ενδεικτικό είναι τό 
σχετικό σχόλιο τής Ελευθερίας (4-8-27): Μή έπαγγελλόμενοι τόν σκανδα
λοποιόν δέν ήθελήσαμεν ν ' άναμιχθώμεν είς τά άδόμενα περί συμβαινό- 
ντων έν τφ  Άγροτικφ Οικοτροφείο} Άρρένων. Δυνατόν νά είναι κάτι τι, 
δυνατόν νά είναι καί συκοφαντία. Ή  ένεργηθεΐσα άνάκρισις θά βάλη τά 
πράγματα είς τήν θέσιν των. Άλλά πρό πάσης άνακρίσεως έχομεν νά εϊπω- 
μεν ότι ό μέγας Καίσαρ διεζεύχθη τήν άθώαν σύζυγόν του, ψευδώς κατη- 
γορηθείσαν έπί άπιστία καί άθωωθεΐσαν ύπό τοϋ δικαστηρίου είπών τό πε- 
ρίφημον έκεϊνο: Ή  γυνή τοϋ Καίσαρος καί άθωουμένη δέν πρέπει νά είναι 
πλεόν γυνή τοϋ Καίσαρος. Ή  Αγροτική ήχώ δέν άσχολήθηκε καθόλου μέ 
τό θέμα, ένώ ό Ηπειρωτικός άγών άναφέρθηκε έμμεσα σ’ αύτό, στό πλαί
σιο άρθρογραφίας συνεργατών του μέ τούς χαρακτηριστικούς τίτλους: Ή  
ηθική είς τόν τόπον μας καί Όλίγη συντηρητικότης (3-8-27). (Καί τά δυό
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άρθρα ήταν άνώνυμα). Στό πρώτο σημειωνόταν: Ά πό άπόψεως ηθικής είς 
τά εκπαιδευτήριά μας, ή κατάστασις δέν είναι καθόλου ευχάριστος. Στό 
δεύτερο τονιζόταν: Ά πό τίνος χρόνου μερίς έγχωρίου τόπου άσχολεΐται 
μετά τίνος νευρικότητος καί άδικαιολογήτου ταραχής έξετάζουσα καί έξο- 
νυχίζουσα τήν ηθικήν ύπόστασιν τών τροφίμων τών έκπαιδευτηρίων μας. 
Τό άναγνωστικόν κοινόν έκπληκτον άναγιγνώσκει, ότι οί μέν εκπαιδευτι
κοί μας λειτουργοί άποκαλοϋνται κάπροι καί κίναιδοι, οί δέ μαθηταί ότι 
φέρουσι τά στίγματα τοϋ στεφάνου τής Αφροδίτης καί οί οίκότροφοι κατά 
τό πλείστον άνήλικες ότι πυρπολοϋνται ύπό ερωτικής φλογός, τής οποίας 
αί γλώσσαι έπαπειλοϋσι τούς γείτονας. "Ολα αύτά ό άρθρογράφος τά θε
ωρούσε υπερβολικά, εξέθεταν τήν πόλη καί δέ βοηθούσαν στήν άνεύρεση 
τής άλήθειας. Συνιστούσε ψυχραιμία, συντηρητικότητα καί φρόνηση: Δέν 
μάς έπιτρέπεται -ύπογράμμιζε- πρός εξυπηρέτησιν ενός εϋτελοϋς άτομι- 
κοϋ συμφέροντος νά πυρπολήσωμεν ολόκληρον πόλιν.

Μετά άπό λίγες μέρες ό γιαννιώτικος τύπος έπαψε νά άσχολεΐται μέ 
«σκάνδαλα» τοΰ οικοτροφείου. Ουτε ειδήσεις, ούτε άρθρογραφία. Πρέπει, 
πάντως, νά έπισημανθεΐ ότι ή σκανδαλολογία καί ή παρατηρούμενη χαλά
ρωση τών ήθών, δέν είναι άσχετη μέ τήν ήθική καθίζηση τής γιαννιώτικης 
κοινωνίας, δέν είναι άσχετη μέ τίς παρενέργειες πού δημιούργησε ή συνερ
γασία πολλών άνθρώπων τής πόλης καί τής ύπαίθρου μέ ληστές καί λη- 
στάρχους, κάτι πού πήγαινε νά καθιερωθεί ώς φυσική έκφραση ζωής, δι
καιολογούμενη άπό τίς δημιουργούμενες συνθήκες.

Οί φιλολογικές στήλες τών έφημερίδων συνέχιζαν νά δημοσιεύουν ποιήματα 
δόκιμων λογοτεχνών, έβρισκαν δμως θέση έκει καί πρωτοεμφανιζόμενοι ποιητές. 
Ό  Χατζής, ό άποκαλούμενος «άχόρταγος» άπό τό Γ. Κοτζούλα, γιατί δημοσίευε 
κυρίως δικά του ποιήματα, άρχισε νά παραχωρεί τίς στήλες του καί σέ νέους, δταν 
διαπίστωνε ταλέντο δέ δίσταζε νά τό προβάλει. Βλέπω στή στήλη άλληλογραφίας 
του μιά άπάντηση πρός τόν κ. Π.Γ.Φ. (πρόκειται γιά τόν Παναγιώτη Φάντη, άξιό- 
λογη μορφή τών ’Ηπειρωτικών Γραμμάτων στά κατοπινά χρόνια): Τό έδιαβάσαμεν 
τό διήγημά σας μέ πολλήν προσοχήν. Περάστε άπό τό γραφεϊον νά σάς είποϋμε σχε- 
τικώς. Είναι πολύ καλλίτερον ά φ ' δτι φαντάζεσθε. Πρό πάντων έχει κάπον-κάπου 
εικόνες δυνατές, ώραΐες καί επιβλητικές. Πρέπει νά ήταν ή πρώτη άπόπειρα γραφής 
τοϋ Π.Φ., άργότερα διακρίθηκε ώς στοχαστής καί κριτικός. Στίς 26-7-27 ό Χατζής 
έγραφε καί δημοσίευσε τήν Ιδια μέρα στήν έφημερίδα του ένα ώραϊο σονέττο γιά τά 
Γιάννινα. Τό παραθέτω μέ τίς διορθώσεις πού έπέφερε μετά τή δημοσίευσή του:

ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Πλημμύρα φως. ρόδα, φωτιές, χρυσός καί μενεξές — 
σ ’ εαρινή πραότητα λιγοθυμά ή μέρα...
Ένα γαλήνιον δραμα στόν ξάστερο αιθέρα 
καί θαϋμα ώραϊο οί γήινες φαντάζουν ώμορφιές...
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Γιαλί ή λίμνη ακύμαντη. Στούς δχθους. πέρα ώς πέρα, 
σάν κόσμου άϋλου άφθαστες, έξαίσιες σκιές, 
μέσ ’ τόν καθρέφτη τών νερών τές γύρω ζωγραφιές 
τές ξαϋλώνει μάγισσα εσπέρα, χρυσοχέρα...

Ώ ! τί βαθειά σ ’ ευχαριστώ Γης πατρική πού δίνεις 
στά κουρασμένα μάτια μου τόσο γλυκειάν εικόνα 
μιάς τρυφερής, μιάς άπαλής. πραείας Καλωσύνης!..

Ήθελα, άν ήταν βολετό, τώρα πού ζώ, τό γόνα
νά κλίνω μπρός σου, νά σοϋ πώ ποιόν έχω. άν σβήσω πόθο:
Τή ζωγραφιά σου νάβλεπα στόν τάφο μου, ως τή νοιώθω!

Γιάννινα 26/7/1927
Γ. Πελλερέν

"Ολες ο'ι έφημερίδες διέθεταν τώρα φιλολογικές στήλες, άσχετα αν λίγες μόνο 
δημοσίευαν κείμενα νέων. Πρωτοπορούσε στό θέμα αύτό ό Ηπειρωτικός άγών. 
κληρονόμος, κατά κάποιο τρόπο τής ’Ηπειρωτικής ήχους, πού παρά τίς επικρίσεις 
τών άλλων, έδωσε τή δυνατότητα ν ’ άνοίξουν τά φτερά τους κάποιοι ταλαντούχοι 
ποιητές. Χτυπητό παράδειγμα ό Γ. Κοτζιούλας, πού ένοιωσε χαρά άνεκλάλητη δταν 
είδε δημοσιευμένο τό πρώτο ποίημά του στήν έφημερίδα. (Τά συναισθήματα τοΰ 
ποιητή είναι άποτυπωμένα στό άφήγημά του Ά πό μικρός στά γράμματα. Ηπειρω
τική Εστία  τομ. 3 (1954), σελ. 417-421. Έκεΐ μιλάει καί γιά τίς έπαφές πού άρχισε 
μέ φιλολογούντες νέους τών Γιαννίνων, πολλά άπό τά όνόματά τους δημοσιεύτη
καν στόν προηγούμενο Ε ’ τόμο). 'Ένα μήνα μετά τήν έκδοσή του ό Ηπειρωτικός 
άγών άρχισε πάλι νά δημοσιεύει στή φιλολογική του στήλη, ποιήματα νέων λογο
τεχνών. Άπό τούς πρώτους πού έστειλε κείμενά του ήταν κι ό Γ. Κοτζιούλας. "Ενα 
πεζό του (περιγραφή τοΰ πανηγυριοΰ τής Αγίας Παρασκευής στό χωριό του τήν 
Πλατανούσα) βρίσκομε δημοσιευμένο, ώς ανταπόκριση, στόν Ηπειρωτικό άγώνα 
(11-8-27) μέ τό ψευδώνυμο Γιώργος Ήπειρώτης. Σίγουρα είναι δικό του, άποκαλύ- 
πτεται άπό τή λογοτεχνική του διάρθρωση καί τόν τρόπο γραφής πού προσιδιάζει 
στόν Κοτζιούλα. Στήν άλληλογραφία τής έφημερίδας, στό Ιδιο φύλλο, ό έπιμελητής 
τής φιλολογικής στήλης τοΰ συνιστοΰσε: «Γιώργον Ήπειρώτην. Πλατανοΰσαν. 
Έλήφθη. Όλιγωτέραν φιλολογίαν διά νά Ικανοποιούμεν δλους. Πάντως τό σταλέν 
θά δημοσιευθεϊ». Κατά τούς βιογράφους του, δ Κοτζιούλας ήταν ήδη, τό 1927. φοι
τητής τής Φιλοσοφικής σχολής καί είχε ριχτεί στόν άγώνα τής βιοπάλης στήν πρω
τεύουσα. "Ομως τό καλοκαίρι ξαναγύριζε στό χωριό, τή φτωχή άλλά άγαπημένη πα
τρογονική εστία, κι άπό έκεΐ έστειλε τήν άνταπόκρισή του, χαίρεται κανείς νά τή 
διαβάζει καί σήμερα. Στίς 20-8-27 δημοσιεύθηκε στόν Ηπειρωτικό άγώνα καί τό 
πρώτο του ποίημα μέ τίτλο Χινόπωρον. Αύτό καί δυό άλλα άκόμα πού δημοσιεύ
τηκαν ώς τό τέλος τοΰ 1927, δέν ξέρω άν περιλήφθηκαν άργότερα σέ κάποια συλλο
γή του, μάλλον δχι (Στά Ά παντά  του (ποιήματα), έκδοση 1956, δέν περιλαμβάνο
νται, σ’ αύτά δημοσιεύθηκαν στίχοι του άπό τό 1928 καί ύστερα. Τά παραθέτω καί 
τά τρία).
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ΧΙΝΟΠΩΡΟΝ

Κι έτσι δσο ζώ θά καρτερώ, νάρθει άπό πέρα. τόν καιρό 
πού τά πουλιά τοιμάζονται νά φύγουν γιά τά ξένα 
τ ’ ώραϊο χινόπωρο τ ’ ώχρό μέ χαμογέλιο θλιβερό 
καί μάτια δακρυσμένα.

Θά καρτερώ, θά καρτερώ, τ ’ ώραϊο χινόπωρο τ ’ ώχρό 
καθώς στό διάβα τους θ ' άργοϋν τά μάταια καλοκαίρια 
κι ίσως μοϋ φέρει τή χαρά πού τήν κρατούσα μιά φορά 
καί μοϋφυγε ά π ’ τά χέρια.

Μά άν τώχει ή μοίρα μου γραφτό νά μή χαρώ τό δώρο αυτό, 
πριν τό στερνό τοϋ λυτρωμον ταξίδι μου άρχινήσει. 
καί πάλι έγώ θά καρτερώ, τ ’ ώραϊο χινόπωρο τ ’ ώχρό. 
νά μέ ξεπροβοδίσει...

20-8-1927

ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τό ξέρω: Τον χινόπωρου μιά βροχερή βραδειά
θάρθω, όπως πάντα, βιαστικός κι ’ άμίλητος θά κρούσω
τήν πόρτα σου άννπόμονα βαστώντας τήν καρδιά
καί λαχταρώντας τή γλνκειά φωνή σου. ώ Ανθή. ν ’ άκούσω.

Μά θάχεις φύγει άγύριστα. ποιος ξέρει, έσύ άπό κεϊ 
κι έγώ θά συλλογίζωμαι πικρά, γλνκειά μου ξένη, 
τήν πεταλούδα πού τρελλά φιλεϊ περαστική 
τόσα άνθια δίχως σ ’ ένα τους παντοτεινά νά μένη...

24-8-27

ΠΙΚΡΟΙ ΚΑΗΜΟΙ

Πικροί καημοί τών χωρισμών καί τών άποχαιρετισμών 
βουβές λαχτάρες τή στιγμή πού άντάμα τόσα χέρια 
σαλεύονν τά χαϊδευτικά μαντήλια άνάερα καί λευκά 
σά σκλαβωμένα πού ζητοϋν νά φύγουν περιστέρια.

Ώ  γράμματα, άλλα άπό χαρά τρέμοντας. κι άλλα θλιβερά 
κι άλλα μ ’ άγάπης φλογερούς όρκονς πίστης γεμάτα 
κι ώ άπελπισμένες προσμονές κι έσεϊς πεντάκριβες στερνές 
έλπίδες πού σβννόσαστε πέρα στήν άδεια στράτα.

Κρυφές ματιές ερωτικές πού σμίγετε καί βιαστικές 
χωρίζετε γνρεύοντας ή μιά τήν άλλη άκόμα 
κι ώ λόγια άνείπωτα, δειλά, πού χάνεστε έτσι σιωπηλά 
καί μάταια πριν προφθάσετε ν ’ άνέβητε στό στόμα.



Γοερά τραγούδια βραδυνά, σά μοιρολόγια μακρυνά 
πού συντροφιά στό μοναχό κρατάτε τό διαβάτη, 
λησμονημένες ζωγραφιές, κι ώ έσεϊς κερένιες ομορφιές 
τήν ώρα πού άναπαύεστε στό νεκρικό κρεβάτι.

Κι άκόμα ώ μαύροι στοχασμοί, κλάματα, δάκρυα καί λυγμοί 
σάν πέφτει άργά τό σούρουπο μές στίς δεντροστοιχίες 
πώς μοϋ μιλάτε σιγανά μές στήν ψυχή μου καί συχνά 
μέ τίς μικρές σας, τίς πολύ θλιμμένες, ιστορίες...

15-9-27
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ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
Α π ό  τούς προπολεμικούς τύπους τών Γιαννίνων



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

Ό  Ελευθέριος Βενιζέλος γύρισε στήν Ελλάδα καί έγκαταστάθηκε στά 
Χανιά άπό τις 20 Απριλίου. Ή  άφιξή του άνησύχησε τούς άντιπάλους 
του, ιδιαίτερα τό Λαϊκό κόμμα ' τήν άνησυχία αύτή έξέφρασαν μέ άρθρα 
τους οί έφημερίδες τοΰ κόμματος τής πρωτεύουσας καί τών έπαρχιών. Ό  
Βενιζέλος, παρά τίς δηλώσεις του ότι δέν θά άναμιγνυόταν στήν πολιτική, 
στήν πραγματικότητα βρισκόταν πίσω άπ' όλες τίς πρωτοβουλίες τών βε- 
νιζελοδημοκρατικών κομμάτων καί τών προσκείμενων σ’ αύτούς στρατιω
τικών παραγόντων. Καμμιά άπόφαση βασικής σημασίας, δέν έπαιρνε ή 
«οικουμενική» άν δέν είχε τήν έγκριση τοΰ Βενιζέλου. Στήν παρέμβασή του 
οφείλεται ή επαναφορά στό στράτευμα ορισμένου άριθμοΰ άπότακτων 
(άντιβενιζελικών) καθώς καί ή άποτροπή έκρηξης νέου έπαναστατικοΰ κι
νήματος άπό τόν Όθωναΐο.

Οί άλλεπάλληλες όμως κρίσεις πού δημιουργήθηκαν στούς κόλπους τής 
«οικουμενικής» έπληξαν τή συνοχή της καί τή διάθεση γιά συνέχιση τής 
συνεργασίας. Έτσι, δταν δημιουργήθηκε τό πρόβλημα τών καλυμμάτων σέ 
χρυσό τής Εθνικής τράπεζας, τό Λαϊκό κόμμα ύποστήριξε δτι τά κωλύμ- 
ματα άνήκαν στό Δημόσιο- άντίθετη γνώμη είχαν τά άλλα κόμματα, τά με- 
τέχοντα στήν κυβέρνηση, είναι τής Εθνικής τράπεζας, έπέμεναν. Τό θέμα 
ήταν βασικής σημασίας καί οί άντιτιθέμενες άπόψεις δέν έγινε δυνατό νά 
συγκερασθοΰν. Τό Λαϊκό κόμμα άποχώρησε άπό τήν κυβέρνηση στίς 12 
Αύγούστου. Ό  Μεταξάς παρέμεινε καί άνέλαβε τήν εύθύνη καί άλλων το
μέων τοΰ κυβερνητικοΰ έργου (υπουργεία Εθνικής Οικονομίας καί Παι
δείας).

Στή Χαλέπα ό Βενιζέλος δέν έπαυε νά δηλώνει άμεσα καί έμμεσα, δτι 
δέν είχε καμμιά πρόθεση νά ξαναγυρίσει στήν πολιτική, ή άπόφασή του, 
έλεγε, ήταν οριστική. Πρόσθετε, δμως, κάτι πολύ σημαντικό. Ά ν  διαπί
στωνε πώς τό πολίτευμα διέτρεχε κίνδυνο άπό τούς βασιλικούς ή υποψή
φιους δικτάτορες, τότε θά ξαναγύριζε γιά νά τό προστατεύσει. Βέβαια 
στόν ίδιο άνήκε ή έκτίμηση τής ύπαρξης ή όχι κινδύνου, κι αύτό σήμαινε 
δτι δποια στιγμή ήθελε θά μποροΰσε νά άνατρέψει τήν κυβέρνηση καί νά 
οδηγήσει τόν τόπο στίς έκλογές. Εξάλλου, πολλές φορές είχε κάνει δηλώ
σεις, μετά τήν ήττα του στίς έκλογές τής 6 Νοεμβρίου 1920, δτι άποχω- 
ροΰσε οριστικά άπό τήν πολιτική, άλλά καί πάλι ξαναγύριζε, δταν έκρινε



δτι ήταν αναγκαία ή παρουσία του στήν Ελλάδα. Οί ιστορικοί τής εποχής 
σημειώνουν πώς ή Χαλέπα -παρά τίς δηλώσεις του γιά άποχή άπό τήν πο
λιτική- μετεβλήθη εις έντευκτήριον όλων τών δυσαρεστημένων βενιζε- 
λικών, όλων τών άνησυχούντων δημοκρατικών, όλων τών απογοητευμέ
νων έκ τής μέχρι τότε πολιτείας τής κυβερνήσεως συνεργασίας. Παραστα
τική εικόνα τής ζωής τοΰ Βενιζέλου στή Χαλέπα δίνει μιά άνταπόκριση 
συνεργάτη τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος τοΰ Κυρ. Βαλασίδη (γαμπροΰ άπό 
άνεψιά τοΰ Βενιζέλου), στήν όποία περιγράφεται δχι μόνο ή ζωή τοΰ 
άρχηγοΰ τών Φιλελευθέρων άλλά καί ή στάση του άπέναντί στή διαμορ- 
φωθεϊσα πολιτική κατάσταση. Ή  άνταπόκριση φανερώνει πολλά: Άπό τήν 
ημέραν πού ό κ. Βενιζέλος έπάτησε τό πόδι του στά Χανιά, ή πρωτεύουσα 
τής ηρωικής μεγαλονήσου μετεβλήθη σέ προσκύνημα. Καραβάνια φίλων 
καί θαυμαστών ξεκινούν άπό κάθε γωνιά τής Ελλάδος καί έρχονταν νά 
δούν άπό κοντά τόν κυκλώπειο πολιτικό, νά κουβεντιάσουν μαζί του, ν ’ 
άντλήσουν αισιοδοξία άπό τήν Κρητική αύτή Μέκκα καί φεύγουν ικανο
ποιημένοι (18-7-1927). Τήν ίδια έποχή ή Ελευθερία τοΰ Χρηστοβασίλη είχε 
άλλη άποψη. Στενός συνεργάτης του, ό ιστοριοδίφης Ν. Νίτσος, σέ άρθρο 
του (1-8-27). μέ άφορμή τίς έπιθέσεις τών Τούρκων έναντίον τοΰ Οικουμε
νικού Πατριαρχείου -γιά τίς όποιες υπεύθυνο θεωροΰσε τό Βενιζέλο- συνι- 
στοΰσε στόν ελληνα πολιτικό, ούτε λίγο, ούτε πολύ, ν ’ αύτοκτονήσει! 
Έγραφε: Ό  ρήτωρ Δημοσθένης (ό ’Ισοκράτης είχε αύτοκτονήσει μετά τή 
μάχη τής Χαιρώνειας κι δχι ό Δημοσθένης' τόν ’Ισοκράτη άνέφερε ό Νί
τσος στό άρθρο του, άλλά ό Χρηστοβασίλης, χωρίς ν ’ άνατρέξει στήν ιστο
ρία, τόν άντικατέστησε μέ τό Δημοσθένη, ό όποιος αύτοκτόνησε 16 χρόνια 
άργότερα. Ό  Χρηστοβασίλης κατάλαβε δτι είχε κάνει λανθασμένη διόρθω
ση, γιαυτό ζήτησε συγγνώμη άπό τό φίλο του Νίτσο, τόν όποιο πάντοτε 
άποκαλοΰσε σοφότερο του), έπροτίμησε ν ’ αύτοκτονήση μετά τήν έν Χε- 
ρωνείφ μάχην, μή θέλων νά έπιζήση τής ύποδουλώσεως τής πατρίδος του. 
Καί δμως δέν ώφείλετο εις αύτόν ή ήττα έκείνη. Εις τόν Βενιζέλον οφεί
λονται δλα τά δεινά, τά όποια έπεσωρεύθησαν έπί τοϋ Ελληνισμού κατά 
τούς έσχάτους τούτους καιρούς. Καί όμως, αύτός έξακολουθεί νά βλέπη 
τό φώς τού ήλίου καί προαλείφεται νά έπικαθήση έκ νέου έπί τού τραχή
λου τοϋ Έθνους ώς πρόεδρος τής Δημοκρατίας! Ά λλο ς  εις τήν θέσιν του 
θά είχε αύτοκτονήσει δεκάκις, διά νά μή βλέπη τήν έξουθένωσιν, εις ήν πε- 
ριεΐλθεν τό Έθνος έξ ύπαιτιότητός του. Έάν λοιπόν καί ό Βενιζέλος δια- 
τηρή ίχνος φιλοτιμίας, ας αύτοκτονήση άπαξ, ινα ήσυχάση έξ αύτοϋ τό τα- 
λαίπωρον Έθνον μας. Ούτε ή *Ηπειρος ύστέρησε σέ άντιβενιζελικό μένος. 
“Εγραφε (19-8-27): Ό  άνθρωπος, έξ αιτίας τού όποιου ή Ελλάς έποτίσθη 
μέ τά δραστικώτατα φαρμάκια, έβασανίσθη μέ τάς τρομερωτέρας δυστυ
χίας, έκυλίσθη εις τήν άθλιεστέραν κατάστασιν, παραφυλάττει καί καρα
δοκεί άπό τής κρύπτης του καί τής φωλεάς του τήν στιγμήν κατά τήν όποί-
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αν θά έμφανισθή ύπούλως καί καταχθονίους διά νά αποτελειώσω τά κατα
στρεπτικά του σχέδια. Λιελύθη ή «οικουμενική», διεσπάσθησαν οί άρχηγοί 
καί οί αύτεπάγγελτοι ύποστηρικταί διάφοροι Πλαστηροκονδυλικοί έσπευ- 
σαν είς τήν Κρήτην διά νά φέρουν τόν «Σωτήρα»... Σέ λίγες μέρες ό Σίμων 
’Ιωνάς, στήν ίδια έφημερίδα (21-8-27) σημείωνε δτι οί έπαναστατικές κι
νήσεις πού σημειώθηκαν στήν ’Αθήνα μέ τις κρίσεις τής «οικουμενικής» 
γεννούσαν τήν ύπόνοια ότι τά νήματα τών στρατιωτικών πραξικοπημα
τιών κινεί κατά βούλησιν ό θέλων νά έξαγάγη εαυτόν έκ τής λήθης, λησμο
νημένος έρημίτης τής Κρήτης. Εγωπαθής ών καί φίλαρχος άδυνατεί νά 
βλέπη εαυτόν παρηγκωνισμένον καί εκτός τής άρχής. Συμβαίνει καί τώρα 
δ,τι είπεν ή μάνα τοϋ Διαβόλου είς τό παιδί της: «έδώ είσαι παιδί μου, 
άλλά τά έργα σου φτάνουν μακρυά». Ά ς  γίνη, λοιπόν, πρωθυπουργός, 
πρόεδρος τής βουλής, κυβερνήτης, άς γίνη δ,τι θέλει' ίσως ησυχάσει ό τό
πος. "Ολα τά δεινά... καί άς αύτοκτονήση άπαξ... Ό  Ελευθέριος Βενιζέλος 
ήταν ύπεύθυνος γιά δλα τά δεινοπαθήματα τής πατρίδος, οί άντίπαλοί του 
δέν εύθύνονταν γιά τίποτα, έπρεπε, κατά τήν άποψή τους, νά έξαφανιστεϊ, 
αύτοκτονώντας έστω καί άπαξ. Οί οπαδοί του έξακολουθοϋσαν νά τόν θε
ωρούν ώς Μεσσία, ίκανό νά άναστήσει καί πάλι τήν Ελλάδα. ’Ανάμεσα 
στίς δυό πολιτικές θέσεις οί άδιάλλακτοι τών δυό κομμάτων δέν άφηναν 
ν ’ άναπτυχθεΐ συναινετική θέση όποιασδήποτε άπόχρωσης, πού θά γεφύ- 
ρωνε τό χάσμα καί θά έθετε τέρμα στό Διχασμό. Τίποτε. Άκόμα καί ή 
συνεργασία τών δυό παρατάξεων στό σχήμα τής «οικουμενικής» κυβέρνη
σης, δέν άπέβλεπε στήν συνδιαλλαγή, άλλά στήν έξασφάλιση δσο τό 
δυνατόν περισσότερων έρεισμάτων άπό κάθε πλευρά γιά νά συνεχιστεί ό 
Διχασμός, νά συντρίβει ό άντίπαλος. Ή  συνέχιση αύτής τής διχαστικής τα
κτικής δίνει έρμηνεία καί στά γεγονότα πού έπακολούθησαν: Απόπειρα 
δολοφονίας τοϋ Βενιζέλου, (άφοϋ δέν αύτοκτόνησε άπαξ. καλό θά ήταν νά 
δολοφονηθεί άπαξ...), έπανάσταση καί συντριβή της, παλλινόρθωση. Ή  
ιδια νοοτροπία άπό τό 1915 ώς τήν κήρυξη τής Μεταξικής δικτατορίας. 
Μέ μόνη τή διαφορά τήν άλλαγή τοϋ ρόλου μερικών πρωταγωνιστών, 
έξαιτίας τής μετάστασής τους άπό τή μιά στήν άλλη παράταξη...

Σ' δλες τις γιαννιώτικες έφημερίδες. προπαντός δμως στόν νεοεκδοθέντα *Ηπει
ρωτικόν άγώνα καί τήν Ή πειρο  δημοσιεύονταν, αύτή τήν έποχή, άλλά κι άργότερα, 
κάθε είδους έρευνες, γιά θέματα πού ένδιάφεραν τούς κατοίκους τής πόλης καί τής 
έπαρχίας. ’Έρευνες γιά τό νοσοκομείο, γιά τούς κοινοτικούς συνδέσμους οδοποι
ίας, γιά τά οικοτροφεία (τά σκάνδαλα τοΰ Έθνικοΰ οικοτροφείου άρρένων έδιναν 
έπικαιρότητα στίς έρευνες), γιά τήν 'Εμπορική σχολή, γιά τό τελωνείο τής πόλης, 
γιά τή ληστεία (θέμα, πού ήταν πάντα έπίκαιρο καί ποτέ δέν μπορούσε νά έξαντλη- 
θεΐ αν δέν έξαφανιζόταν ή ληστεία) κι άλλες, κι άλλες... Μάλιστα ό Ηπειρωτικός 
άγών γιά τήν καλλίτερη μελέτη δλων τών Ηπειρωτικών προβλημάτων συνιστοΰσε 
τή συγκρότηση συνεδρίου, πού δέν έπρεπε νάχει τήν τύχη τοΰ προηγούμενου Πανη- 
πειρωτικοϋ συνεδρίου. - Μαζί μέ τίς έρευνες, άπό τίς στήλες τών γιαννιώτικων έφη-
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μερίδων περνούσε, δπως πάντα, δλη ή ζωή τής πόλης, στίς πολυποίκιλες εκφάνσεις 
της, τίς σοβαρές καί τίς εύθυμες, τίς εύτράπελες καί παράδοξες, δπως αύτές πού 
ακολουθούν: Πρωτότυπος βιασμός: Ή  έκ τον χωρίον Τσερβάριον τοϋ Ζαγορίον 
θεία τοϋ δωδεκαετούς παιδός * * * κατήγγειλεν δτι ή μεσήλιξ πεντηκοντούτης 
σνγχωριανή της * * * άπομονώσασα τόν δωδεκαετή άνεψιόν της έβίασε τοϋτον 
καί... παρεπλάνησεν εις πρώιμον ερωτικόν παράπτωμα. Άποτέλεσμα: ή σφριγηλή 
μεσήλιξ μετέδωκεν άκατανόμαστον άσθένειαν εις τόν βιασθέντα άτνχή παϊόα, δστις 
πριν γνωρίση τά ερωτικά ρόδα, έκεντήθη ύπό τών άκαθάρτων άκανθων των... 
Ύστερα άπό λίγες μέρες (27-7-27) ή ίδια έφημερίδα (Ήπειρος) δημοσίευε τήν είδη
ση: Σννελήφθη ή αισχρά γννή τοϋ Καλπακίον. άποκαλύπτοντας καί τ ’ δνομά της...- 
Σ ’ ένα χρονογράφημα τής εποχής (τίτλος: Μαρτυρίες) ό Χατζής μιλα γιά τίς γνω
ματεύσεις (έκθέσεις) κάποιων γιατρών, πού σέ κάνουν νά τρελλαθής μέ τά δσα γρά- 
φονν μέσα. ’Εκθέσεις προπάντων διά τραύματα, ιάσιμα ή μή. βιασμούς, έκπαρθε- 
νεύσεις και τοιαύτας έξετάσεις. είναι πολλάκις κομβολόγιον σωρειτών: 'Ό,τι θέ- 
λονν λένε κι δπως θέλονν τά λένε καί τά παρουσιάζουν ένίοτε. ’Ενθυμούμαι κάποι
αν ένδιαφέρουσαν δίκην ενός άνακόπτοντος μίαν καταδικαστικήν ερήμην άπόφα- 
σιν: Έπεκαλειτο τήν άνωτέραν βίαν καί ίσχυρίζετο δτι δέν παρέστη εις τήν δίκην 
διότι ήτο άγωνιωδώς άρρωστος -κωλικοί θανάσιμοι έξέσχιζαν τήν κοιλίαν του καί 
ώδινες άνώτεραι τών ώδίνων τοϋ τοκετού τόν έκαμαν ν ’ άλγη τόσον, ώστε νά λυπο- 
θυμήση μάλιστα ένώπιον τών δύο ιατρών, οί όποιοι έβεβαίωναν δλα ταϋτα εις τήν 
εκθεσίν των!.. ΤρεΙς-τέσσερες δμως άξιόπιστοι μάρτυρες έβεβαίωσαν δτι εΐδον τόν 
άνακόπτοντα πολύ καλά εις τήν υγείαν τον νά γλεντά αγρίως τό βράδυ τής ημέρας 
έκείνης σ ’ ένα καφφενέ: — ’Αλήθεια μάρτυς; Στόν δρκο πού εδωκες. —Ναί κύριε δι- 
καστά, γιατί νά πώ φέμματα; — Μά τότε πώς εξηγείτε τήν εκθεσιν τών κυρίων ια
τρών; έρωτά ό δικαστής. Πώς έγινες καλά καί έγλεντοϋσες τό βράδι κατηγορούμε
νε: Καί ό άμίμητος εις χιούμορ καυστικόν πρόεδρος κ. Βασιλείου λέγει ήρεμα:
—Τόν ώφέλησε τό ίατροσυμβούλιον κ. συνάδελφε... —Ή άλλαγή τών τοπωνυμίων 
συνεχιζόταν. Ό  Χρηστοβασίλης, ό Παραμυθίας Άθηναγόρας καί άλλοι, έξακο- 
λουθούσαν νά έχουν τίς άντιρρήσεις τους. Τό γιατί ή Ντερβεντίστα λέγεται Ντερ- 
βεντίστα. ή Κοσόλιανη Κοσόλιανη. τό Λνκούρσι Λνκούρσι. ή Ζελίστα Ζελίστα. ή 
Παραμνθιά Παραμνθιά, τό Ζαγόρι Ζαγόρι, τά Γιάννινα Γιάννινα, ή Πρέβεζα Πρέ
βεζα κλπ. -έγραφε ό Χρηστοβασίλης ( Έλενθερία. 4-8-27)- είναι ιστορικός λόγος, 
τόν όποιον ή άνιοτόρητη έπιτροπή τής αλλαγής τών ξενογλώσσων τοπωνυμιών, 
οϋτε έγνώρισε, οϋτε θά γνωρίση ποτέ... Πρέπει ν ’ άφεθονν οί Ηπειρωτικές τοπω
νυμίες ήσυχες καί ν ’ άποβληθοϋν τά τσιμπούρια πού κόλλησε στίς σάρκες τής 
Ηπείρου ή παράξενη αύτή έπιτροπή καί νά πάν κατά διαβόλου τ ’ ’Ανθοχώρια, οί 
Έλάτειες. οί Άετόπετρες. τά Μεσοπόταμα. οί Φωτεινές κι δ,τι άλλο ή νοσηρή της 
φαντασία έφεϋρε...- Πέθανε στίς 7 Αύγουστου καί κηδεύτηκε τήν επόμενη, ό έκ τών 
καλλιτέρων νέων τής Ηπειρωτικής πρωτευούσης Νικόλαος Λεκάντας. ληξίαρχος 
τοϋ Δήμου Ίωαννίνων, χτυπημένος άπό κακοήθη ελονοσία. Γυιός τοϋ δολοφονη
μένου στό Βουκουρέστι άπό άντιπάλους του, άλλοτε διευθυντή τοϋ ρουμανικού 
γυμνασίου Ίωαννίνων, Λαζαρέσκου-Λεκάντα, γαμβροϋ τοϋ καθηγητή Άθαν. Στού- 
πη. ό Νικ. Λεκάντας ήταν άπό τούς πιό συμπαθείς νέους τής πόλης, γιαυτό καί τήν 
κηδεία του παρακολούθησε πολύς κόσμος. Αδελφός του ήταν ό ποιητής Λεκάντας.- 
Πηγή ϋδατος: Παρά τήν παραλίαν καί έν τή όδω Ριτσιώτη Γαριβάλδη (Σιαράβα) 
■■■άπεκαλύφθη πηγή άφθονου ϋδατος ύπό τών παροικούντων τήν οδόν τής παρα
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λίας. Οί κάτοικοι τής συνοικίας καθαρίσαντες καί άνασκάψαντες τό μέρος τών 
πηγών, ήρχισαν νά ύόρεύωνται ενθουσιασμένοι πλέον άπό τήν τοιαύτην άπρόοπτον 
άνακάλυψιν (Ηπειρωτικός άγών, 3-8-27).- Καί πάλι στό προσκήνιο οί «κοινές» 
γυναίκες. Μέ έπιστολή του, πρός τόν Ηπειρωτικό άγώνα, κάποιος γιαννιώτης ζη
τάει άπό τή Διοίκηση Χωροφυλακής νά τοϋ άπαντήσει: Εις τάς κοινάς γυναίκας 
τών οϊκων άνοχής ό κανονισμός Χωροφυλακής έπιτρέπει τήν έλευθέραν είσοδον 
ώς εις τά δημόσια θεάματα; Καί άν μέν τήν έπιτρέπη έχει καλώς, άν δχι άς μάς 
άπαλλάξη ά π ’ αύτήν τήν ένόχλησιν, γιατί νομίζω πώς δέν εϊμεθα υποχρεωμένοι νά 
βλέπωμεν τάς διαπραττομένας άσχημίας καί ν ’ άκούωμεν τάς διαφόρους Ανάρμο
στους φράσεις πού εκστομίζουν αύταί αί γυναίκες χαριεντιζόμενοι μετά τών δια
φόρων τύπων τεμπέληδων πού τάς συνοδεύουν. Ούτε καί στόν κινηματογράφο δέν 
ήθελαν νά επιτρέψουν τήν είσοδό τους κάποιοι Γιαννιώτες. Ό  υπεύθυνος τής στή
λης ( Ηπειρωτικός άγών. 23-7-27) τασσόταν μέ τό μέρος τοΰ επιστολογράφου, φαί
νεται πώς ή συμπεριφορά τών «κοινών», συνοδευόμενων άπό τούς «προστάτες» 
τους κατά τίς εξόδους, κρινόταν άπαράδεκτη άπό πολλούς.- ’Επιδημία άνθρακος 
στό Ζαγόρι. ’Επεκτάθηκε καί σ’ άλλες περιοχές καί προξένησε μεγάλες ζημιές στό 
ζωικό πλούτο τής περιοχής.- Άφίχθη εις ’Ιωάννινα ό γυμνασιάρχης τοϋ γυμνασίου 
Αεωνιδίου κ. Γεώργιος Καλούδης. Καλά, δέν βρισκόταν μιά θέση στά Γιάννινα γιά 
τό σοφό εκπαιδευτικό; έγραφε ό Χρηστοβασίλης.- Τό Δημοτικό συμβούλιο Ίωαννί- 
νων άποφάσισε τήν άνέγερση άνδριάντα στόν 'Αθανάσιο Τσακάλωφ, τόν ένα άπό 
τούς τρεΧς ιδρυτές τής Φιλικής Εταιρείας. Ό χ ι μόνο άνδριάντας δέν έγινε, άλλά ό 
Δήμος φάνηκε άνίκανος νά διατηρήσει καί τό σπίτι δπου γεννήθηκε ό Τσακάλωφ. 
Κατεδαφίστηκε γιά νά υψωθεί στή θέση του πολυκατοικία...- Ό  Ντοϋτσε, στήν ’Ιτα
λία, έγραφε ό Ηπειρωτικός άγών (28-7-27), είχε άπαγορεύσει τή χρήση ξενικών τύ
πων καί δρων στίς ύπηρεσίες τοϋ ναυτικοΰ καί τής αεροπορίας, έχοντας τή γνώμη 
ότι ή ιταλική γλώσσα ήταν άρκετά πλούσια καί επιστημονικά αυτάρκης. Ή  άποχρις 
τοϋ Ντοϋτσε -σημείωνε ό σχολιαστής τής είδησης- δέν έφάπτεται βεβαίως τής λο
γικής καί μέ συγκινεϊ κάπως δταν σκέπτομαι δτι εις τόν μακάριον τόπον μας άλλα 
πράγματα συμβαίνουν, τραγικά καί άστεϊα μαζί. εις τήν έξέλιξιν τής γλώσσης. πού 
σιγά-σιγά. μέ τά ξένα παραγεμίσματα. άρχίζει νά παίρνη διεθνή χαρακτήρα. Καί 
διά τοϋτο άκριβώς άμφιβάλλω άν τό πνεϋμα τοϋ διεθνισμού εΰρε τόσον παράγωγον 
έδαφος άλλοϋ. δσον εις τόν τόπον μας. Στήν Ελλάδα βρήκε. Γιαυτό καί ή γλώσσα 
μας κοντεύει νά χάσει τήν ίθαγένειά της...- Τίτλος είδησης: θέσις' Τρέξατε! Καί ή 
είδηση: Τό ’Εθνικό άγροτικό οικοτροφείο ζητοΰσε ένα καραγωγέα γιά τίς ανάγκες 
του. Μισθός 400 δρχ. τό μήνα, φαγητό, κατοικία, πλυντικά καί ένδύματα έργασίας. 
Οί ένδιαφερόμενοι έπρεπε τό συντομότερο νά υποβάλουν αίτηση στή νομαρχία, μέ 
τά σχετικά δικαιολογητικά. Τρέξατε! συνιστούσε ή έφημερίδα. Είχε άναφανεϊ στόν 
δρίζοντα θέση!- Ή  Ελληνική ’Ηλεκτρική Εταιρεία  άνακοίνωσε (8-7-27)πώς τό 
εργοστάσιό της στά Γιάννινα θά λειτουργούσε δλο τό εικοσιτετράωρο καί θά έδινε 
ρεύμα γιά φωτισμό καί βιομηχανική κίνηση, έκτός άπό τίς ώρες πού είχαν καθορι
στεί γιά τήν άνάπαυση τοϋ προσωπικού. Τά Γιάννινα είχαν άποκτήσει πιά ήλεκτρο- 
φωτισμό διάρκειας. Μόνο πού κάποιοι νεαροί έβρισκαν πώς οί ήλεκτρικοί λα
μπτήρες προσφέρονταν γιά καλό σημάδι στίς πέτρες τους. Τούς έσπαζαν συνεχώς 
καί δημιούργησαν πρόβλημα γιά τήν πόλη. Αίσχος! άναφωνοϋσε ή ’Αγροτική ήχώ 
σ' ένα σχετικό της σχόλιο. Άπό τότε τό κακό αύτό συνεχίστηκε ώς τίς μέρες μας.- 
Περίεργα φαινόμενα: Κ α τ’ άσφαλεϊς πληροφορίας μας, έξωθι τοϋ πανδοχείου Ρα-
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ψίστης, χωροφύλακες σταματήσαντες δύο χωρικούς έξερχομένους έκ τής πόλεως, 
άνευ αιτίας τούς έδειραν άνηλεώς, κρατήσαντες συγχρόνως τούτους, μέχρις δτου 
έξύπνησεν ό κοιμώμενος άποσπασματάρχης. Οί άτυχείς χωρικοί μέ άγωνίαν άνέ- 
μενον τό ξύπνημα, διότι ένόμιζον ότι θά εϋρουν δίκαιον κριτήν τής παρανομίας 
τών χωροφυλάκων. Πρός κατάπληξίν των δμως καί άπογοήτενσίν των ό άφυπνι- 
σθείς άποσπασματάρχης τούς περιποιήθη μέ τόν αύτόν τρόπον...- ’Αρραβώνες: Βα
σίλειος Γ. Σωτήρης, έκ Νεγάδων, υιός τού έπί πεντηκονταετίαν διδάξαντος τά έλλη- 
νικά γράμματα Γ. Σωτήρη καί ή ’Ελπινίκη Θεοδοσίου έκ Ζαγορίου ήρραβωνίσθη- 
σαν. Άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου έδωσαν έπίσης ό Όδυσσεύς Φραγκούλης, υιός 
τοϋ ελληνοδιδασκάλου Θεοφ. Φραγκούλη, έκ Σκαμνελίου. μετά τής Ειρήνης Φ. Τά- 
τση, έκ τοϋ ίδιου χωρίου. (Ηπειρωτικός άγών, 7-8-27).

Η άποσπασματοκρατεία, καλά κρατούσε... Ούτε δμως καί ή ληστεία 
είχε σημειώσει ύφεση, μετά τό έγκλημα τής Πέτρας. Τό έφετεΐο τής 

Κέρκυρας έτοιμαζόταν γιά τή δίκη πού θάρχιζε σέ λίγο, μέ απόντες τούς 
μεγάλους πρωταγωνιστές, τούς ήθικούς καί φυσικούς αύτουργούς, άδελ- 
φούς Ρέτζου, Λάμπρο Στάθη κ.ά. Ά πό τίς άρχές Αύγούστου σημειώθηκε 
έξαρση τών ληστρικών δραστηριοτήτων, σ’ δλη τήν Ήπειρο, άλλά καί 
αύξηση τής έγκληματικότητας. Στά Σερβιανά, «άγνωστοι» σκότωσαν τόν 
ιδιοκτήτη τοΰ χανιού I. Παπαστύλο, στό Λυκόστομο, τήν άλλη μέρα (4-8- 
27) βρέθηκαν, θανάσιμα χτυπημένες, δυό γυναίκες άπό τό Ζαγόρι, ή Α ντι
γόνη Ν. Παπαγεωργίου καί Άνδρονίκη Οικονόμου, άπό τή Μανασσή, ή 
πρώτη πέθανε. Δράστης ένας δάσκαλος άπό τήν ίδια περιοχή, πού ύπηρε- 
τοΰσε στή Λακωνία. Στήν Πέστιανη άλλος φόνος. Στήν περιοχή Φιλιππιά- 
δας ό φυγόδικος Αθαν. Τσάμης, καταδιώκονταν άπό άποσπάσματα, γιά 
τήν αιχμαλωσία παιδιού, άργότερα έπικηρύχτηκε καί σκοτώθηκε σέ 
συμπλοκή. Άλλες συμμορίες, τών οποίων τά μέλη ήταν ντυμένα μέ στρα
τιωτικές στολές ή στολές χωροφυλακής, λήστευαν χωριά καί διακινούμε- 
νους άνθρώπους, στό Πωγώνι, στήν Κόνιτσα, στήν Κεραμίτσα, στή Λάϊ- 
στα καί σ’ άλλα σημεία τής Ηπείρου, χωρίς νά διστάζουν νά κακοποιοΰν 
καί νά δολοφονοΰν τά θύματά τους. Ή  άνησυχία τών Γιαννιωτών καί 
δλων τών Ήπειρωτών ήταν έκδηλη γιά τήν άναζωπύρηση τής ληστείας, 
άποτυπωμένη στά σχόλια καί τά άρθρα τοΰ γιαννιώτικου τύπου. Έγραφε 
(6-8-27) ή Αγροτική ήχώ: Α ί αλλεπάλληλοι ληστεΐαι. άπαγωγαί, αίχμαλω- 
σίαι, ζωοκλοπαί καί τά φρικαλέα εγκλήματα, τά λαβόντα χώραν τελευταί
ως, παρουσιάζουν τήν έν ύπαιθρα) άσφάλειαν είς σημείον ούχί εύοίωνον 
διά τήν χωροφυλακήν. Ή  κατάστασις, ή όποια έδημιουργήθη έσχάτως είς 
την "Ηπειρον, λόγω τών άλλεπαλλήλων καί συνεχών ληστρικών έγκλημά- 
των καί τών φρικαλεοτήτων, παρουσιάζει καί πάλιν τήν άτυχή ταύτην 
επαρχίαν ώς έγκαταλειφθείσαν τελείως εις τήν διάκρισιν τών ληστών καί 
όλων τών αιμοδιψών καί άνθρωπομόρφων τεράτων... Τό έγκλημα τής Πέ
τρας διεδέχθησαν άλλα τοιαϋτα, άν όχι τοσαύτης σοβαρότητος, πάντως



δμως εις φρικαλεότητα εφάμιλλα... Ό  Ηπειρωτικός λαός αρκετά δοκιμα- 
σθείς έ χ ε ι  ά ν ά γ κ η ν  γαλήνης καί ησυχίας καί άπόλντον άσφάλειαν 
ζ ω ή ς ,  τ ι μ ή ς  κ α ί  π ε ρ ι ο υ σ ί α ς .  Θ’ άργοΰσε άκόμα νά φτάσει ή πο
λυπόθητη γαλήνη καί άσφάλεια στήν Ήπειρο, έπρεπε νά θυμώσει, ένα χρό
νο άργότερα, ό Βενιζέλος -πού τάραζε τόν ύπνο τών άντιβενιζελικών- 
όταν, κατά τήν προεκλογική περιοδεία του στά Γιάννινα, πληροφορήθηκε 
τήν άπαγωγή τών δυό άντιπάλων του βουλευτών Άλ. Μυλωνά καί Άλ. 
Μελά, άπό δυό νέους μεσουρανοΰντες άστέρες τοϋ ληστρικού πανθέου, 
τούς άδελφούς Κουμπή. Ώ ς τότε οί ληστείες καί οί φόνοι θά πληθαίνουν 
καί οί έφημερίδες θά διαμαρτύρονται.

Ή  έξαρση τής ληστείας είχε καί πάλι τίς πολιτικές προεκτάσεις της. Ή  
Καθημερινή τών Αθηνών, άσχολούμενη μέ τή ληστεία στήν Ή πειρο παρα- 
τηροΰσε πώς, παρά τίς έπικηρύξεις καί τίς καταδιώξεις, οί ληστές έμειναν 
άσύλληπτοι. Ενίσχυση τής χωροφυλακής στήν περιοχή δέν θά έφερε άπο
τέλεσμα, γιατί, κατά τήν έφημερίδα, ή ληστεία ήταν νόσος ένδημική στήν 
Ήπειρο, τήν άνάπτυξή της προστάτευε ό άγροτικός πληθυσμός. Ή  Α γρο
τική ηχώ (10-8-27) έσπευσε νά χαρακτηρίσει σφάλμα τό σχόλιο τής Καθη
μερινής, ύπογραμμίζοντας πώς δέν φταίνε οί άγρότες γιά τήν άνάπτυξη 
τής ληστείας, άλλά ή άδυναμία τοΰ κράτους νά έπιβάλλει τό νόμο, ή άτι- 
μωρησία τών δραστών καί ή σέ εύρεία κλίμακα άμνηστεύσεις έπικηρυγμέ- 
νων λησταρχών καί έγκληματιών, ή άνικανότητα τών κρατικών οργάνων, 
οί άκριτομύθειες, ή πλημμελής καί άναποτελεσματική καταδίωξη, καί -τό 
πρωτάκουστο- ή άνάθεση τής άρχηγίας τών καταδιωκτικών άποσπασμά- 
των σέ άμνηστευθέντες ληστές, πού βρήκαν έτσι τήν εύκαιρία νά έκδικη- 
θοΰν όσους είχαν τολμήσει νά άποκαλύψουν στίς άρχές τίς κρυψώνες 
τους, δταν ήταν ληστές. Θά ήτο ευχής εργον -πρόσθετε ή έφημερίδα- άν ή 
ληστοκρατία είχε τά ορμητήριά της εις τήν ύπαιθρον. Διότι, έν τοιαύτη πε- 
ριπτώσει, ή δέν θά ύπήρχε ή θά κατεπολεμάτο άποτελεσματικώς. Ή  ληστο
κρατία τά ορμητήριά της έχει εις τάς πόλεις, όπου έδρεύει ή έπιτελική τών 
ληστών υπηρεσία, όπου εκπονούνται καί συντάσσονται μέ άπαράμιλλον 
στρατηγικήν καί μαθηματικήν άκρίβειαν όλαι αί ληστρικαί πράξεις καί τά 
εγκλήματα, δπου τήν υπηρεσίαν ταύτην διευθύνουν, ούχί άγρόται, άλλά 
άνθρωποι άνωτέρου κοινωνικού έπιπέδου, άνωτέρας μορφώσεως καί 
έξαιρετικής ευφυΐας καί άντιλή-ψεως. Διά νά έξαλειφθή δέ χρειάζεται άπο- 
λύμανσις τών πόλεων... Σοβαρότατες οί καταγγελίες, μέ πολλά ύπονοού- 
μενα. Σέ λίγο θά έπαιρναν πιό συγκεκριμένη μορφή μέ σαφή πολιτική το
ποθέτηση. Στίς 3-9-27, ή ίδια έφημερίδα, σέ σχόλιό της μέ τίτλο: Άνεξι- 
χνίαστον μυστήριον, διατύπωνε άπορίες μέ δηλητηριώδεις αιχμές: Περίερ
γοι ήμεϊς τε καί ή κοινή γνώμη διερωτώμεθα: Πώς συμβαίνει τόσον άφο
βος καί άκινδύνως νά κυκλοφορούν οί βουλευταί μας κ.κ. Δούλης καί 
Μπότσαρης άνά τήν ύπαιθρον καί μάλιστα εις περιφερείας, δπου συχνό
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τατα έλαβον χώραν πλεϊσται ληστείαι καί άπαγωγαί: Καί ενώ άν έπεχείρει 
άλλος τις πλούσιος, ώς τουλάχιστον ό κ. Λούλης. παρόμοιον ταξε ίδιον, 
άμφιβάλλομεν άν θά έπέτρεφεν αισίως χωρίς νά καταβάλη άν μή τι άλλο, 
πάντως όμως τά διόδια, ό κ. Λούλης μετά τοϋ συναδέλφου του διασχίζων 
δασικός έκτάσεις ολοκλήρους, άφικνεΐται αισίως, χωρίς νά δοκιμάση οϋτε 
τόν παραμικρόν φόβον. Μυστήριον άληθώς άνεξιχνίαστόν! Ίσως διά νά 
μάς αποδείξουν καί έμπράκτως ότι κακώς φωνάζουμε πώς δέν έχουμε 
άσφάλειαν!!... Τά καταγγελλόμενα είχαν ευρύτατη άπήχηση στήν κοινή 
γνώμη, τά έσχολίασε κατά διάφορους τρόπους. Ό  Κήρυξ, πού ύποστήριζε 
πολιτικά τούς δυό θίγόμενους βουλευτές, έσπευσε νά άπαντήσει στήν 
'Αγροτική ήχώ, μέ όξύτατους τόνους, χαρακτηρίζοντάς την ώς έκβιάστρια 
καί απειλώντας την μέ άποκαλύψεις. Μέ τήν ιδια -καί μεγαλύτερη- οξύτη
τα άνταπάντησε καί ή Αγροτική ήχώ, προκαλώντας τόν Κήρυκα νά δημο
σιεύσει τίς άποκαλύψεις του καί προσθέτοντας: Έάν τά δημοσιευθέντα εις 
τήν «Αγροτικήν ήχώ» καί άναγνωσθέντα ύπό χιλιάδων αναγνωστών μας 
έπρόδωσαν μεγαλεπίβουλα σχέδια τών κ.κ. βουλευτών καί τοϋ «Κήρυκος», 
δέν πταίομεν ήμείς, άλλά τά έξ Αθηνών λαγωνικά, τά όποια φαίνεται έκα
ναν τούς δυό άχωρίστους φίλους νά τρέχουν άπό τμήμα εις τμήμα τής 
Ηπείρου καί άπό στάνην εις στάνην. δεχόμενοι καί υποσχόμενοι λαγούς 
μέ πετραχείλια εις τούς απλοϊκούς καί εις τούς άναμένοντας τά πάχη των 
...δημοσιογράφους μπανταλούς. Σχόλια γιά τή ληστεία έγραψαν δλες οί 
γιαννιώτικες έφημερίδες κατά τήν καλοκαιρινή περίοδο τοΰ 1927. Σημεί
ωνε χαρακτηριστικά ή Ή πειρος (8-8-27): Τό γιαταγάνι καί ό γκράς πάλιν 
εις τήν ήμερησίαν διάταξιν. Τό δίκοπον λεπίδι έμπηγνύεται φρικιαστικά 
εις τήν μαλακήν άνθρωπίνην σάρκα. Καί ή άναισθησία καί ή σκληρότης 
ξαναφανερώνεται τρομερά καί άπελπιστικά. Οί άνθρωποι πληροφο
ρούνται ότι (ή ληστεία) ζή άθανάτως ώς άλλη λερναία ϋδρα. Τίποτε δέν 
είναι δυνατόν νά συντρίψη τάς μυρίας κεφαλάς της... Άπελπισία εκφράζει 
αύτό τό σχόλιο καί δέν άφήνει νά διαφανεϊ στόν ορίζοντα καμιά έλπίδα. 
Μόνο στούς ληστές δημιουργούσε αισιοδοξία, άφοΰ πιστοποιούσε τήν πα
ντοδυναμία τους...

Ό πω ς έγινε καί τά προηγούμενα χρόνια, ή έξαρση τής ληστείας, δημι
ούργησε παράλληλη έξαρση τής άποσπασματοκρατίας, πού γινόταν φα
νερή μέ τήν εμφάνιση πολλών κρουσμάτων βάναυσης συμπεριφοράς οργά
νων τής χωροφυλακής καί καταδιωκτικών άποσπασμάτων, άπέναντί στόν 
αγροτικό κυρίως κόσμο καί τήν αύστηρή εφαρμογή τοΰ νόμου περί έκτο- 
πισμών.

"Εντονα άντέδρασαν οί κάτοικοι τοΰ Ζαγοριοΰ έναντίον τού ένωμο- 
ταρχη Μπόγιας (Κήπων) Μπεχράκη γιά τούς «άθλους» του, έγιναν γνω
στοί άπό τά δημοσιεύματα τών έφημερίδων. Γιά τήν απομάκρυνσή του - 
τήν είχαν ζητήσει άπό καιρό οί Ζαγορίσιοι, άλλά κανένας δέν τούς άκουε-



ό δικηγόρος (δικολάβος) Καπεσόβου Γ. Σαρηγιάννης τόν μήνυσε καί ή 
εισαγγελία διέταξε ανακρίσεις, χαρακτηρίζοντας τίς πράξεις του ώς κατά
χρηση έξουσίας, παράνομη κατακράτηση κ.ά. Κατά μία δικάσιμο στό ειρη
νοδικείο Μπόγιας, όπου είχαν συγκεντρωθεί πολλοί κάτοικοι χωριών γιά 
τήν έκδίκαση τών ύποθέσεών τους, άνάμεσά τους καί ό Σαρηγιάννης ώς 
συνήγορος, ό Μπεχράκης, μόλις τόν είδε, τοϋ έγχείρησε ένταλμα πληρω
μής 32 δρχ., προερχόμενων άπό φόρο προϊόντων. Ό  Σαρηγιάννης προ- 
σφέρθηκε νά πληρώσει τό ποσό μετά τό τέλος τών έργασιών τοϋ δικαστη
ρίου. Ή  άντίδραση τοΰ Μπεχράκη κατέπληξε όλους. —Έγώ δέν παίρνω 
χρήματα, είπε, θά πάς νά πληρώσεις στό ταμείο Ίωαννίνων. Καί χωρίς 
άλλες διατυπώσεις έστειλε μέ συνοδεία τό δικηγόρο πεζό ώς τή Δοβρά κι 
άπό έκεί στά Γιάννινα μέ αυτοκίνητο. Οϋτω -σχολίαζαν οί έφημερίδες- ό 
γενναίος ενωμοτάρχης, άφοϋ δέν κατώρθωσε νά συλλάβη οϋτε έναν ζωο
κλέπτην, επέτυχε νά συλλάβη ένα έντιμον πολίτην, όφείλοντα είς τό τα- 
μείον 32 δρχ.!.. καί νά τόν στείλη είς Ιωάννινα υπό συνοδείαν... 
Βουλευτές, αύτόπτες μάρτυρες, ένημέρωσαν τηλεγραφικά τό Δικηγορικό 
σύλλογο γιά νά ένεργήσει τά δέοντα. Κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, 
στή συνέλευση τοΰ Δικηγορικού συλλόγου, κάποιος «μεγαλόσχημος» δικη
γόρος διατύπωσε τή γνώμη ότι έπειδή τό ένταλμα τών 32 δρχ. προερχόταν 
άπό φόρους άγροτικών προϊόντων, τό ζήτημα ήταν άγροτικής φύσης καί 
δέν ένδιέφερε τό σύλλογο. Ό  Δικηγορικός σύλλογος διέψευδε τήν είδηση. 
Δέν είχε συνεδριάσει καί φυσικά δέν ειπώθηκαν όσα δημοσιεύτηκαν. Τό 
πρόβλημα, όμως δέν ήταν ή στάση τοΰ Δικηγορικού συλλόγου, άλλά τά 
πολλαπλασιαζόμενα κρούσματα βάναυσης μεταχείρισης τών πολιτών έκ 
μέρους τών κρατικών οργάνων. Δυό έφημερίδες, μέ κύρια άρθρα τους, 
στηλίτευσαν αύτή τή συμπεριφορά. Βασιβουζουκισμοί. τιτλοφοροΰσε άρ
θρο του στήν Ήπειρο (19-8-27) ό Σίμων ’Ιωνάς (όταν άπουσίαζε ό Χατζής 
στήν ’Αθήνα, τόν άντικαθιστοϋσε στήν άρθρογραφία κυρίως ό γηραιός δι
κηγόρος καί δημοσιογράφος Νέστωρ Γεωργίτσης - Σ. ’Ιωνάς), κατακρίνο- 
ντας τή στάση τοΰ Μπεχράκη σέ βάρος τοΰ Σαρηγιάννη. Αναφερόταν έπί- 
σης σέ νέο άθλο τοϋ ίδιου, στή Βίτσα αύτή τή φορά, δταν τό χωριό πανη
γύριζε τό Δεκαπενταύγουστο. Τήν πρώτη μέρα τό άπόγευμα, στήθηκε ό 
χορός καί τή στιγμή πού άρχισε νά χορεύει κάποιος Βαγγέλης (Ισως νά 
πρόκειται γιά τό δικηγόρο Εύάγγελο Βασδέκη) ό Μπεχράκης τόν διέταξε 
νά σταματήσει γιά νά χορέψουν οί γυναίκες. Ό  άλλος άρνήθηκε, συνέστησε 
στό Μπεχράκη νά μήν άνακατεύεται στά τοΰ χοροΰ, ό ένωμοτάρχης άντέ- 
δρασε, άρχισαν οί διαπληκτισμοί καί ό Μπεχράκης μένεα πνέων διέταξε 
δυό χωροφύλακες νά δέσουν πισθάγκωνα μέ τριχιά τόν Βαγγέλη. Γεροδύ- 
ναμος αύτός έσπασε τά σχοινιά κι έτρεξε νά φύγει, οί χωροφύλακες δμως 
τόν πρόφτασαν, τόν έξυλοκόπησαν άνηλεώς, τόν έρριψαν κατά γης καί τόν 
έποδοπάτησαν. Τό ξύλο τών χωροφυλάκων συμπλήρωσε σέ λίγο κι ό ’ίδιος
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ό Μπεχράκης μέ δικό του ξυλοδαρμό. Πιστεύομεν -κατέληγε ό Ν. Γεωργί- 
τσης- δτι μετά τά άναμφισβήτητα ταϋτα γεγονότα, ή Α Λ . Χωροφυλακής, 
ου μόνον θ' άνακαλέση, άλλά καί θ ’ άποτάξη τοιούτους τής κοινής 
ησυχίας τών πολιτών φύλακας, οιτινες έξέλαβον τήν περιφέρειαν τής δρά- 
σεώς των ώς τιμάριον καί δικαιούνται νά συμπεριφέρωνται πρός φιλησύ- 
χους καί αυτονόμους πολίτας ώς βασιβουζούκοι. Νά παύσουν τό ταχύτε
ρο ν οί βασιβουζουκισμοί, διατύπωνε τήν αξίωση τών Ήπειρωτών σέ 
άρθρο του καί ό πρώην βουλευτής καί νομάρχης Πέτρος Μπέμπης στόν 
Ηπειρωτικό άγώνα (22-8-27). Φθάνουν -τόνιζε- τά δεινά τής ληστείας διά 
τούς ταλαιπώρους κατοίκους τής Ηπειρωτικής ύπαίθρου. Ά ς  μήν τούς 
εξωθούν εις τήν άπόγνωσιν καί οί βασιβουζουκισμοί άναξίων κρατικών 
οργάνων, καταχρωμένων τής ισχύος, ήν τής παρέχει ή πολιτεία. Ό  Η πει
ρωτικός τύπος άναγράφει πληθύν τοιούτων κρουσμάτων κατά τάς τε
λευταίας ημέρας έν Ήπείρφ. Έπρεπε -συνέχιζε- νά ληφθοΰν μέτρα, γιατί 
ύπήρχε κίνδυνος ν ’ άντιδράσει έντονα ό Ηπειρωτικός λαός καί νά συμπε- 
ριφερθεΐ στά παρανομοΰντα όργανα κατά τρόπο άνάλογο.

Έξαιτίας ορισμένων συλλήψεων μεγαλοκτηνοτρόφων γιά ύπόθαλψη 
ληστών (Ελευθερία, 24-10-27), μέ σκοπό τόν έκτοπισμό τους, ό Χρηστο
βασίλης συνιστοϋσε νά σταματήσουν οί παλιές μέθοδοι καταδίωξης τών 
Ρετζαίων, πού στηρίζονταν στούς έκτοπισμούς. Τούς είχαμε -έγραφε- μέσα 
στά χέρια μας καί τούς άφήσαμε νά φύγουν καί τούς καταδιώκουμε τώρα 
17 μήνες, χωρίς άποτέλεσμα. Στό μεταξύ εκτοπίστηκαν ώς τώρα εκατοντά
δες πολίτες ώς ληστοτρόφοι καί οί Ρετζαιοι κάθονται καί τρών καί πίνουν 
καί τήν Ά ρτα  φοβερίζουν. Τούτο σημαίνει ή ότι ό έκτοπισμός δέν είναι τό 
κατάλληλον μέσον πρός σύλληψιν τών Ρετζαίων ή δτι ό τρόπος τής κατα- 
διώξεως δέν είναι έκεϊνος. πού έπρεπε νά είναι καί πρέπει ν ' αλλάξη.

Ο Άχιλλέας ό Βάντζιος, ό σοφός έλληνοδιδάσκαλος καί έραστής τοϋ 
καλού κρασιοΰ καί τής παρέας, κράτησε τό λόγο του. Τίς μέρες πού 

έκλειναν τά σχολεία γιά τίς θερινές διακοπές, πέρασε άπό τό μαγαζί τοϋ 
Πέτρου -ήταν καί οί δυό τους έκει καί ό Πέτρος καί ό Γιάγκος- γιά νά τοϋ 
άναγγείλει ότι είχε βρει τήν ύπηρέτρια πού τοϋ ύποσχέθηκε. —Είναι μιά 
χήρα, άκληρη, άπό τό Σκαμνέλι. ό άντρας της έχυσε τό αίμα του στή Μικρά 
Ασία, έκει χάθηκε, νοικοκυρά, συμμαζεμένη, καθαρή, άκαταπόνητη στή 
δουλειά, μισόκαιρη, ό,τι χρειάζεται γιά τήν οίκογένειά σας. Θά τιμήσει τό 
ψωμί πού θά φάει. δέν θά τό μετανοιώσετε... — Αφού τό βεβαιώνεις έσύ, 
κυρ Αχιλλέα, δέν χρειαζόμαστε άλλες συστάσεις. Νά τήν ειδοποιήσεις νά 
κατέβει τό συντομότερο... —Σέ δυό-τρείς μέρες θά είναι έδώ, νά συμμαζέ
ψει τό σπίτι της κι έφτασε. "Ολα καλά, λοιπόν, άξίζει νά πούμε τίς ευχές 
μας μ ’ ένα καλό κρασί... Ό  Γιάγκος περίμενε μιά τέτοια πρόταση κι είχε 
ετοιμάσει κι όλας δυό μπουκάλια άπό γλυκόπιοτο κρασί τής Ζίτσας έκεί-
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νης τής εποχής, γέμισαν τά ποτήρια, είπαν τίς ευχές τους, ό Βάντζιος έβρι
σκε πάντα τά κατάλληλα λόγια γιά ευχολόγια, διανθισμένα καί μέ άφηγή- 
σεις σκανδαλιστικές, πολλές φορές άναφέρονταν καί στή Σμύρνη, ό Γιά
γκος σταματούσε κάθε δουλειά πού είχε κι έτρεχε νά τόν άκούσει. Άλλά

δταν ό Βάντζιος άρχιζε μιά συζήτηση 
δέν έλεγε νά τελειώσει. Τήν τραβούσε σέ 
μάκρος μέ τήν προσδοκία άνύψωσης 
ποτηριών γιά νέα εύχολόγια. Τούτη τή 
φορά δμως, έκτός άπό τό θέμα τής ύπη- 
ρέτριας τοϋ Πέτρου, είχαν κι άλλα νά 
συζητήσουν, πρώτα άπ’ δλα τά «σκάν
δαλα» τοΰ Μονοταξίου, στό Τσεπέλοβο, 
στό χωριό τοΰ Βάντζιου είχαν γίνει. 
— Θέλω νά μοϋ πείς. κύρ Άχιλλέα, τί 
είναι σωστό καί τί όχι, στη γνώμη σου 
βασίζομαι. ’Εγιναν στό χωριό σου όλες 
αυτές οί άσχήμειες πού γράφουν οί έφη
μερίδες; — Τίποτα δέν έγινε στό χωριό 
μου, άπάντησε μέ θυμό ό Βάντζιος, όσα 
γράφουν είναι κατασκευάσματα γιά νά 
πωλοϋν φύλλα. Τούς έδωσε τήν άφορμή 
ένας στενοκέφαλος χωριανός μου, άλλο 

δέν ήθελαν, έστησαν τό μυθιστόρημα. Τί έκαναν τά παιδιά; Τραγούδησαν 
καί χόρεψαν, μαζί μέ τούς έλληνικούς χορούς καί κάποιους ευρωπαϊκούς, 
πού τούς βλέπομε όλοι μας στίς χοροεσπερίδες τών σαλονιών. Ά ξιζαν κα
λύτερη τύχη οί νέοι δάσκαλοι πού ήρθαν κι όμόρφηναν τό χωριό μας, όχι 
αύτή τήν κακογλωσσιά. Δέν χάλασαν τά χρηστά μας ήθη μέ τούς χορούς 
καί τά τραγούδια τους, έμεις άσχημονήσαμε σέ βάρος τους, δείχνοντας τό 
χειρότερο έαυτό μας. Καί νά σκεφτείς ότι αύριο οί δάσκαλοι αύτοί θά διο
ριστούν καί στά χωριά τοϋ Ζαγοριοϋ νά διδάξουν τά παιδιά μας, οί 
τραυματικές έμπειρίες πού τούς δημιουργήθηκαν θά δυσκολέψουν τό έργο 
τους. Έ τσι είμαστε έμεϊς οί Ζαγορίσιοι, κι έσύ δικός μας είσαι Πέτρο, 
άλλες φορές γινόμαστε γίγαντες, κι άλλες νάνοι κι άγωνιζόμαστε τότε νά 
έπισύρουμε τήν προσοχή τοϋ κόσμου μέ πράξεις πού δέν μάς τιμοϋν. Ά ς  
είναι. Άνοιξε. Γιάγκο, ένα μπουκάλι άκόμα νά τό πιούμε σέ ύγεία τών Ζα- 
γορίσιων, ή παράδοση τούς θέλει νά πρωτοστατούν σέ μεγάλα έργα, κι όχι 
σέ διαβολές καί πανουργίες, δυστυχώς οί τελευταίες πλεόνασαν στήν έπο- 
χή μας.

'Όταν έφυγε ό Βάντζιος, ό Πέτρος τράβηξε γιά τά γραφεία τής Η πεί
ρου. Ήθελε νά πληροφορηθεΐ γιά τίς πολιτικές έξελίξεις, σήμερα θά πέσει 
ή «οικουμενική» κυβέρνηση, αύριο θά πέσει, σήμερα γίνεται κίνημα άπό

Ό ελληνοδιδάσκαλος 
Άχιλλέας Βάντζιος
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τούς στρατιωτικούς, αύριο ματαιώνεται, τί παιγνίδια, τέλος πάντων, παί
ζονταν πού δέν μπορούσε ό Πέτρος νά συλλάβει τό νόημά τους; Ό  Χατζής 
πρέπει νά ήταν ενημερωμένος. Έπειτα, άπό καιρό ζητούσε νά τόν βρει - 
τά ταξίδια τοΰ Χατζή στήν ’Αθήνα γινόταν καί πιό συχνά, γιά τίς άνάγκες 
τής εφημερίδας βέβαια, Ισως καί γιά λόγους ύγείας- νά τόν έπιτιμήσει 
γιατί συνέχιζε τήν άντιδικία του μέ τό Χρηστοβασίλη, μέ λόγια ύβριστικά, 
άπρεπα, δυό πνευματικά άναστήματα τής Ηπείρου, τοΰ ίδιου μάλιστα πο
λιτικού στρατοπέδου καί νά μήν μπορούν νά μονιάσουν; Τί παράδειγμα 
θά έδιναν στή νέα γενιά πού παρακολουθοΰσε πάντοτε μέ ένδιαφέρον τά 
πνευματικά τους δημιουργήματα, άπεχθανόταν δμως τήν χυδαιολογία τών 
δημοσιευμάτων τους, στά όποια έμπλεκαν καί τά προσωπικά τους ζητήμα
τα κι έδιναν άφορμή στούς άντιπάλους νά τούς κακολογούν; 'Όλα αύτά 
έπρεπε νά σταματήσουν, δέν ταίριαζαν σέ πνευματικούς άνθρώπους...

Ό  Χατζής ήταν στό γραφείο του, σκυμμένος, δπως πάντα στά χαρτιά 
του. Έγραφε, έσβηνε, κάποια δέν τοΰ άρεσαν, τάσχιζε καί τά πετοΰσε στό 
πάτωμα. Φαινόταν εκνευρισμένος τό έδειχναν φανερά οί κινήσεις του. 
—Δέν θά ηρεμήσεις ποτέ κύρ-Γιώργη; ακούσε ξαφνικά τή φωνή τού Πέ
τρου πάνω άπό τό κεφάλι του. —Πρέπει νά τά βάλω μαζί σου τώρα, άπά
ντησε θυμωμένος ό Χατζής. Πώς νά ηρεμήσω άνθρωπέ μου, μ ’ όσα γίνο
νται έκεί κάτω στήν αμαρτωλή πρωτεύουσα: — Καί βάλθηκες νά τήν εξα
γνίσεις έσύ κύρ Γιώργη; ήρθε ό άντίλογος. —Βλέπω πώς ήρθες μέ άγριες 
διαθέσεις, δέν σ ’ έχω συνηθίσει έτσι, έσύ μοϋ φαίνεται χρειάζεσαι ήρεμία, 
δχι εγώ... Ό  Χατζής τόν παρατηρούσε λίγη ώρα σιωπηλός, δυσκολευόταν 
νά διακρίνει τίς προθέσεις τού φίλου του. —Κάθησε, τοΰ είπε σέ κάποια 
στιγμή, φαίνεται πώς θέλεις νά μέ κατηγορήσεις γιά πολλά... —Θά σέ κα
τηγορήσω καί θά σέ μαλώσω, τί είναι αύτά πού γράφεις έναντίον τού Χρη
στοβασίλη, δέν τόν άπαλλάσω κι αύτόν άπό τό φταίξιμο, μέ τόν ίδιο 
σχεδόν τρόπο σοϋ άπαντά, όμως έσύ τόν ξεπερνάς, λές περισσότερα, απα
ράδεκτα. συχνά τόν ύβρίζεις... Ό  Χατζής πετάχτηκε πάνω έξαλλος, χειρο- 
νομοΰσε, τά λόγια του έβγαιναν σάν ριπές πολυβόλου άπό τό στόμα του, 
στήν άρχή κάτι καταλάβαινε ό Πέτρος, ύστερα δλα έγιναν ενα θολό ποτά
μι. δέν ξεχώριζες τίποτα. Σηκώθηκε νά φύγει. —Ποϋ πας: οϋρλιαξε ό Χα
τζής. ήρθες μούδωσες ένα χαστούκι καί τώρα τρέχεις νά φύγεις σάν δειλός, 
γιά νά προφυλαχτεΐς άπό τήν οργή μου; Έδώ θά καθήσεις, γιά νά μάθεις 
όσα δέν ξέρεις καί νά μή χτυπάς τό Χατζή άνανδρα, όπως κάνουν τόσοι 
καί τόσοι. Μάθε, λοιπόν, ότι δέν ήμουν έγώ έκεϊνος πού άρχισε τόν πόλεμο 
κατά τοϋ Χρηστοβασίλη, έγώ άμύνθηκα στά όσα μαγείρευε μέ τούς φίλους 
του, θέλησαν τήν πολιτική μου έξόντωση, δέν τό πέτυχαν. Κάθησαν κι οί 
δυό, ό Χατζής πιάνοντας τό στήθος μέ τό χέρι του, τόν είχε κουράσει τρο
μερά ή προσπάθεια πού κατέβαλε, ό Πέτρος μέ τύψεις γιατί άθελά του έγι
νε αιτία αύτής τής νευρικής ύπερδιέγερσης. —Μά πώς: ρώτησε, σέ χαμη
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λούς τόνους τώρα ό Πέτρος. "Ηθελε νά επιβάλλει καί στό συνομιλητή του 
τόν ίδιο τόνο άπάντησης. δέν έπρεπε νά έκνευρίζεται ό Χατζής. —Τά έχω 
δημοσιεύσει δλα, άπάντησε ό άλλος, φαίνεται πώς εσύ δέν τά διαβάζεις. 
Κρατάς μόνο εκείνα πού νομίζεις δτι θίγουν πολύ τόν άντίπαλό μου, δέν 
προσπαθείς νά έμβαθύνεις στά αίτια. Δυό λόγια μόνο θά σου πώ, γιατί 
αύτή ή ιστορία γιά νά εξαντληθεί, θέλει ώρες. Λοιπόν. Ό  Σπ. Μπότσαρης 
καί ό Χρ. Χρηστοβασίλης, προσπάθησαν άπό την άρχή τού προεκλογικού 
άγώνα νά μέ βγάλουν έξω άπό τίς άποφάσεις τής ευρύτερης άντιβενιζε- 
λικής παράταξης -βρήκαν πρόσχημα τήν υποστήριξη πού έδινα στό Με- 
ταξά- καί τό πέτυχαν. Σά νά μήν ήμουν έγώ έκεϊνος —άφήνω τήν τουρκο
κρατία— πού δέκα πέντε σχεδόν χρόνια μετά τήν άπελευθέρωσή άγωνίστη- 
κα μ ’ όλες τίς δυνάμεις μου γιά τήν επιτυχία τής παράταξης, έξορίστηκα, 
πείνασα, συκοφαντήθηκα. καταστράφηκα. Αγωνίστηκα έγώ γιά νά έρθει ό 
νεαρός τών σαλονιών Σπ. Μπότσαρης άπό τήν 'Αθήνα, νά έκμεταλλευτεΐ 
αύτή τήν παράταξη, γιά τήν όποια έφτυσα αίμα. κι έγώ νά μήν έχω τό δι
καίωμα νά πώ τή γνώμη μου. Τιμωρήθηκε, βέβαια, άπό τόν Ηπειρωτικό 
λαό γιά τή στάση του, τόν μαύρισε στίς έκλογές, δμως ή πίκρα έμεινε σω- 
ρευμένη μέσα μου. Γιαυτό καί άρχισα άγώνα έναντίον του καί τών δυό 
συνεταίρων του, προπαντός κατά τοϋ Χρηστοβασίλη, πνευματικός άνθρω
πος αύτός, πώς δικαιολογεί αύτή τή στάση του άπέναντί μου; Καί νά ηταν 
μόνο αύτό: Σταμάτησε νά πάρει βαθειά άνάσα, τό στήθος του τόν πίεζε, 
άναψε τσιγάρο γιά νά χειροτερέψει άκόμα περισσότερο τήν κατάσταση, 
άρχισε νά τόν πνίγει βήχας κι άγωνιζόταν ν ’ άπαλλαγει άπ’ αύτόν. Ό  Πέ
τρος δέν ρώτησε, ήξερε τί άλλες κατηγορίες θά έλεγε ό Χατζής. Ό ταν κα
ταλάγιασε κάπως ό βήχας, ό άλλος συνέχισε: —Καί σά νά μήν έφταναν 
όλα αύτά. ό φίλος μου ό Χρηστοβασίλης. άξιος συμμαχητής σέ πνευματι
κούς άγώνες, άλλά μικρόψυχος σέ πολιτικές άντιπαραθέσεις, έγινε όργανο, 
άν δέν πρωτοστάτησε, στή σκευωρία πού έστησαν οί άντίπαλοί μου, δτι 
δήθεν έγώ πρότεινα τή χορήγηση προσωρινής άμνηστείας στούς Ρετζαίους, 
γιά νά ’ρθουν τάχα νά καταθέσουν καί ν ' άποκαλύψουν τήν άλήθεια; Ποιά 
άλήθεια; Αύτή πού όλος ό κόσμος ξέρει καί κανένας δέν άμφιβάλλει, ότι 
οί Ρετζαΐοι βρίσκονται πίσω άπό τή ληστεία της Πέτρας, αύτοί είναι οί 
όργανωταί της κι αύτοί έπέλεξαν τά έκτελεστικά τους όργανα; Από τήν 
ήμέρα τής μεγάλης σφαγής δέν έπαψα νά καταγγέλλω τήν άδράνεια τών 
άρχών γιά τήν άνοχή πού έδειχναν άπέναντί τους καί νά υποδεικνύω, άμε
σα καί έμμεσα τή σύλληψή τους, καυτηριάζοντας τούς υπαίτιους τών άπο- 
δράσεων τών έκτελεστών Λάμπρου Στάθη κι άλλων. Κι έρχονται αύτοί. μέ 
πρώτο τό Χρηστοβασίλη. νά κατηγορήσουν έμένα δτι μεσολάβησα στόν 
Τσαλδάρη γιά νά τούς διευκολύνω. Υπάρχει μεγαλύτερη βρισιά ά π ’ αύτή: 
Καί γιατί, δταν ό ίδιος ό Τσαλδάρης διέψευδε τίς κατηγορίες, έξακο- 
λουθοΰσαν νά επιμένουν: Γιατί δέν έβγαιναν σάν άντρες, νά ομολογήσουν



— 155 —

δ η  έσφαλλαν καί νά τεθεί τέρμα σ ’ αύτή τήν αντιπαράθεση, πού τόσο τήν 
άπεχθάνομαι; Γιά νά άμυνθώ άναγκάζομαι νά ξερνάω στό χαρτί τό χειρό
τερο εαυτό μου καί νά γράφω έναντίον τοϋ Χρηστοβασίλη πράγματα, γιά 
τά όποια τήν ίδια μέρα μετανοιώνω, δυστυχώς δέν μοϋ άφήνουν περιθώ
ρια νά σκεφτώ καί νά γράψω ήρεμα. Κουράστηκε καί πάλι σταμάτησε. Τά 
μάγουλά του χρωματίστηκαν άπό ένα έντονο κεραμίδι χρώμα, ήταν ή άρχή 
τής ύπουλης άρρώστειας πού τόν φτιασίδωνε έτσι. Εξακολουθούσε νά 
είναι εκνευρισμένος, κάποια στιγμή, ένα μολύβι πού είχε πάρει στά χέρια 
του, άφήνοντας τήν πένα, τό έσπασε στά δυό... —Καί τώρα; ρώτησε δειλά 
ό Πέτρος. —Τώρα, τίποτα. Βαρέθηκα νά τούς παρακολουθώ, σταμάτησα. 
Καί νά γράψουν δέν θά τούς άπαντήσω. Θά φύγω γιά τήν ’Αθήνα, νά μάθω 
άπό πρώτο χέρι πώς έξελίσσεται ή πολιτική κατάσταση, έφτιασαν τήν 
«οικουμενική» καί δέν τήν άφήνουν οί ίδιοι νά στεριώσει, γιαυτήν έγραφα 
δταν ήρθες κι ήμουν άπό τή στιγμή έκείνη άρκετά έκνευρισμένος. Αϋριο 
θά διαβάσεις τό άρθρο μου, πιστεύω νά συμφωνήσεις. Πρέπει νά δώ καί 
κανένα γιατρό, ή ύγεία μου δέν πάει καλά. ν.Ερχεστε καί σείς καί μοϋ ρί
χνετε όλο τό φταίξιμο. Τόσο κακός άνθρωπος είμαι; —Νά μέ συγχωρήσεις, 
κύρ Γιώργη, άν άθελά μου σέ στενοχώρησα. Ξέρεις τήν άγάπη καί τό σεβα
σμό μου. Μόνο πού νά, δέν θέλω νά σάς βλέπω άντίπαλους έσένα καί τό 
Χρηστοβασίλη. Είστε δυό πολύτιμα κεφάλαια γιά τόν τόπο, δέν πρέπει νά 
φθείρεστε. Σοϋ εύχομαι καλό ταξίδι, νά γυρίσεις γερός, σέ χρειαζόμαστε... 
Τούσφιξε τό χέρι κι έφυγε...

Τήν άλλη μέρα ό Πέτρος διάβαζε στήν Ή πειρο  (31-7-27): Α πό τάς τε
λευταίας ειδήσεις έξ Αθηνών, σχετικώς μέ τήν οικουμενικήν κυβέρνησιν, 
δέν είναι δυνατόν νά συγκομίση κανείς τίποτε άλλο, παρά τήν έντύπωσιν 
ότι αϋτη κερνά τό τελευταϊον ποτήριον εις τόν ελληνικόν λαόν, διά ν ’ απο
στράγγιση οϋτος. μέχρι τελευταίας σταγόνος. τήν άηδίαν καί τήν άγανά- 
κτησιν, μέ τάς όποιας τόν ύπερπλήρωσεν τό παραδοξοφανές αύτό κυβερ
νητικόν τερατούργημα καί συνοθύλευμα τών παραδόξων υπουργών, πα
ραδόξων άνθρώπων, παραδόξων νοοτροπιών καί παραδόξων άναιδειών 
άπέναντί τοϋ λαοϋ... Αφήνουν δέ αί ειδήσεις αϋται νά ύπονοηθή ότι εύρι- 
σκόμεθα πάλιν πρό διασπάσεως τής οικουμενικής. ’Α ς διασπασθή έπί τέ
λους νά ήσυχάση ό δυστυχής ελληνισμός, άλλά καί ό δυστυχής πολιτικός 
κόσμος άμφοτέρων τών πολιτικών στρατοπέδων, τά όποια ό άκατανόητος 
κυβερνητικός έσμός καταπληγώνει καί καταδοκιμάζει καθημερινώς. 'Ας 
διασπασθή. άλλ ’ ας διασπασθή τουλάχιστον μίαν ώραν άρχήτερα καί πριν 
ή μάς κληροδοτήση υποδουλώσεις νέας οίκονομικάς καί νέα βάρη αύτο- 
σχεδιασμών οικονομολογικών καί άκροβατισμών άγυρτικών. Ά ς  διασπα- 
°θή πριν ή καταρρακωθή τελείως, έν τή συνειδήσει τών έλλήνων πολιτών, 
πάσα έννοια κοινοβουλευτισμού, ώστε ή χθεσινή γενική κατακραυγή κατά 
τής στρατοκρατίας νά μή μεταβληθή εις άόριστον σύγκρισιν καί παραλλη
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λισμόν. ότι καί ό τελευταίος λοχίας τών στρατώνων θά έχη καί νοΰν καί 
νεΰρα καί στοιχειώδη κρίσιν περισσοτέραν άπό τάς εννέα αϋτάς πολιτικάς 
μούμιας, αί όποΐαι, έπί έν έτος τώρα παρουσιάζουν συνοικιακόν θέαμα τα- 
πεινοζήλων γραϊδίων, λογομαχούντων έκάστην ημέραν καί έκάστην 
πρωίαν καί έκάστην στιγμήν... Έγραφε καί πολλά άλλα άκόμα ό Χατζής 
γιά τήν «οικουμενική», πού γιαυτόν είχε καταντήσει τελείως άνυπόληπτη. 
'Υπερέβαλλε. Παρά τίς συχνές κρίσεις, παρά τήν έπικρεμάμενη δαμόκλειο 
σπάθη έκ μέρους τών στρατιωτικών παραγόντων, οί όποιοι κάθε τόσο 
άπειλοΰσαν μέ κινήματα, ή «οικουμενική» πρόσφερε έργο καί στήν άρχή ό 
ελληνικός λαός τήν περιέβαλε μέ τήν έμπιστοσύνη της. "Ομως ό Διχασμός, 
πού δοκιμαζόταν αύτή τή φορά μέ τό σχηματισμό τής «οικουμενικής», δέν 
έβλεπε μέ καλό μάτι τέτοιες προσεγγίσεις. Ού συγχρώνται Ιουδαίοι Σαμα- 
ρείταις, αύτό έλεγε στήν ούσία ό Χατζής μέ τό άρθρο του... —Καταλαβαί
νω. κύρ Γιώργη τήν άναστάτωσή σου καί τίς άμφιβολίες σου. Γράφεις άλή- 
θειες, λές κι άλλα πού δέν είναι σωστά. Καί πάντα άψύς, πώς νά ηρεμήσεις 
μέ τέτοιες άνησυχίες; Καταστρέφεις τήν ύγεία σου... σκέφτηκε ό Πέτρος, 
δταν τό διάβασε. Στίς 12 Αύγούστου, τό Λαϊκό κόμμα άπεχώρησε άπό τήν 
κυβέρνηση, χωρίς αύτή νά καταρρεύσει. Τά έναπομείναντα κόμματα μοι
ράστηκαν, δπως σημειώθηκε, τά ύπουργεΐα τών Λαϊκών μεταξύ τους, ό 
Μεταξάς, ό πολιτικός τής έμπιστοσύνης τοΰ Χατζή δέν ακολούθησε τόν 
Τσαλδάρη στήν άποχώρησή του...

Κατά τά τέλη Αύγούστου ή ’Αλεξάνδρα τοΰ Θεολόγου έφερε στόν κό
σμο τό πρώτο της παιδί κι ήταν άγόρι. Σκόρπισε χαρά καί στίς τρεις οικο
γένειες. Ό  Πέτρος κι ό Γιάγκος ένοιωθαν πώς κάποιος δικός τους άνθρω
πος μπήκε στό σπίτι τους, ό Θεολόγος πηδούσε νά φτάσει τόν ουρανό, 
έφτιαχνε πάλι οικογένεια, θά στέριωνε αύτή τή φορά, δέν θάχε τήν τύχη 
τής άλλης πού έξοντώθηκε στή χαμένη πατρίδα τής ’Ιωνίας. Τό σπίτι τής 
’Αλεξάνδρας γέμισε δώρα γιά τό νεογέννητο, κουμπάροι θά γίνονταν ό Πέ
τρος κι ό Γιάγκος, άποφασίστηκε άπό τήν πρώτη στιγμή' μιά παράκληση 
μόνο έκανε στό Θεολόγο ό Πέτρος: νά τοΰ έπιτρέψει νά δώσει στό παιδί 
του τό όνομα τοΰ Βασίλη. "Ηθελε νά τό άκούει αύτό τ ’ όνομα, έφερνε 
μπροστά τό χαμένο γυιό του, έστηνε ολόρθο τό παλληκάρι μέ τόν ηρωισμό 
καί τή μαρτυρική ζωή του, ό Πέτρος ένοιωθε τύψεις δταν θυμόταν τό Βα
σίλη, ένοιωθε πώς ό χρόνος πήγαινε νά τόν μεταβάλει σέ μιά μακρυνή άνά- 
μνηση. αύτό δέν τόθελε ποτέ, έπρεπε ν ’ άναστήσει τ ’ όνομα. Κανένας δέν 
έφερε άντίρρηση κι ό Πέτρος αίσθάνθηκε τήν καρδιά του νά ξαλαφρώνει.

Τό καλοκαίρι περνοΰσε κι δπου νάταν τά σχολεία θάνοιγαν. Ό  Πετρά- 
κης τέλειωσε μέ άριστα τή δεύτερη τάξη τοΰ Σχολαρχείου, ένας χρόνος 
άκόμα καί θά γινόταν μαθητής τής περιώνυμης Ζωσιμαίας σχολής. Οί έφη
μερίδες έγραφαν πώς θ ’ άναλάμβανε πάλι τή διεύθυνσή της ό Γεώργιος 
Καλούδης, τόν μετέθεταν, έλεγαν, στά Γιάννινα άπό τό Λεωνίδιο, δπου



ήταν γυμνασιάρχης, σέ λίγες μέρες ή είδηση διαψεύσθηκε, πρός μεγάλη καί 
πάλι άγανάκτηση τοΰ Χρηστοβασίλη. Ό  Καλούδης βρέ -τούς έγραφε- είναι 
άξιος νά διδάξει στό Πανεπιστήμιο τής :Αθήνας καί σεϊς τόν στέλνετε στό 
Λεωνίδιο; Ποΰ ν ’ άκούσουν οί μεγάλοι τής πρωτεύουσας... Ή  Έλενίτσα, 
έννιά χρονών τώρα, θά φοιτούσε στήν τέταρτη τάξη τοΰ Δημοτικοΰ, μεγά
λωσε, έρριξε μπόϊ, σάν τή γιαγιά της, θά τέλειωνε κι αύτή τό Σχολαρχείο 
καί τή Ζωσιμαία, κι είχε ό Θεός γ ι’ άργότερα...

Καί γιά τίς δυό οικογένειες έμεινε άκόμα άνοιχτό τό θέμα τοΰ γυρισμοΰ 
τής Θεώνης. Είχαν βέβαια, διαβεβαιώσεις άπό τόν Καρβούνη, ότι σύντομα 
δλα θά τέλειωναν, ό Έσσάτ πασάς άποτελοΰσε έγγύηση γιαυτό, άλλά... 
άλλά οί Τούρκοι ήταν Τούρκοι, δέν μπορούσε κανείς νά είναι γιά τίποτε 
σίγουρος. Ώ ς τώρα νεότερα δέν είχαν, ό Καρβούνης βρισκόταν στήν ΑΛε- 
ξάνδρεια, άγνωστο πότε θά έκανε τό νέο του ταξίδι γιά τήν Κωνσταντι
νούπολη...

Κ άποιες φορές, άνατρέχοντας στά παλιά, νομίζεις πώς τό παρελθόν 
ξαναβιώνει στά γεγονότα πού συμβαίνουν στίς μέρες μας. Στίς 4 

Αύγούστου 1927, δημοσιευόταν στήν 'Ήπειρο τό παρακάτω άρθρίδιο: 
Μετά λύπης πληροφορούμεθα δτι είς τήν άρθρογραφίαν διαφόρων αλβα
νικών εφημερίδων, ώς τής «Δημοκρατίας» Αργυροκάστρου, τοϋ «Τηλε
γράφου» τών Τιράννων καί άλλων, καταναλίσκεται τελευταίως πικρόχο
λος μελάνη κατά τής Ελλάδος. Κατηγορίαι άβάσιμοι καί άόριστοι κατά 
τών ελληνικών άρχών, ώς πιεζουσών άλβανικάς δήθεν μειονότητας, άπει- 
λαί άντιποίνων κλπ., πληροϋσι τάς στήλας τών εφημερίδων τοϋ φίλου 
κράτους. Ειμεθα άπολύτως πεπεισμένοι δτι ή άλβανική κυβέρνησις ουδό
λως συμμερίζεται τάς σκέψεις ταύτας τού άνευθύνου τύπου, οϋχ ήττον 
είναι άνάγκη νά τονισθή ένταϋθεν, δτι τοιαύτη στάσις αύτοϋ δέν δύναται 
νά προάγη. ώς είναι εύνόητον, τήν άνάπτυξιν καί έδραίωσιν φιλικών δε
σμών μεταξύ τών δύο γειτόνων λαών, ύπέρ ής πάντες έργαζόμεθα. Ή  
ελληνική κοινή γνώμη, γνωρίζουσα δτι ή Ελλάς μετά τόσης ευσυνειδησίας 
τηρεί τάς πρός τήν Κ.Τ.Ε. (Κοινωνίαν τών Εθνών, τόν Ο.Η.Ε. τής έποχής) 
υποχρεώσεις αυτής καί είδικώς πρός τάς έν τή χώρα της μειονότητας, ώστε 
να δεχθή καί τήν έκφρασιν ευχαριστίας τοϋ Συμβουλίου τής Κ.Τ.Ε., δέν 
δύναται ή μετά βαθείας πικρίας νά βλέπη δημοσιευόμενα είς εφημερίδας 
φίλου κράτους τοιαϋτα άρθρα. Ειμεθα ένθερμοι οπαδοί ειλικρινούς φι
λίας καί συνεργασίας τών δύο χωρών καί διά τοϋτο ιδιαιτέρως λυπούμεθα 
διαπιστοϋντες ελλειψιν τού αύτοϋ πνεύματος παρά ταίς Αλβανικαΐς 
συναδέλφοις.

Μέ τό γάντι, λοιπόν, μέ δλη τήν εύγένεια, κριτική γιά τήν άνθελληνική 
στάση τών άλβανικών έφημερίδων, πού τά έγραφαν, λέει, άπό μόνες τους, 
χωρίς νά παρακινούνται άπό τήν άλβανική κυβέρνηση, τόση δηλαδή άνε-
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ξαρτησία γνώμης στό κράτος τοΰ Ζώγου, τών άλβανοϊταλών άργότερα, 
πού έξεστράτευσαν έναντίον της Ελλάδας στόν πόλεμο τοΰ ’40, τοΰ Χό
τζα, μετά τόν πόλεμο, τοΰ Άλία καί τελευταία τοΰ Μπερίσα. Γιά τά όσα 
γράφουν καί σήμερα έναντίον τής Ελλάδας, γιά τούς χάρτες πού κυκλο
φορούν, γιά τίς διώξεις τών Βορειοηπειρωτών, εύθύνες δέν υπάρχουν. Οί 
τελευταίοι φταίνε γιά τίς διώξεις τους. Τά ιδια καί τότε καί σήμερα. Ή  
μόνη διαφορά είναι ότι τότε ή Κοινωνία τών Εθνών μάς έδινε συγχαρη
τήρια γιά τή συμπεριφορά μας άπέναντί στούς Τσάμηδες (καί ξέρουμε 
όλοι πώς τήν ξεπλήρωσαν αύτή τή στάση μας), ένώ ή σημερινή Κ.Τ.Ε., ό 
Ο.Η.Ε., ούτε ένα καλό λόγο δέν λέει γιά τίς διώξεις τών Βορειοηπειρωτών. 
Άλλά τί, άλήθεια, συνέβαινε στήν Τσαμουριά, γιά νά διαμαρτύρονται ύπο- 
κριτικά οί αλβανικές έφημερίδες, στήν προσπάθειά τους νά καλύψουν 
διωγμούς τών Βορειοηπειρωτών καί τότε; Επίμονη άλβανική προπαγάν
δα. τήν όποία έπισήμανε ό Βορειοηπειρωτικής καταγωγής διευθυντής τοΰ 
Κήρυκος Δημοσθ. Πανίδης καί τήν κατήγγειλε, ένώ άπό τήν πλευρά του, 
λανθάνοντας στό σημείο αύτό, ό Χρηστοβασίλης μιλούσε γιά λάθη καί 
απειρίες τών εκεί ύπηρετούντων ύπαλλήλων. Ή  προπαγάνδα τής άλβα- 
νικής κυβέρνησης έτεινε στό νά πείσει μεγάλο άριθμό Τσιάμηδων νά εγκα
ταλείπουν τήν Ελλάδα, γιά ν ’ άρχίσει άγριος διωγμός τών Βορειοηπει
ρωτών καί έκδίωξή τους άπό τίς πατρογονικές εστίες.

Έναντίον τής άλβανικής προπαγάνδας στήν Τσαμουριά είχε άρθρογρα- 
φήσει καί ό Ηπειρωτικός άγών, δημοσιεύοντας καί άνταποκρίσεις άπό τά 
δεινοπαθήματα τών Βορειοηπειρωτών. Σ ’ αύτές ή Δημοκρατία τοΰ Άργυ- 
ροκάστρου άπαντούσε: Ή  έν Ίωαννίνοις έκδιδομένη έφημερίς «Ηπειρω
τικός άγών» έδημοσίευσεν άνταποκρίσεις έξ Άργυροκάστρου... εις άπά- 
ντησιν άρθρων μας έπί τών παθημάτων τών Τσάμηδων, οί όποιοι ώς μει- 
ονότης δέν άπολαμβάνουν τών δικαιωμάτων των, πιεζόμενοι ύπό τών 
αρχών. Αύτά τά πράγματα δμως τά γνωρίζει πολύ καλά καί ό τύπος τών 
Ίωαννίνων (ημείς μόνον γνωρίζομεν -έγραφε, σέ παρένθεση, ό Ηπειρω
τικός άγών- ότι οί Βορειοηπειρώται Έλληνες ύφίστανται ζυγόν βαρύτε- 
ρον τού τουρκικού) καί πρό μικρού χρόνου μάλιστα τό έ χ ε ι  β ε β α ι ώ 
σ ε ι  κ α ί  ή έ φ η μ ε ρ ί ς  « ’Ε λ ε υ θ ε ρ ί α » .  Οί Αλβανοί δέν έχασαν 
τήν εύκαιρία νά έκμεταλλευθοΰν τήν άρθρογραφία τού Χρηστοβασίλη, γιά 
τήν όποία έπικρίθηκε άπό τίς άλλες έφημερίδες, ιδιαίτερα δταν ύποστήριζε 
πώς οί άλβανοί μπέηδες τών Φιλιατών δέν έπρεπε νά πληρώνουν γεώμορο, 
άποψη άντίθετη μ’ έκείνη πού είχε ό Ιδιος πριν άπό δέκα χρόνια γιά τό 
ίδιο θέμα.

Στίς σχέσεις μας μέ τήν Αλβανία, τήν έποχή έκείνη, είχαμε ν ’ άντιμε- 
τωπίσωμε ένα δύσκολο θέμα, παρόμοιο μ’ δ,τι πού συμβαίνει στίς μέρες 
μας, σέ πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Έγραφε ό Ηπειρωτικός άγώνττίς 31- 
8-27: Ή  συνεχής έκ τοϋ άλβανικοϋ έδάφους έπιδρομή πλιατσικολόγων.
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τών οποίων ή δράσις εσχάτως ένετάθη πρός σοβαρόν άνησυχίαν τής 
Ηπειρωτικής κοινής γνώμης, μάς άγει εις τήν όιατύπωσιν τής εξής ύπο- 
δείξεως: Νά τοποθετηθούν εις τά ενδιάμεσα μεταξύ τών στρατιωτικών 
φυλακίων κενά τοιαύτα έξ άνδρών τής Χωροφυλακής, έπόπται δέ τών το- 
ποθετηθησομένων φυλακείων χωροφυλακής νά όρισθούν δύο ή τρεις άξιω- 
ματικοί τοϋ σώματος τούτου. Προχωρούσε καί σ’ άλλες υποδείξεις ή εφη
μερίδα, πού μπορούσαν νά εφαρμοστούν τότε, όπως γίνεται καί σήμερα. 
Συμπέρασμα: ή ιστορία έπαναλαμβάνεται...

Τ ό μεγάλο γεγονός γιά δλες τίς γιαννιώτικες έφημερίδες τόν Αύγουστο 
τοΰ 1927 ήταν ή συγκρότηση τοΰ A ' Πανζαγορισιακοϋ συνεδρίου, στό 

Σωποτσέλι (Δίλοφο) τοΰ Ζαγοριοΰ, άπό τά άρχοντοχώρια τής περιοχής. 
Καί τί δέ γράφτηκαν τότε γιά τό Ζαγόρι! Άρθρα, σχόλια, περιηγήσεις, 
άποκάλυψη τών φυσικών του καλλονών, άναδρομή στήν ιστορία του, όλα 
έπαινετικά! Τούς έντυπωσίασε δλους ή καλή οργάνωση τοΰ συνεδρίου, οί 
έμπεριστατωμένες εισηγήσεις καί τά ούσιαστικά συμπεράσματα, στά όποια 
περιλαμβάνονταν καί τά μέτρα, τά όποια έπρεπε νά λάβει ή πολιτεία γιά 
νά κρατηθεί τό Ζαγόρι -άπό καιρό είχε άρχίσει νά άποψιλώνεται άπό κα
τοίκους- όρθιο! Στήριξαν πολλές έλπίδες στό συνέδριο αύτό οί Ζαγορίσι- 
οι, δλες σχεδόν διαψεύστηκαν, μέ άποτέλεσμα τό σημερινό κατάντημα. Ή  
έπιτυχία τοΰ συνεδρίου παρακίνησε κι άλλες έπαρχίες νά οργανώσουν τά 
τοπικά τους συνέδρια καί τόση ήταν ή προθυμία, πού μία έφημερίδα τή χα
ρακτήρισε έπιδημία συνέδριο μανίας...

Τό συνέδριο άρχισε στίς 28 Αύγούστου. Παρούσες έκει δλες οί θρη
σκευτικές, πολιτικές καί στρατιωτικές άρχές, κανένας δέν έλειψε. Α για
σμός, χοροστάτησε ό Σπυρίδων, ομιλίες καί χαιρετισμοί τοΰ δεσπότη, τών 
βουλευτών, καθώς καί τών προέδρου καί γραμματέα τοΰ Ζαγοριασιακοϋ 
συλλόγου Ίωαννίνων Κων. Κατσαδήμα καί Άχιλ. Βάντζιου. Άπό τήν ομι
λία τοΰ τελευταίου παραθέτω άποσπάσματα: Κύριοι σύνεδροι, ή πατρίς 
μας καταρρέει. Τό ώραΐον μας Ζαγόρι, ή χώρα τών γραμμάτων καί τών 
μεγάλων διδασκάλων, τών μεγάλων ευεργετών, τοϋ γνησίου ελληνικού πο
λιτισμού, όλονέν έρημοϋται εις τρόπον άπελπιστικόν. Ή  δροσόλουστος 
αύτή νύμφη τής Ηπείρου, περίλαμπρος εις κάλλος καί μαγείαν, φθίνει 
όλοέν καί μαραίνεται καί έπί τού προσώπου της δέν άπομένει, ώς λείψα
νο ν παρελθόντος μεγαλείου της, είμή τό μειδίαμα εις τά χείλη της, δώρον 
τής ώραίας της φύσεως. Ό  Ζαγορίσιος, ό όποιος άλλοτε τρώγων τόν π ι
κρόν άλλά τίμιον άρτον τής ξενητείας καί πίνων τό ύδωρ άνάμεικτον μέ 
τόν ιδρώτα τοϋ προσώπου του, διέσχιζε γήν καί θάλασσαν διά νά έπα- 
νέλθη εις τήν πάτριον γήν, ινα φιλήση τό χώμα της, καί έκπληρών άένναον 
πόθον του νά τήν εύεργετήση. νά ζήση εύτυχής μεταξύ τών συμπατριωτών 
του καί νά ταφή εις τό χώμα τής πατρίδος του, σήμερον έκπατρίζεται, φεύ-
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γων τό φάσμα τής πενίας, τό όποιον διαρκώς τόν έπαπειλεϊ. Δέν άπομέ- 
νονν είς αύτό παρά ολίγοι, άλλά θερμοί πατριώται, θρηνωδοί τής συνετε- 
λουμένης τελικής καταστροφής.

Μίλησαν πολλοί στό συνέδριο. Εισηγητές, δμως, γιά τά βασικά θέματα 
πού άπασχολοΰσαν τό Ζαγόρι, σύμφωνα καί μέ τήν ήμερήσια διάταξη, 
ήταν: α) Γιά τή συγκοινωνία (άποτελοΰσε τότε δχι μόνο γιά τό Ζαγόρι, 
άλλά καί γιά δλη τήν "Ηπειρο, τό ύπ’ άριθμ. 1 πρόβλημα) ό γιατρός Α. 
Λιάπης. β) Γιά τά κληροδοτήματα καί τήν έκπαίδευση, δυό λαμπροί καθη
γητές οί: Χαρ. Μαστορίδης καί Κων. Γκράτζιος γ) Γιά τήν άγροτική άσφά- 
λεια καί τά δάση: ό Π. Πρωτοσύγγελος. δ) Γιά τήν κτηνοτροφία καί τίς βο
σκήσιμες έκτάσεις: ό Ήλ. Τσέπης ε) Γιά τή δεντροκομία, μελισσοκομία 
κλπ.: 6 Μιχ. Μουτσόπουλος (ό μόνος έπιζών άπό τούς εισηγητές). ’Αλλά 
καί κάθε ένας άπό τούς σύνεδρους μπορούσε νά μιλήσει γιά 10 λεπτά.

Πολλά έχουν γραφεί γιά τό συνέδριο αύτό, τό τόσο πετυχημένο, πρω
τεύει δμως ή δημοσίευση τών άποφάσεων άποσπασμάτων τεκμηριωμένων 
εισηγήσεων καί εύστοχης κριτικής. Τά κείμενα παρέχουν τήν εύχέρεια στό 
μελετητή, άλλά καί κάθε ένα πού ένδιαφέρεται γιά τό Ζαγόρι ή όποιαδή- 
ποτε άλλη περιοχή, νά σχηματίσει γνώμη γιά τήν άξιοπιστία τοΰ κράτους, 
τό όποιο μέ τήν παρουσία τών έκπροσώπων του στό συνέδριο, αρχών, 
βουλευτών κ.ά. συμφώνησε μέ τίς άποφάσεις καί ύποσχέθηκε τήν πραγμα
τοποίησή τους. Από τίς υποσχέσεις του, λίγες πραγματοποίησε, έτσι τό 
Ζαγόρι άφέθηκε στή μοίρα του γιά νά φτάσει στό σημερινό κατάντημα.

Οί άποφάσεις τοΰ συνεδρίου ήταν οί εξής: α) Συγκοινωνία: 1) Νά κα- 
ταβληθή σύντονος ένέργεια, δπως οί οδοί Ίωαννίνων-Δοβράς διά Κεντρι
κού Ζαγορίου πρός Γρεβενά καί Ίωαννίνων-Μετσόβου-Καλαμπάκας, 
διερχομένη δι ’ :Ανατολικού Ζαγορίου, χαρακτηρισθώσιν ώς έθνικαί. 2) Νά 
σύστηματοποιηθώσιν καί ένισχυθώσιν οί Σύνδεσμοι κοινοτήτων Ζαγορίου 
οδοποιίας πρός κατασκευήν διακλαδώσεων έκ τής κεντρικής άρτηρίας 
πρός τάς κοινότητας, β) Κληροδοτήματα: Νά έφαρμοσθή τό οίκεΐον διά
ταγμα πρός καταρτισμόν έπαρχιακών Ζαγορισιακών έπιτροπών, ύπό τήν 
προεδρίαν τού Μητροπολίτου Ίωαννίνων, πρός κανονισμόν τών κληρο
δοτημάτων τοϋ Ζαγορίου. γ) Έκπαίδευσις: Νά μή καταργηθώσι τά σχολεία 
τής Δημοτικής έκπαιδεύσεως, τά μή παρουσιάζοντα τόν άπαιτούμενον 
άριθμόν μαθητών διά μίαν πενταετίαν, δ) Αγροτική ασφάλεια: 1) Παγίω- 
σις τής δημοσίας ασφαλείας, ήτις θά συντελέση καί είς τήν έδραίωσιν τής 
άγροτικής τοιαύτης, λαμβανομένων πρός τούτο ειδικών μέτρων. 2) Κινητά 
πταισματοδικεία κατά τήν θερινήν περίοδον, πρός έκδίκασιν άγροτικών 
άδικημάτων. 3) Α ί έπιδικαζόμεναι άποζημιώσεις, είς οίονδήποτε ποσόν 
καί άν άνέρχωνται, νά καταβάλλωνται άμέσως είς τόν ζημιωθέντα. ε) Δά
ση: 1)Νά έπισπευσθή ή έκτέλεσις τοϋ Ν.Δ. τής 29ης Ιουλίου 1927 διά τά 
μπαλταλίκια μέχρι 2000 στρεμμάτων καί νά άποδοθώσιν είς τάς κοινότη
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τας. 2) Νά τροποποιηθώ τό άρθρον 6 τοϋ ώς άνω διατάγματος καί νά πα- 
ραχωρηθοϋν καθ’ ολοκληρίαν τά δάση είς τάς κοινότητας, έπιτρεπομένου 
οίουδήποτε άποδεικτικοϋ μέσου, στ) Βοσκήσιμες γαΐες: 1)Νά καταβληθή ή 
δέουσα προσοχή τών κοινοτικών συμβουλίων κατά τόν καθορισμόν τής 
χρήσεως τών βοσκήσιμων γαιών καί αί άποφάσεις των νά είναι λεπτομε
ρείς. 2) Νά έπιτραπή οί έτεροδημόται ποιμένες οί βόσκοντες 250 πρόβατα, 
νά βόσκωσι καί ίδικά των 40 μικρά καί 5 μεγάλα, έπί καταβολή διπλάσιου 
δικαιώματος βοσκών. 3) Νά υποχρεωθούν οί δημόται κτηνοτρόφοι, άμα τή 
εισαγωγή τών ποιμνίων των είς τάς κοινοτικάς βοσκάς, νά προκαταβάλω- 
σι τό 1/3 τοϋ δικαιώματος τών βοσκών καί νά ύποβάλωσιν βεβαίωσιν τής 
οικονομικής εφορείας περί τοϋ άριθμοϋ τών δηλωθέντων ζώων των, ώς 
καί τών ποιμένων των, καί έν περιπτώσει ψευδούς δηλώσεως νά ύποχρε- 
ωθώσιν είς καταβολήν διπλάσιου δικαιώματος βοσκών. 4)Νά έπιτραπή 
παρά τών κοινοτικών συμβουλίων ή βόσκησις δωρεάν 25 μικρών ζώων 
τών κατοίκων καί 5 μεγάλων. 5) Νά δικαιούνται ν ’ άποκτήσωσι δικαιώμα
τα δημότου έτεροδημόται. έχοντες πραγματικήν καί συνεχή έγκατάστασιν 
δεκαετή καί άκίνητον περιουσίαν 50.000 δρχ. ζ) Πρακτική έκπαίδευσις. 1) 
Νά ίδρυθώσι δύο δενδροκομικοί σταθμοί είς κατάλληλα σημεία τοϋ Ζαγο
ρίου, νά έπιδιωχθή δέ ή ΐδρυσις γεωπονικής σχολής έν τή Μονή Βουτσάς, 
έν fj νά διδάσκωνται μελισσοκομικά καί σηροτροφικά. 2) Νά έπιδιωχθή 
πάση θυσία ή διά καταλλήλων διδασκαλισσών διδασκαλία τής ύφαντικής 
είς πλεϊστα σχολεία τοϋ Ζαγορίου. 3) Νά έπιδιωχθή ό έξευγενισμός τών 
άφθονων έν Ζαγορίω αγρίων δένδρων.

Δυό, γενικής φύσης, παρατηρήσεις στις αποφάσεις τοϋ συνεδρίου, α) Τό 
κράτος, μέ τό άναφερόμενο Ν.Δ., είχε άποδώσει ένα μέρος τών δασών στίς 
κοινότητες, στίς όποιες άνήκαν έπί τουρκοκρατίας. Τό μεγαλύτερο μέρος 
τό κράτησε γιά τόν έαυτό του. Καί τό χειρότερο. Μέ τούς νόμους πού ψή
φισε άργότερα, άπεστέρησε τούς κατοίκους άπό έκτάσεις καί πόρους κι άς 
είχαν κιτάπια στά χέρια τους, χαρακτηρίζοντές της ώς δασικές. Άπό τότε 
ώς τίς μέρες μας, άγωνίζονται μάταια οί Ζαγορίσιοι ν ’ άποδοθοϋν οί έκτά- 
σεις αύτές στούς ιδιοκτήτες τους. 3) Οί άποφάσεις τοΰ συνεδρίου γιά τίς 
βοσκές, κατοχυρώνουν περισσότερο τά δικαιώματα τών κοινοτήτων παρά 
τών κτηνοτροφών καί έλάχιστα βοηθοΰσαν στήν μόνιμη άποκατάσταση 
τών έτεροδημοτών Σαρακατσαναίων, έναντίον τών οποίων πολλές κοινό- 
τητες είχαν κηρύξει πόλεμο. Υπήρχαν βέβαια δικαιολογητικά γιά μιά τέ
τοια στάση. Ή  διατάραξη τής δημόσιας άσφάλειας, έξαιτίας τής ληστείας, 
και κατά προέκταση τής άγροτικής άσφάλειας, δημιούργησε μιά κατάστα
ση αναρχίας καί άσυδοσίας, μέ συνέπεια τήν καταπάτηση τών βοσκήσιμων 
εκτάσεων άπό κτηνοτρόφους καί σκηνίτες, χωρίς τήν καταβολή τών δικαι
ωμάτων βοσκής γιά τίς κοινότητες, δικαιωμάτων πού γιά τίς περισσότερες 
ηταν τό κυριότερο έσοδο. Εκτός αύτοΰ ύπήρχε προκατάληψη έναντίον



Οί σύνεδροι τοϋ Α' Πανζαγορισιακοϋ συνεδρίου, σέ φωτογραφία, μετά τό πέρας τών εργασιών του.
Στό κέντρο ό μητροπολίτης Σπυρίδων.



Η δεξιά πλευρά τής φωτογραφίας τών συνέδρων.



τών σκηνιτών, έξαιτίας τοΰ δτι ένας άριθμός τους, άπό άνάγκη ή συνειδη
τά, έδινε βοήθεια στούς ληστές (απόκρυψη, τροφοδοσία κλπ.) καί γιά τό 
Ζαγόρι ή ληστεία στάθηκε μιά άπό τίς κυριότερες αιτίες τοΰ μαρασμοΰ 
του.

Σημειώθηκε δτι πριν άπό τή συγκρότηση τού συνεδρίου, κατά τή διάρ- 
κειά του καί μετά τή λήξη του, οί γιαννιώτικες έφημερίδες, δλες, ήταν γε
μάτες άπό κάθε είδους δημοσιεύματα γιά τό Ζαγόρι καί τούς σκοπούς τοΰ 
συνεδρίου, τή συγκρότηση τοΰ οποίου άρκετοί δημοσιογράφοι χαρακτήρι
σαν ώς ένδεικτικό τής άφύπνισης τών Ζαγορίσιων. Άπό τά δημοσιεύματα 
αύτά θά παραθέσω άποσπάσματα άρθρου, γραμμένου άπό τό Γ. Χατζή, λί
γες μέρες πριν τήν έναρξη τοΰ συνεδρίου, μέ τή γλαφυρότητα πού διέκρινε 
τό συντάκτη του ('Ήπειρος, 26-8-27, μέ τίτλο: Τό Ζαγόριον): ’Ενθυμίζει 
κάτι άπό τάς σεμνάς συγκεντρώσεις τής άρχαίας Ηπειρωτικής Πασ- 
σαρώνος καί μικρογραφεΐ, εν τινι μέτρο) καί μέ τάς άναλογίας δλας, τάς 
συνεδρίας τών παλαιών Ελληνικών άμφικτυονικών συνελεύσεων, ή μέλ- 
λουσα νά συγκροτηθή κατά τήν προσεχή Κυριακήν 28 Αύγούστου, επάνω 
είς τά Ζαγορισιακά έδάφη τής άρχαίας Παραυαίας, συνέλευσις τών Κοι
νοτήτων τοϋ Ζαγορίου. Τμήμα τούτο τής Ηπειρωτικής γής ένθα, ύπέρ πάν 
άλλο, έχει άνθίσει ό έλληνικός πολιτισμός καί έξεπροσωπήθη, ά π ’ άρχαι- 
οτάτων χρόνων, ή ελληνική άλκή, τμήμα τό όποιον, είς τάς τραγικωτέρας 
καμπάς τής πάντοτε έμπεριστάτου, άνησύχου καί αίματοβαφοϋς Ηπειρω
τικής ιστορίας, έδωκε τόν πλέον εϋρωστον υπερασπιστήν τού πατρίου έδά- 
φους, άλλά καί τόν πλέον ελληνοπρεπή φύλακα τής έλληνικής παραδόσε- 
ως καί τών ελληνικών θεσμίων, τμήμα άγωνισθέν κατά τούς σκυθρωπούς 
χρόνους τών Αιμιλιών Παύλων καί τών Ανικίων καί τών προδοτών Χα- 
ρόπων, σπεΰσαν καί προτάξαν μέν έαυτό τότε είς τά βορειότερα τής Η πεί
ρου διαμερίσματα καί παρά τόν ’Αώον - ώστε, κατά τόν Πολύβιον, έκω- 
λύετο ή ρωμαϊκή λαΐλαψ νά προχωρήση, ήναγκασμένη νά διαμάχηται πρός 
τούτους4 άλλά καί άργότερον, μετά 16 αιώνας, αύτό πάλιν, έσχατον άγω- 
νισθέν. έστω καί άπελπισμένως καί άνωφελώς, μετά τοϋ Πωγωνίου, κατά 
τής Σερβοκρατίας, τμήμα τό όποιον συναισθανόμενον έν έαυτφ άκμαίαν 
τήν δύναμιν ενός ύπερηφάνου Ελληνικού αύτογνωθισμοϋ ολίγα άκόμη 
έτη πρό τών χρόνων τοΰ Άλή πασά καί τής Έλληνικής Παλιγγενεσίας, έζή- 
τει ν ’ άνακηρυχθή αυτόνομος Ηγεμονία αύτοδιοίκητος - τμήμα, λοιπόν, 
τοίοϋτον τό έκπάγλως καί γραφικώς πανέμορφον. έλληνικώτατον δέ τήν 
ψυχήν Ζαγόριον, κατόπιν τών άλλεπαλλήλων θανατηφόρων τραυμάτων 
τής τουρκικής δουλείας, τών συμφορών καί εκπατρισμών καί τοϋ αιχμη
ρού τοϋ έδάφους, μετεβλήθη είς μίαν ώραίαν μέν άλλά θλιβερόν εικόνα 
άρχοντικής έρημίας: Κτίρια άληθινών μεγάρων καταρρέουσιν άκατοίκητα 
καί κατάκλειστα μέσα είς τήν σιωπηλήν έρημίαν έρημωμένων κοινοτήτων 
καί χωρίων. Αράχναι ύφαίνουσιν είς τά εύρύχωρα δωμάτιά των πού είδον
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ημέρας ακμής καί ευτυχίας έλληνικής, τούς πένθιμους ιστούς τών εγκατα
λείψεων καί τών ερημιών καί είς τούς εύρεΐς περιβόλους των καί τάς χορ- 
τοβριθεϊς αύλάς κάπου-κάπου, είς τήν άλτάναν τού κήπου, τό γηραλέον χέ
ρι παλαιός άρχοντικής γριούλας ποτίζει τήν γλάστραν τού βασιλικού, ένώ 
μέ τ ’ άλλο σκουπίζει ένα δάκρυ πού ό απορφανισμός τής ξενητειας καί ό 
πόνος ξενητεμένων φιλτάτων της καί τών άναμνήσεων ή άκοίμητος νο
σταλγία τής φέρει είς τά μάτια... Διότι έτσι τό κατήντησε τό άνθούν άλλοτε 
Ζαγόριον ή έγκατάλειψις καί ό έκπατρισμός, αί συμφοραί καί τά δυστυχή
ματα, ή έλλειψις άσφαλείας καί συγκοινωνίας, καί τό άχρησιμοποίητον, 
λόγω τών άφορμών τούτων, παντός πλουτοφόρου πόρου του καί τό άνεκ- 
μετάλλευτον πόσης πλουτοπαραγωγικής πηγής του. Λέγει άκόμα πολλά ό 
Χατζής καί έκφράζει τίς ειλικρινείς ευχές του νά έπιτύχει ή πρωτοβουλία 
τών έπιλέκτων καί μορφωμένων τέκνων τού Ζαγορίου, τά όποια έμπνεύ- 
στηκαν τήν άνυπολόγιστης άξίας πρωτοβουλία γιά τήν πατρίδα τους, τή 
συγκρότηση τοΰ συνεδρίου, άρκεΐ νά μεταβάλουν αυτή τήν πρωτοβουλία 
καί τήν έμπνευση άπό άπλή ώραία ιδέα σέ θετική πραγματικότητα. 
Δυστυχώς δέν έγιναν έκεινα πού οραματίστηκαν καί άποφάσισαν οί Ζαγο- 
ρίσοι στό συνέδριό τους. Δέν βοήθησε ή Πολιτεία νά γίνουν. Φταίνε δμως 
καί οί ίδιοι οί Ζαγορίσιοι σέ πολλά γιατί, άπό τήν ήμέρα πού κόπασαν οί 
ιαχές καί οί πανηγυρισμοί τοΰ συνεδρίου, δέ δούλεψαν συλλογικά γιά νά 
κάνουν πράξη τίς άποφάσεις του...

Πριν δέκα μήνες, ή επιτροπή τοϋ Παπαζογλείον ιδρύματος είχε ΰποσχεθεΐ τήν 
επαναλειτουργία του, δμως τό σχολείο έμεινε κλειστό. Ό  Χατζής θέλοντας νά 
καυτηριάσει τή στάση τών υπεύθυνων, άλλά καί νά θίξει τήν δχι καί τόσο άμεμπτη 
διαχείριση τών κληροδοτημάτων, παρέθετε (5-8-27) τόν παρακάτω δίάλογο πού 
άκούστηκε σέ δικαστήριο τής πόλης: Πρόεδρος: —Λέγετε μάρτυς δτι ό κατηγορού
μενος ζή πολύ άξιοπρεπώς. Μάρτυς: —Ναί. Πρόεδρος: —Είπατε περιουσίαν δέν 
έχει. Μάρτυς: Ναί. Πρόεδρος: —Έχει έπάγγελμα: Μάρτυς: — Όχι. Πρόεδρος:
—Τότε τί κάμει; —Μάρτυς: — Είναι ταμίας τής κοινότητας καί έκτελεστής κληρο
δοτημάτων.- Νέος πρόξενος τής Ρουμανίας στά Γιάννινα τοποθετήθηκε ό Μπουρε- 
λιάνο.- Τά συμπεράσματα στά όποια κατέληξε ερευνά τής ’Ηπείρου γύρω άπό τά 
εκπαιδευτικά πράγματα τής πόλης, ήταν τά εξής: "Ιδρυση γυμνασίου θηλέων, σύ
σταση παιδονομίας, ίδρυση βιβλιοθήκης, προσανατολισμός τών οικοτροφείων σέ 
σκοπούς επαγγελματικούς καί άγωγής, εξεύρεση κατάλληλων διδακτηρίων, περιο- 
ρισμός τών κλασσικών σχολείων, διωγμός τών ξυλοδάρτηδων (τών καθηγητών πού 
έδερναν), εκδήλωση μεγαλύτερου ένδιαφέροντος άπό τήν Πολιτεία. —Μία πρόοδος 
διά τήν πόλιν μας: ’Αξίζει νά έξαρθή καί νά γνωσθή ότι ό φιλοπρόοδος καί ρέκτης 
Δ. Φλώρος (κεντρική πλατεία - παραπλεύρως βιβλιοπωλείου Λαμπάτου) φέρει κα
θημερινώς έκ Πρεβέζης κολώνες πάγου είς μεγάλην ποσότητα. Τά Γιάννινα δέν 
είχαν άποκτήσει άκόμα τό δικό τους παγοποιείο...- Ό  Ν. Γ. Δόσιος, δ.φ. άσχολήθηκε 
σέ δυό δημοσιεύματα του στήν *Ηπειρο (14 καί 15-8-27) μέ μιά λησμονημένη Η πει
ρωτική φυσιογνωμία, τόν Βασίλειο Τσίμα, τόν χωλόν, άλλά σοφό καθηγητή τής 
Ζωσιμαίας σχολής, στήν όποία δίδασκε, δταν ήταν γυμνασιάρχες οί περιώνυμοι
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’Αναστάσιος Σακελλαρίου καί Σπυρίδων Μανάρης μέ συναδέλφους τόν άργότερα 
πατριάρχη Άνθιμο Τσάτσο, Στέφανο Ράδο, τόν Αθαν. Ποντική, τό Γρηγοριάδη, 
τόν Χαράλαμπο Αρεταΐο. ’Έφερε, γράφει ό Δόσιος, επάξια τόν τίτλο τοϋ διδασκά
λου. Ό  Βασίλειος Τσίμας, παρά τήν βαρεϊαν αύτοϋ χωλότητα καί τήν μεφιστοφε
λικήν τον φυσιογνωμίαν καί τό άρχαιότροπον τής αμεταβλήτου αύτοϋ, έν ώρρ θέ
ρους τε καί χειμώνας, ένδυμασίας (ντουλαμάς) έξ υφάσματος ραβδωτοϋ, τζουμπές 
ανευ μηλωτής, ποδήρης, φέσι αρχαϊκό κόκκινο μέ όλίγην φούνταν, σανδάλια (κο
ντούρες) τής έγχωρίου βιομηχανίας, μετά έξεχουσών έκ κίτρινου νήματος ραφών 
καί περικνημίδας (τσουράπια) έκ χονδροϋ λευκοϋ έρίου, άπήλαυε τοϋ γ ε ν ι κ ο ύ  
σ ε β α σ μ ο ϋ  τών συμπολιτών του, καί δτε έκ τής οικίας του μετέβαινεν εις τήν 
σχολήν καί έκ ταύτης έπιστρέφων εις τήν οικίαν, διερχόμενος έκ τής άγοράς Π λ α 
τ ά ν ο υ ,  οί συμπολΐται του τόν έχαιρέτων μετά βαθείας ύποκλίσεως καί οί τυχόν 
καθήμενοί εις τά μαγαζιά των έργαστηριαρέοι ήγείροντο εις ένδειξιν σεβασμοϋ, κα- 
λημερίζοντες τόν άρχαιότροπον άνδρα...- ’Αρραβώνες: Έτελέσθησαν έν Μπούλτζη 
(Ζαγορίου) οί άρραβώνες τοϋ ψίλου καθηγητοϋ Ίωάννου Φερούκα μετά τής σεμνής 
καί ώραίας νέας Αρτέμιδος Παπαμιχαήλ. Εύχομαι ταχεϊαν τήν στέψιν θ. Βέλλης.- 
Νέες ληστείες στό Πωγώνι. Στήν Κόνιτσα άλώνιζε ό ληστής Μπαμπάνης μετά της 
συνοδείας αύτοϋ...- Τά κυριότερα νοσήματα πού μάστιζαν τήν Ή πειρο (σύμφωνα 
μέ έρευνα τής ’Ηπείρου) ήταν ή ελονοσία, ή φυματίωση καί ή σύφιλη. Στά Γιάννινα 
έκανε θραύση ό τυφοειδής πυρετός καί τά κοιλιακά νοσήματα, έξαιτίας τοϋ νεροϋ 
τών πηγαδιών.- Στήν Ή πειρο  (30-8-27) καί στήν Αγροτική ηχώ (10-1-27) δημοσι
εύτηκε (σέ συνέχειες) ή αίτιολογική έκθεση (μέ ήμερομηνία 22-8-27) καθώς καί ή 
πρόταση νόμου πού υπέβαλε στήν βουλή ό βουλευτής Ίωαννίνων Αλέξ. Μυλωνάς 
περί συντηρήσεως καί άναπτύξεως τών ιστορικών τόπων τοϋ Σουλίου. Ή  πρωτο
βουλία, καθ’ δλα επαινετή, χαρακτηρίστηκε περίπου ώς άσέβεια άπό τούς δυό, 
Σουλιώτικης καταγωγής βουλευτές, Δημ. Μπότσαρη καί Χρ. Χρηστοβασίλη, οί 
όποιοι έπετέθηκαν έναντίον τοϋ Μυλωνά μέ σφοδρότητα, ό πρώτος μέσω τοΰ Κή- 
ρυκος καί ό δεύτερος άπό τίς στήλες τής έφημερίδας του. Ό  Χρηστοβασίλης 
ισχυριζόταν δτι ό Μυλωνάς έκλεψε τήν ιδέα τους πού πριν άπό μήνα είχαν σκεφτει, 
δπως τό ίδιο είχε κάνει μέ τήν κατασκευήν δρόμων καί γεφυριών στήν “Ηπειρο, 
δταν θέλησε νά οίκειοποιηθεΐ έργα δικά του. Έγραφε συγκεκριμένα: Άγνωστον 
πόθεν μαθών (δ Μυλωνάς) δτι οί βουλευταί Ίωαννίνων κ.κ. Δημ. Νότη Μπότσαρης 
καί Χρ. Χρηστοβασίλης. οί μόνοι έν τή σημερινή βουλή τών Ελλήνων Σουλιώται 
βουλευταί. είχον πρό μηνός ήδη, δχι μόνον σκεφθή. άλλά καί προβή εις καταρτι
σμόν συλλόγου καί τήν σύνταξιν τοΰ καταστατικού αύτοϋ πρός συλλογήν εράνων, 
διά τήν περίφραξιν τοϋ ίεροϋ καί πανενδόξου έκείνου χώρου... Άγνω στον πόθεν 
μαθών έπαναλαμβάνομεν, ό κ. Μυλωνάς εσπευσε νά ύποβάλη εις τήν βουλήν νομο- 
σχέδιον «περί κηρύξεως κ.λ.π.», Ινα ίδιοποιηθή καί τήν εργασίαν ταύτην τών 
Σουλιωτών βουλευτών... (διό) καί άναγκαζόμεθα νά διαμαρτυρηθώμεν διά τήν άνίε- 
ρον ταύτην ίδιοποίησιν τής περί Σουλίου έργασίας τών δύο Σουλιωτών βουλευτών, 
ό όποία (έργασία) δυνατόν ν ’ άνήκη εις πάντα έν γένει Ήπειρώτην καί έν γένει 
Σουλιώτην, άλλ ’ ουδόλως εις τόν κ. Μυλωνάν, δστις ούδενός Ήπειρώτου, πολλώ  
δέ μάλλον Σουλιώτου άπόγονος τυγχάνει. Δέν πρέπει νά είχαν δίκιο οί δυό 
Σουλιώτες βουλευτές. Έκτός τοΰ δτι τό σχέδιο νόμου καί ή εισηγητική έκθεση 
Μυλωνά περιλάμβαναν πολλές διατάξεις γιά τήν πρόνοια πού έπρεπε νά λάβει τό 
κράτος άπέναντι στό Ιστορικό Σοΰλι, άσχετες μέ τήν ίδρυση συλλόγου καί τή
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συλλογή έράνων, είχε καί κάποιο δικαίωμα ό Μυλωνάς νά άσχοληθεΐ μέ τό Σούλι, 
ώς γαμπρός τοΰ Σουλιώτη στρατηγοΰ Παν. Δαγκλή. Τό άναφέρει στήν εισηγητική 
του έκθεση: Μέ λύπην μου άντελήφθην, έπισκεφθείς δίς τά θρυλικά αύτά βουνά, τήν 
πλήρη έγκατάλειψιν τών σωζομένουν έκεϊ ερειπίων τής δόξης. Έθεώρησα δέ 
καθήκον μου νά συντελέσω καί έγώ ώς βουλευτής Ίωαννίνων, τό κατά δύναμιν, είς 
τήν περίσωσιν τών εθνικών αύτών κειμηλίων... Τούτο δέ πράττω κατά τοσοϋτον 
μάλλον, καθόσον εκπληρώ καί σχετικήν επιθυμίαν, έπανειλημμένως έκφρασθεΐσαν, 
τοϋ άειμνήστου στρατηγού Δαγκλή. καί έν τή διαθήκη αύτοϋ ύποδειχθεΐσαν διά τής 
εντολής περί άνεγέρσεως άπλοϋ άναμνηστικοϋ μνημείου είς τό περίβλεπτον 
Κοϋγκι.- Πρώτη εμφάνιση τοΰ Βασίλη Φανίτσιου (άπού τού Λιασκονβέτσ’, δπως 
υπέγραφε καί ό ίδιος άργότερα) στό προσκήνιο τής δημοσιότητας, μέ τή σύλληψή 
του στά Γιάννινα, ώς μεταφορέα μεγάλων ποσοτήτων κομμουνιστικών βιβλίων άπό 
τήν ’Αθήνα. Τά βιβλία προορίζονταν γιά τό ’Εργατικό κέντρο τών Γιαννίνων, κα
τασχέθηκαν καί παραδόθηκαν στήν εισαγγελία, μαζί καί ό εργάτης τυπογράφος Β. 
Φανίτσιος. Άλλά ή εισαγγελία, κωλυομένη έκ τοϋ νέου συντάγματος, οϋτε τά κομ
μουνιστικά ταϋτα βιβλία κατέσχεν. οϋτε τόν κομιστήν προεφυλάκισεν, άφοϋ πάντα 
ταϋτα. εκτός ενός καί μόνον είς άγγλικήν γλώσσαν, είναι έκτυπωμένα έν Άθήναις. 
καί τινα μάλιστα ύπό γνωστοτάτων εκδοτών έκδοθέντα. Καί ό Χρηστοβασίλης πού 
σχολίαζε τό γεγονός (22-8-27) κατέληγε: Καλώς τήν δεχτήκαμε, λοιπόν, τήν άνωτέ- 
ραν Κομμουνιστικήν βιβλιοθήκην!- Εύτυχεϊς γάμοι: Έτελέσθησαν οί γάμοι τοϋ κ. 
Σαμουήλ X. Σαμουήλ μετά τής Δίδος Νίνας Ε. Μάτσα έν τή οίκίφ τοϋ Έλιάσαφ 
Μάτσα. Ή  «’Ελευθερία» συγχαίρει τό εύάρμοστον ζεύγος, εύχομένη αϋτφ τοϋ 
Αβραάμ, τοϋ 'Ισαάκ καί τοϋ ’Ιακώβ τά άγαθά.- Αφίξεις: Άφίκετο έξ Αθηνών, 
ένεργείφ τοϋ σεβ. μητροπολίτου κ. Σπυρίδωνος, ό γνωστός άνά τό πανελλήνιον 
άρχιτέκτων κ. Αριστοτέλης Ζάχος. δπως έπισκεφθή τάς βυζαντινάς έκκλησίας τής 
’Ηπείρου καί διασώση πολλάς έξ αύτών έκ τής καταστροφής. Ό  Ζάχος ?μεινε στήν 
Ήπειρο ένα μήνα καί έπετέλεσε σπουδαίο έργο. Τά πορίσματα τών μελετών του 
δημοσίευσε στά 'Ηπειρωτικά Χρονικά.- Ό  δικηγόρος Ίωαννίνων Όρέστης Βάλ- 
λας. άπό τό Μονοδέντρι. έγκαταστάθηκε. μέ τήν οίκογένειά του. μόνιμα στήν Κο
μοτηνή.- Στήν 'Ελευθερία τής 8-9-27, δημοσιεύεται χρονογράφημα τοΰ Ν. Νίτσου. 
άπό τόν Τσαμαντά. πού είχε σταλεί άπ’ έκεΐ στίς 28-7-24! "Εκανε δηλαδή τρία ολό
κληρα χρόνια γιά νά φτάσει στά Γιάννινα, ώσάν νά ήτο ό Σεβάχ ό θαλασσινός πα
ρατηρεί ό Χρηστοβασίλης.- "Υστερα άπό άπόφαση τής 'Επιτροπής άσφαλείας Ίω 
αννίνων συνελήφθη καί κρατείται πρός έκτόπισιν ό Βασ. Καρασκόγιας, μέ τήν κα
τηγορία δτι ήταν κομμουνιστής. Ό  Χρηστοβασίλης άνέλαβε τήν υπεράσπισή του: 
Πολύ ολίγον γνωρίζομεν τόν ξακουστόν καί έπικίνδυνον αύτόν Καρασκόγιαν καί 
ελάχιστα τόν συμπαθοϋμεν ώς κομμουνιστήν, δπως ουδέποτε συνεπαθήσαμεν τόν 
κομμουνισμόν. "Ενα δμως πράγμα γνωρίζομεν, δτι κομμουνισταί καί κομμουνι
στικός κίνδυνος στά Γιάννινα δέν υπάρχει... Δ ι ' αύτό ό περίφημος νομαρχών είναι 
άδικαιολόγητος, μεταχειριζόμενος βενιζελικάς μεθόδους στερήσεως τής άτομικής 
ελευθερίας, οία ή τοϋ έκτοπισμοϋ. κατά τοϋ Καρασκόγια. τόν όποιον, σώνει καί 
καλά, θέλει νά μεταβάλη είς ήρωα... Τήν υπεράσπιση τοΰ νομαρχοΰντος, ώς βενιζε- 
λικοΰ, άνέλαβε ή ’Ηπειρωτική ήχώ (10-9-27), υπενθυμίζοντας δτι ή άπόφαση τής 
εκτόπισης άνήκε στήν ’Επιτροπή άσφαλείας κι δχι στό νομαρχοΰντα.- ’Εδώ στά 
Γιάννινα, τόν τόπον τής τυροπαραγωγής καί βουτυροπαραγωγής, πεθαίνομε γιά 
μιά οκά τυρί. τό όποιον, μέ πολλάς δυσκολίας, ένδεχόμενον νά προμηθευθώμεν
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πρός 40 δρχ. τήν όκάν. περί βουτύρου δέν πρέπει νά γίνεται λόγος, ώς άνυπάρκτου, 
ενώ στήν ’Αθήνα βρίθει, ή άγορά άπό λαμπρά τυριά πρός 35 δρχ. τήν όκάν! Ό  λό
γος είναι δτι ό Ηπειρωτικός τυρός... φυγαδεύεται δ ι ’ ’Αλβανίας είς ’Αμερικήν κι 
έμείς σκάμε γιά ένα τρίμμα τυρί!.. ( ’Ελευθερία, 15-9-27).- ’Αναχώρησε γιά μόνιμη 
εγκατάσταση στή Ρουμανία ό ’Αλκιβιάδης Μάνθος (Άλκης Μυρσίνης), άπό τούς 
μαχητικούς δημοσιογράφους καί λογοτέχνες τών Γιαννίνων. ’Από τίς αφίξεις καί 
άναχωρήσεις τών εφημερίδων τής εποχής περνούσε δλος ό ’Ηπειρωτικός κόσμος

τής διασποράς καί άπό τήν κοσμική κίνη
ση. δλη ή κοινωνική ζωή τής πόλης.- Στόν 
Ηπειρωτικό άγώνα (8-8-27), δημοσιεύεται 
ένα μικρό δοκίμιο τοΰ Κυρ. Βαλασίδη μέ 
τίτλο: Φώτης Κόντογλου. ό νεώτερος 
Γκρέκο. Εισαγωγικά ό επιμελητής τής ύλης 
τής εφημερίδας σημείωνε: ’Α ν  καί τό 
παρόν θέμα είναι γενικωτάτου ένδιαφέρο- 
ντος. έν τούτοις ό «Ηπειρωτικός άγών» 
δέν άπέφυγε τήν δημοσίευσίν του, φρονών 
δτι ό Ηπειρωτικός κόσμος δέν πρέπει νά 
τηρήται έν άπομονώσει πρός τήν γενικωτέ- 
ραν κίνησιν τού Έθνους.- Ή  θεία τοϋ 
βουλευτή Ίωαννίνων Άλεξ. Μελά Ά ννα 
Παπαδοπούλου (ή Μάνα τοϋ Στρατιώτου), 
περιοδεύοντας στήν Αμερική, ύστερα άπό 
παράκληση τοΰ άνεψιοΰ της, κατέβαλε 
προσπάθειες γιά τή συλλογή εράνων υπέρ 
τοΰ Σανατορίου ’Ηπείρου.- Άπίστευτον 
μέν, ά λλ ’ έν τούτοις γεγονός. 'Υπό αξιω
ματικού τής Χωροφυλακής άποσπασμα- 
τάρχου τοϋ άνατολικοϋ Ζαγορίου, έγινε 
πρότασις έκτοπισμοϋ, έπί ύποθάλψει λη

στών, τοϋ κ. Βασ. Παπαγιάννη έκ Τσερνεσίου, τοϋ μεγάλου τής κοινότητος ταύτης 
ευεργέτου! Καί ή μέν «’Επιτροπή άσφαλείας» άπέρριψε τήν πρότασιν, ορθότατα 
σκεφθεϊσα, τό γεγονός δμως τής προτάσεως παραμένει διά νά κάμη δλους νά 
σταυροκοποϋνται καί νά τρίβουν τά μάτια τους. (Ηπειρωτικός άγών, 27-8-27).- 
Στό ίδιο φύλλο τής εφημερίδας δημοσιεύεται κοινωνική μελέτη τοΰ Τάκη Σωμό- 
πουλου, μέ τίτλο: Πρός τό κοινόν άγαθόν.- Άπό τή στήλη τής ’Αρίδας τής Ιδιας 
εφημερίδας: Παρακολουθήσατε τά κορίτσια, τές κοντές φοϋστες πού φορούν έφέ- 
τος τό καλοκαίρι; Μή χειρότερα! 15 εκατοστά πάνω άπό τό γόνυ. ’Ελαφρές, εύκο
λες καί ...πρακτικές. Έθεάθη προχθές κατά τό σουρούπωμα, μιά κοπέλλα ά π ’ αύτές, 
κοντοφουστοϋ, είς τήν όδόν Καπλάνη, όρθή σ ’ ένα άπό τά καινούρια μαρμάρινα 
ορθογώνια τοϋ Δήμου, νά κάνη άφελέστατα δ,τι κάνουν οί άνδρες έκεί πέρα. Τί τό 
περίεργον; Χειραφέτησις. Ό λα τάχονν σύν τω όρθίως ούρείν. Μόνον ή ψήφος τούς 
λείπει.- "Ολες οί γιαννιώτικες έφημερίδες φιλοξένησαν, τέλη Αύγούστου, ένθερμον 
καί εγκάρδιον εύχαριστήριον τω άξιοτίμω ίατροχειρουγφ κ. Γεωργίω Μπούχαλη 
άπευθυνόμενον, τοΰ Μιχαήλ Ν. Διανέζη, γνωστοτέρου ώς Γαμβάτα, άπόφοιτου φρε
νοκομείου, γραμμένο σέ αψογη καθαρεύουσα, έκτασης μισής στήλης έφημερίδας.

Ό  μαιευτήρ-γυναικολόγος γιατρός 
Επ αμεινώ νδας Λέκκας (πατέρας 
τοϋ χειρουργοί) Θεμιστοκλή Λέκκα).
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Ευχαριστούσε τό Γ. Μπούχαλη, δστις διά τής λίαν επιτυχούς καί θαυμασίας έγχει- 
ρίσεως καί ραφής, fjv έξετέλεσεν έπί τού παρά τίνος άναγώγου καί κακεντρεχούς 
άγυιόπαιδος έπενεχθέντος έπί τής κρανιακής χώρας μου σοβαρωτάτου τραύματος, 
μέ διέσωσεν έκ τής έπικειμένης καί έπαπειλούσης τήν ζωήν μου απαίσιας καί επα
ράτου γαγγραίνης. - ’Επανήλθαν πρότινων ημερών, οί χάριν θεραπείας μεταβάντες 
εις τάς ίαματικάς πηγάς Αιδηψού καί Λοντρακίου. πανοσ. πρωτοσύγγελος κ. Γρη- 
γόριος Ραφανάς, Περικλής Κίγκος καί Μ. Τζιμόπουλος, διευθυντής τοΰ ’Ορφανο
τροφείου «Γεωργίου Σταύρον», άγνώριστοι σχεδόν καί οί τρεις άπό τό υπερβο
λικόν πάχος, τό όποιον προσετέθη κατά τήν ολιγοήμερον διαμονήν των εις τά 
λουτρά! ( Αγροτική ηχώ, 7-9-27).- Στίς 18-9-27, στήν αίθουσα τοϋ εργοστασίου τής 
Ηλεκτρικής 'Εταιρείας, -παρούσες οί άρχές καί άρκετοί προσκεκλημένοι- έγιναν οί 
πρώτες δοκιμές τοΰ ήλεκτροφωτισμοΰ τής πόλης. Ή  πρώτη τελετή δοκιμών σημει
ώνει ένα σταθμόν προόδου διά τήν πόλιν μας διά νά έπαναληφθή μεγαλοπρεπεστέ- 
ρα τήν ημέραν τών έγκαινίων (Αγροτική ηχώ. 21-9-37).- Μεγάλη σύσκεψη εγινε 
στίς 18-9-27 στή Γενική διοίκηση, μέ θέμα τήν ύδρευση τής πόλης. Άπό τή σύσκεψη 
δυό κυρίως συμπεράσματα προέκυψαν: α) Ή  έγκατάσταση τής ύδρευσης θ’ άπαι- 
τοΰσε τή σύναψη δανείου, μέ άπόσβεση ύστερα άπό 20 ή 25 χρόνια. Ή  ύπηρεσία 
τής άπόσβεσης θά άπαιτοΰσε έτήσια δαπάνη 1:3.000.000 δρχ. β) Ή  λειτουργία τών 
εγκαταστάσεων θά άπαιτοΰσε έτήσια δαπάνη 1.200.000 δρχ.- Νέος Α.Δ.Χ. Ηπείρου: 
Άφίκετο καί άνέλαβεν υπηρεσίαν ό άρτι διορισθείς Ανώτερος διοικητής Χωρο
φυλακής Ηπείρου συνταγματάρχης κ. Καργάκος, έκ των μάλλον διακεκριμμένων 
άξιωματικών τοϋ βαθμοϋ του ( ’Ελευθερία, 10-10-27).- Τό στρατηγό Διαλέτη πού 
άνέλαβε έπιθεωρητής Στρατοΰ, άντεκατάστησε προσωρινά στή διοίκηση τοΰ VIII με
ραρχίας, ό συνταγματάρχης Β. Φεσσόπουλος.- Μία Σουλιωτοπούλα τών Αθηνών, 
ένα άπό τά ενοσμότερα άνθη τοϋ Αθηναϊκού παραδείσου, ή λεβεντόκορμη καί νε
ρά ϊδοπρόσωπη, δισέγγονη τοϋ μεγάλου ήρωος Μάρκου Μπότσαρη, πρώτη σέ χάρη, 
σ ’ ομορφιά καί ευγένεια, πού ρέει στίς φλέβες της γνήσιον αίμα άρματωλών καί 
κλεφτών, πριγκήπων Φαναριωτών καί κομητών τής Ήπειρον, μοσχαναθρεφτή 
θνγατέρα τοϋ συμπαθεστάτον άρχηγοϋ πολιτευομένου τοϋ «Λαϊκού κόμματος» εις 
τόν νομόν Ίωαννίνων Αθανασίου Λ. Μάρκου Μπότσαρη. ενρισκομένη εις τήν 
πρώτην άνθισιν τής νεότητάς της. ήρραβωνίσθη τόν κ. Δημοσθένην Χωρέμην. τής 
μεγάλης άρχαίας έμποροτραπεζικής οίκογενείας τής Χίον. ( ’Ελενθερία, 17-10-27).- 
Καί τό Δοβρά εγινε Ασπράγγελοι! Τώρα πλέον θά βρέχη μάνα ό ουρανός στό πρώ
ην Δοβρά! Καί οί μελαχροινοί άκόμα Δοβριανΐτες θά γίνουν άσπροι ώσάν τό χιό- 
νι'.Μήπως έχει κουδούνια ή τρέλλα; ( ’Ελευθερία 27-10-27).- Ά πό μηνός ήδη καί 
πλέον έγκατεστάθη εις τήν πόλιν μας ό άρτι έκ Παρισίων έπανακάμψας καί τελει
οποιηθείς αυτόθι εις τά μαιευτικά καί γνναικολογικά ιατρός κ. ’Επαμ. Λέκκας, έκ 
Κηπαροϋ τής Χειμάρρας, καί έν Ζίτση νυμφευθείς, γόνος δέ τοϋ ήρωϊκωτέρον καί 
έλληνικοτέρον οϊκον τής δλης Χειμάρρας. ( ’Ελευθερία, 27-10-27).- Τό Γενικό προ
ξενείο τής Αλβανίας διέψευδε τά άναγραφέντα στόν έγχώριο τύπο γιά έπανάσταση 
στήν ’Αλβανία. Καθ’ απασαν τήν Αλβανίαν -έλεγε- έπικρατεϊ πλήρης τάξις καί 
ησυχία.
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Κ αί ένώ ήταν φανερή παντοϋ πιά ή άναζωπύρηση τής ληστείας στήν 
Ήπειρο, ή δίκη τής Πέτρας, υστέρα άπό πολλές άναβολές, ορίστηκε 

νά γίνει στό Έφετεΐο Κέρκυρας, στίς 24 ’Οκτωβρίου. Είχαν κληθεί νά κα
ταθέσουν σ’ αύτή 40 μάρτυρες κατηγορίας. Τήν 1-9-27, δμως, ή Ή πειρος 
σέ κύριο άρθρο της μέ τόν τίτλο: Παράξενα πράγματα, λίγο πριν όριστι- 
κοποιηθεϊ ή μέρα διεξαγωγής τής δίκης, σημείωνε: Α φ ’ δτου καταρτισθέ- 
ντος τοϋ βουλεύματος διά τό έγκλημα τής Πέτρας καί δημοσιευθέντος τού
τον έτέθη ώς βέβαιον πλέον δτι θά γίνη ή σχετική δίκη καί προσδιορίσθη 
μάλιστα είς τό Έφετειον Κερκύρας, ηρχισεν μία τακτική ειδήσεων ύ π ο 
π τ ο ς  καθ’ ημάς: Α ί ειδήσεις αΰται, κατά περιοδικά διαστήματα, έτεινον 
πότε μέν νά παρουσιάσωσι εκείνους, οί όποιοι έφέροντο ώς ένοχοι τοϋ 
έγκλήματος καί φυγοδικοϋντες, ώς άθώους καί μή ένεχομένους, έτοιμους 
δέ νά προβώσιν είς άποκαλύψεις κλπ. κλπ. - αί όποΐαι έννοεΐται καθόλου 
δέν έγιναν, άμα πλέον έξεδόθη τό βούλευμα, πότε δέ νά τ ρ ο μ ο κ ρ ά τ η -  
σ ω σ ι  τούς μάρτυρας ϊσως τής δίκης, καί πότε ν ά π α ρ α π λ α ν ή σ ω σ ι  
τήν προσοχήν τών άρχών, ώς πρός τόν τόπον τής διαμονής τών φυγοδι- 
κούντων καί έπικηρυγμένων ενόχων. Πριν άπό τήν έκδοση τοΰ βουλεύμα
τος -άποκάλυπτε ή Ήπειρος- άρχισε δημοσιογραφικός θόρυβος ότι οί Ρε- 
τζαίοι ήθελαν νά έμφανιστοΰν γιά νά καταγγείλουν τούς ένοχους. Σκοπός 
ήταν ή παράταση τών άνακρίσεων καί ή αναστολή τής έκδοσης τοΰ βουλεύ
ματος. Μετά τήν έκδοση μιά πυρκαϊά πού έγινε στό Λοΰρο, χαρακτηρίστη
κε άπό τίς άρχές ώς τυχαία. Δυό μέρες δμως ύστερα, π α ρ α δ ό ξ ω ς ,  
γιαννιώτικη έφημερίδα άνέγραφε τήν είδηση δτι οί Ρετζαιοι έπυρπόλησαν 
τό Λοΰρο. Σκοπός προφανής ήταν ή κατατρομοκράτηση τών μαρτύρων γιά 
νά μήν παρουσιαστούν στή δίκη καί καταθέσουν. Τέλη Αύγούστου καί 
άλλη π α ρ ά δ ο ξ ο ς  είδηση δημοσιευόταν: δτι τό ύπουργεΐο ’Εσωτερικών 
είχε τήν πληροφορία πώς οί Ρετζαιοι βρίσκονταν στήν ’Αλβανία καί φιλο
ξενούνταν στή στάνη κάποιου τσέλιγκα. Είχε δμως άπό καιρό γραφεί πώς 
οί Ρετζαιοι άδυνατοΰσαν νά καταφύγουν στήν Αλβανία καί γιά έγκλημα 
πού είχαν διαπράξει έκεΐ, άλλά καί γιά τό ότι οί άλβανικές καί ιταλικές 
άρχές -γιά νά καλύψουν άσφαλώς τή δική τους ένοχή- θά τούς συλλάμβα- 
ναν γιά νά τούς ανακρίνουν γιά τυχόν συμμετοχή τους στό έγκλημα τής 
Κακαβιάς. Στήν ’Αθήνα, τέλος, κυκλοφορούσε ή φήμη ότι κάποιο άτομο 
πού είχαν συλλάβει οί ’Ιταλοί στή χώρα τους -τήν φήμη έσπευσε νά τή δη
μοσιεύσει ό Κήρυξ ώς είδηση- κατηγορούμενο γιά άλλο έγκλημα, κατέθεσε 
δτι έ ν έ χ ε τ α ι  κ α ί  ε ί ς  τ ό  έ γ κ λ η μ α  τ ή ς  Π έ τ ρ α ς  xαί δτι έπειδή 
δέν έλαβε τήν άμοιβή του θά προβή είς άποκαλύψεις διά τούς συνενόχους 
του, άν σταλη είς τήν Ελλάδα!! Ή  Ή πειρος θεωρούσε τήν είδηση παιδα
ριώδη καί γελοία, ήταν παλιά, γνωστή στήν άνάκριση καί άφοροΰσε φονιά 
άνισσόροπο, άπό τή Ζάκυνθο, πού είχε συλληφθεΐ στή Γαλλία καί ισχυρι
ζόταν, ότι δήθεν είχε λάβει μέρος στό έγκλημα τής Πέτρας καί ότι είχε καί
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άλλους συνένοχους, πού θά κατονόμαζε άν ερχόταν στήν Ελλάδα. "Ολες 
αυτές τίς ειδήσεις ή Ή πειρος τίς χαρακτήριζε ώς ύποπτες, ποΰ δημοσιεύ
ονταν γιά κάποιους σκοπούς, έξυπηρετικούς τών άπόψεων τών ληστών 
καί τών φυγοδικοϋντων κι όχι γιά διαφώτιση τής κοινής γνώμης. Μέ τήν 
Ήπειρο συμφωνούσε καί ό Ηπειρωτικός άγών, 6 όποιος στίς 9-9-27 άνα- 
δημοσίευσε τό σχόλιό της. Ή  Ιδια έφημερίδα χαρακτήριζε περίεργη τήν 
είδηση πού είχε δημοσιευτεί στόν Κήρυκα καί σύμφωνα μέ τήν όποια, ή δί
κη γιά τή ληστεία τής Πέτρας θ’ άναβαλλόταν έπ’ άόριστον, έξαιτίας δι
καστικών μεταβολών. Καί τό μέν άφελές τοϋ ισχυρισμού είναι κατάδηλον, 
τόνιζε ή έφημερίδα. Τό περί άναβολής δμως θέλει νά πή πολλά πράγματα 
πρόσθετε. Μήπως οί έλευθέρως περιφερόμενοι συνένοχοι καί συνεργάται 
τών δολοφόνων άντελήφθησαν δτι έφθασεν ή ώρα τών μεγάλων άποκαλύ- 
ψεων καί φροντίζουν νά ματαιώσουν τήν δίκην: Είς τήν εύλογημένην τού
την χώραν δλα γίνονται. Καί θά έφοβούμεθα σοβαρώς τό τοιοϋτον, άν δέν 
μάς παρηγόρει ή έλπίς ότι ό Δικαστικός κλάδος θά έξακολουθήση νά ϊστα- 
ται είς τό ύψος του.

Δύσκολα νά πειστεί ή κοινή γνώμη, δτι οί συνένοχοι τών Ρετζαίων, πα
ράγοντες μέ οικονομική καί πολιτική ισχύ, δέν θά έπέμβαιναν γιά νά μα
ταιώσουν τή δίκη καί νά άποφύγουν έτσι τίς άποκαλύψεις. Ό  τύπος είχε 
έμπιστοσύνη στή Δικαιοσύνη, ό ίδιος δμως τής καταλόγισε καί πολλά λά
θη. κυρίως στό στάδιο τής άνάκρισης. Εύλογη ήταν, συνεπώς, ή άνησυχία- 
γιά τό άν θά γινόταν κατορθωτή ή άπονομή δικαιοσύνης. Κάποιες έλπίδες 
γέννησε ή καταδίκη, άπό τό Κακουργοδικεΐο Ίωαννίνων, σέ ειρκτή 11 χρό
νων τοϋ ψευτολοχία, πού άποπειράθηκε νά άπελευθερώσει άπό τίς 
φυλακές Ίωαννίνων κατηγορούμενους γιά τό έγκλημα τής Πέτρας, τής κα
ταδίκης ταντης έπικροτηθείσης ύπό τής Ηπειρωτικής κοινωνίας. Οϋτε καί 
τό δικαστήριο άπεκάλυψε σέ βάθος τί κρυβόταν πίσω άπό τήν ύπόθεση τοϋ 
ψευτολοχία καί ποιες ήταν οί διασυνδέσεις του. Τά μόνα πού έγιναν γνω
στά ήταν τά πλήρη στοιχεία τής ταυτότητάς του καί τής δράσης του. ’Ονο
μαζόταν Νικόλαος Λύτρας, καταγόταν άπό τήν Πέτρα, ήταν τριετής φοι
τητής τής ιατρικής, βρισκόταν έγκλειστος στίς φυλακές τοΰ Ναυπλίου, 
άπέδρασε άπ’ έκεΐ, άφοϋ πλαστογράφησε ψεύτικες διαταγές τοϋ ύπουργεί- 
ου Στρατιωτικών καί ψεύτικο φύλλο πορείας καί αύτοτοποθετήθηκε, μέ τό 
ψευδώνυμο Λέκκας, ώς έπιλοχίας δεσμοφύλακας τών στρατιωτικών 
φυλακών Θεσσαλονίκης. Ά π ’ έκεΐ, μέ τήν ίδια μέθοδο, αύτοτοποθετήθηκε 
έπιλοχίας δεσμοφύλακας στίς φυλακές Ίωαννίνων, μέ τό όνομα Μάρκος 
Μαρκόπουλος, μέ σκοπό ν ’ άπελευθερώσει τούς φυλακισμένους γιά τό 
έγκλημα τής Πέτρας καί νά δραπετεύσει μαζί τους στήν Αλβανία. Ή  εΐδη- 
σιΊ γιά τήν άποκάλυψη τής ιδιότητας καί τών προθέσεών του. είχε δημι
ουργήσει, κατά τήν έποχή τής σύλληψής του, πολλά έρωτηματικά, τά όποια 
ουτε στή δίκη άπαντήθηκαν...
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Ή  απόπειρα τοϋ ψευτολοχία άπέτυχε, άλλά στίς 16 ’Οκτωβρίου άπέ- 
δρασαν άπό τίς φυλακές ’Ακραίου, τρεις κρατούμενοι. Άνάμεσά τους ό 
τρομερός Αρβανιτόβλαχος Κουμπής. ό δράστης πολλών ληστοπραξιών 
είς τάς επαρχίας Πωγωνίου, Κονίτσης, Ζαγορίου καί Μετσόβου. Αύτός 
διέπραξε τήν έν Καρυιαΐς ληστείαν τών αυτοκινήτων, οϋτινος οί συνένο
χοι Τάσης Ζήδρος καί Τάσης Σιούτης, οιτινες έτουφεκίσθησαν πέρυσιν 
ενταύθα, είναι άσημότατοι άπέναντί αύτοϋ. Τόν Αύγουστο τοΰ 1928, θά γι
νόταν περισσότερο διάσημος, μέ τήν αιχμαλωσία τών ύποψήφιων βουλευ
τών ’Αλ. Μελά καί Άλέξαν. Μυλωνά. Μαζί τό λήσταρχο Κουμπή, δραπέ
τευσε καί ό ληστοφυγόδικος Σαρακατσάνος Λουτσάρης. Τί νομίζετε δτι 
έκανε άμα δραπέτευσε; ρωτούσε ή Ελευθερία (27-10-27). Πήγε στή Βίτσα, 
όπου είχε τόν πατέρα του μέ τήν οίκογένειά του, κι όγδοήντα πρόβατα, 
τούς πήρε όλους καί τά πρόβατά του, μέρα μεσημέρι καί μπήκε στήν Αλβα
νία, σά νά ήταν έρημος ό τόπος ' άπό τή Βίτσα, δεκα ώρες δρόμος, ώς τ ' 
Αλβανικά σύνορα!

Κι ένώ στήν περιφέρεια "Αρτης ό έπικηρυγμένος ληστής Τσιάμης σκο
τωνόταν σέ συμπλοκή μέ τή Χωροφυλακή, (δεύτερο δεκαήμερο τοΰ ’Οκτω
βρίου) στήν ’Αλβανία, άφήνονταν έλεύθεροι οί ληστές πού είχαν καταφύ- 
γει έκεϊ, ύστερα άπό διάπραξη ληστειών στό Πωγώνι. Δέν είχε ύπογραφεΐ 
-ισχυρίζονταν οί ’Αλβανοί- σύμβαση μέ τήν Ελλάδα περί άμοιβαίας έκδό- 
σεως κακοποιών, γιαυτό καί κατέφευγαν έκεϊ οί δραπέτες καί καταδιωκό- 
μενοι, μέ άποτέλεσμα νά μήν αποδυναμώνονται ποτέ οί συμμορίες πού 
λυμαίνονταν τήν "Ηπειρο.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

Ύστερα άπό φήμες καί δημοσιεύματα παραπλανητικά γιά τήν άναβολή, 
άκόμα καί τήν παραμονή τής έναρξής της, μέ τούς μεγάλους ήθικούς 
αύτουργούς καί εκτελεστές άπόντες, άρχισε στίς 24 ’Οκτωβρίου, στό Κα- 
κουργοδικεΐο Κερκύρας, ή μεγάλη δίκη τοΰ στυγεροΰ έγκλήματος τής Πέ
τρας. Ή  δίκη τών κατηγορουμένων διά τήν ληστείαν τής Πέτρας -έγραφε 
ή Ή πειρος (24-10-27)- κρατεί τό πανελλήνιον δλον είς ζωηρόν ένδιαφέ
ρον. Ό  ελληνικός λαός άναμένει ϊνα έκ τής προόδου τής διαδικασίας τών 
«Πετραϊκών», χυθή πλήρες φώς έπί όλων τών συνεργών καί αυτουργών 
τοϋ βδελυροϋ έκείνου έγκλήματος. τοϋ συνταράξαντος τό πανελλήνιον. 
’Ανάλογα ήταν καί τά σχόλια τών άλλων γιαννιώτικων εφημερίδων, άλλά 
καί τής πρωτεύουσας. Θά άνέμενε κανείς συρροή δημοσιογράφων, φωτο
γράφων καί σκιτσογράφων, προπαντός άπό τήν ’Αθήνα, γιά νά άποτυπώ- 
σουν, καθένας μέ τά δικά του μέσα, τή φυσιογνωμία τής δίκης, μέ τίς ένα- 
λασσομενες φάσεις της, άλλά δέν έγινε κάτι τέτοιοι. Μόνο ή Καθημερινή 
έστειλε στήν Κέρκυρα τό γνωστό δημοσιογράφο Παπανικολάου, οί άλλες 
άθηναϊκές έφημερίδες κάλυπταν τίς είδησεογραφικές άνάγκες τους μέ 
τούς τοπικούς άνταποκριτές. Έκεινο πού έκανε εντύπωση στούς άνταπο- 
κριτές τών γιαννιώτικων εφημερίδων ήταν τό μικρό ένδιαφέρον τών Κερ- 
κυραίων γιά τή δίκη. Ακροατήριον πενιχρόν, τηλεγραφούσε ό άνταπο- 
κριτής τής Ηπείρου καί πρόσθετε: Κοινωνία Κερκύρας έντελώς άδιάφο- 
ρος. Ό  άνταποκριτής τής ’Αγροτικής ήχοϋς τηλεγραφοΰσε κι αύτός: Τό 
μόνο, δπερ προκαλεΐ άλγεινήν έντύπωσιν, είναι ή αδιαφορία τοϋ Κερ- 
κυραϊκοϋ λαοϋ. Πανομοιότυπο ήταν καί τό τηλεγράφημα τοΰ άνταποκριτή 
τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος.

Πολλά νέα στοιχεία ήρθαν στήν έπιφάνεια, άρκετές άποκαλύψεις έγι
ναν, δμως πλήρες φώς, δπως άπαιτοΰσε ή κοινή γνώμη, δέν χύθηκε. Έ λει
παν οί πρωταγωνιστές κι ήταν φυσικό ό ίσκιος τους νά βαραίνει στήν 
αίθουσα τοΰ Κακουργοδικείου καί νά κρατάει κλειστά πολλά στόματα.

Στίς 13 ’Ιουνίου 1926 διαπράχτηκε τό έγκλημα, στίς 24 ’Οκτωβρίου 
1927 άρχισε ή δίκη. Πέρασαν 16 μήνες καί περισσότερο. Α πό δσα είχαν 
γίνει γνωστά άπό τίς άνακρίσεις, οί Ήπειρώτες, είχαν σχηματίσει τή γνώ
μη δτι ή διαλεύκανσις καί άποσαφήνισις τοϋ έγκλήματος δέν συνετελέσθη 
πλήρως. Περίμενε λοιπόν, κατά τήν άποδεικτική διαδικασία νά άποκα
λυφθοΰν νέα στοιχεία πού θά βοηθούσαν νά σχηματιστεί ολοκληρωμένη
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εικόνα γιά τό έγκλημα, τήν προετοιμασία του καί τήν έκτέλεσή του. Παρά 
τίς προσπάθειες τών δικαστών πλήρεις άποκαλύψεις δέν έγιναν. Ούτε σ’ 
αύτή τή δίκη, ούτε στήν άλλη πού άκολούθησε, μετά τή σύλληψη τών Ρε
τζαίων. Τά δυό άδέρφια πήραν πολλά μυστικά στόν τάφο τους.

Ό πω ς ήταν φυσικό, μέ τήν έναρξη τής διαδικασίας, τό τμήμα της, πού 
άφορούσε τούς φυγοδικούντες Ρετζαίους, χωρίστηκε άπό τήν ύπόλοιπη δί
κη. Κατηγορούμενοι πού δικάζονταν, ήταν όσοι παραπέμφθηκαν μέ τό 
βούλευμα. Ή  έμφάνισή τους στήν αίθουσα τοΰ Κακουργοδικείου προξένη
σε ποικίλα αισθήματα. Ό  άνταποκριτής τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος σημεί
ωνε: Τών κατηγορουμένων τά πρόσωπα είναι ώχρά καί έχουσι καταβληθή 
τελείως. Ό  ηγούμενος Παπαγιάννης. ό άλλοτε παχύτατος καί εύρωστος, 
έγινεν ήδη άγνώριστος. Αναφέρει τήν ζωήν τοϋ Μοναστηριοϋ του (τοΰ 
προφήτη Ήλία) καί άναστενάζει έκ βάθους καρδίας.

Ή  δίκη άρχισε μέ τήν άνάγνωση τοΰ κατηγορητηρίου άπό τόν είσαγγε
λέα καί τήν έξέταση τών μαρτύρων κατηγορίας (είχαν κλητευθεΐ 104 καί 
έμφανίστηκαν 74). Συγκινητική ήταν ή κατάθεση τοΰ πρώτου μάρτυρα 
Βλαδίμηρου Λαζαρίδη, ό όποιος είχε σωθεί άπό τό θάνατο σκεπασμένος 
άπό τά πτώματα τών νεκρών συνεπιβατών του. Κατάθεσε μέ λεπτομέρειες, 
όλα όσα διαδραματίστηκαν τή μοιραία έκείνη μέρα. Ό  επόμενος μάρτυρας 
ήταν ό δεύτερος διασωθείς, χωροφύλακας ’Ιωάννης Νικολάου, συνοδός 
τοΰ αύτοκινήτου, ό άλλος συνοδός χωροφύλακας, σκοτώθηκε κι αύτός. Ή  
κατάθεσή του περιστράφηκε στήν προσπάθεια νά ύπερασπισθοΰν τό αύτο
κίνητο καί τούς έπιβάτες του. Ό  τρίτος μάρτυρας, Θωμάς Δράκος, άδελ- 
φός τού δολοφονημένου όδηγοΰ τοΰ αύτοκινήτου, άποκάλυψε ότι, όταν 
έφτασε στόν τόπο τοΰ έγκλήματος -ταξίδευε κι αύτός στά Γιάννινα έκείνη 
τή μέρα μέ τό δικό του αύτοκίνητο- βρέθηκε άντιμέτωπος μέ τό Μερεμέτη, 
πού κρατούσε στά χέρια του τή βαλίτσα μέ τά χρήματα. Μέ τό περίστροφό 
του πυροβόλησε, χωρίς έπιτυχία, δυό φορές τό Μερεμέτη καί άντιπυροβο- 
λήθηκε άπ’ αύτόν. Τήν κατάθεση τοΰ μάρτυρα επιβεβαίωσε κι ό ίδιος ό κα
τηγορούμενος Μερεμέτης. Ό  έπόμενος μάρτυρας, πρώην ληστής Καραμπέ- 
τσης, έξέθεσε μέ λεπτομέρειες τά τής έξόντωσης τής ληστοσυμμορίας Τσόγ- 
γου καί διέψευσε τή συμμετοχή τοΰ Τσόγγου στό έγκλημα. Πρόσθεσε πώς 
τό 1925 τοΰ πρότειναν νά χτυπήσουν τό αύτοκίνητο τής τράπεζας. Τό 
1926, στό σπίτι τοΰ Λάμπρου Στάθη, άποφασίστηκε πάλι μέ συμμετοχή 
τοΰ Τσόγγου νά χτυπηθεί τό αύτοκίνητο, μέ τή βεβαιότητα ότι θά πετύχαινε 
τό έγχείρημα, έπειδή ύπάλληλος τής τράπεζας καί κάποιος τηλεγραφητής 
άπό τό Ζαγόρι, τούς ένημέρωναν. Μέ τή διάλυση τής συμμορίας Τσόγγου, 
ήταν βέβαιος πώς τό έγκλημα τό είχαν διαπράξει οί Ρετζαιοι, μόνο ή δική 
τους συμμορία υπήρχε, οί άλλες είχαν έξοντωθεΐ. Ό  μάρτυρας Φίλιππος 
Παπαρρούσης, άφηγήθηκε λεπτομέρειες άπό τήν έπίσκεψη τοΰ Γιάννη Ρέ- 
τζου, στό σπίτι του, στό Άρχιμανδρειό, (έχουν δημοσιευτεί στόν προηγού
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μενο τόμο), κατά τήν όποία προτάθηκε άπό τό Ρέτζο ή διακοπή τής επική
ρυξης τών δυό άδελφών γιά δέκα μέρες, γιά νά παρουσιαστούν στίς άρχές 
καί νά καταθέσουν, σ’ αύτό είχε συμφωνήσει καί ό πρώην Γ.Δ. Ηπείρου 
Ξεν. Μαυρομμάτης. Ή  γνώμη του ήταν δτι ή πρόταση τοΰ Ρέτζου ήταν 
ειλικρινής καί έπρεπε νά γίνει άποδεκτή, γιατί άθέτηση τής ύπόσχεσης νά 
εμφανιστούν οί άδελφοί στίς άρχές, θά τούς ένοχοποιούσε περισσότερο. 
Σέ έρώτηση άν γνωρίζει δτι οί Ρετζαιοι βρίσκονται άκόμα στήν "Ηπειρο 
καί τρομοκρατούν τούς μάρτυρες κατηγορίας, δήλωσε άγνοια.

Τή δεύτερη μέρα έξετάστηκε ό μάρτυρας κατηγορίας Άλέξ. Λειβαδεύς, 
διευθυντής τοΰ ύποκαταστήματος στά Γιάννινα τής Εθνικής τράπεζας, 
πού ληστεύτηκε. Κατέθεσε, πρός κατάπληξιν δικαστών συνηγόρων καί 
ακροατών, δτι οί ληστές γνώριζαν τήν ήμέρα καί ώρα τής χρηματαπο
στολής τών 15.000.000 δρχ. άπό τήν Πρέβεζα στά Γιάννινα. Άπό τήν κα
τάθεση έβγαινε τό συμπέρασμα δτι ύπήρχε μεγάλο οργανωμένο δίκτυο τών 
ληστών, πού πληροφοροΰνταν τά πάντα, άπό ύπαλλήλους τής Ιδιας τής 
τράπεζας.

Στό μεταξύ, κι ένώ συνεχίζονταν στήν Κέρκυρα οί καταθέσεις τών μαρ
τύρων κατηγορίας, μέ κάποιες νέες αποκαλύψεις άπό ορισμένους (δπως 
τοΰ ύπολοχαγοΰ Όρφανουδάκη), διαπιστώθηκε, δπως τηλεγραφούσαν οί 
ανταποκριτές τών γιαννιώτικων έφημερίδων, πώς οί μάρτυρες ήταν τρο
μοκρατημένοι, περισσότερο έκεΐνοι πού κατάγονταν άπό τά χωριά Ποδο- 
γόρα, Κλεισούρα καί Ανώγι, μέ άποτέλεσμα νά άναιροΰν προηγούμενες 
καταθέσεις τους. Αλλαγή άτμόσφαιρας στή στάση κατηγορούμενων καί 
μαρτύρων προκάλεσε ή είδηση τής άνακάλυψης άπό τή Χωροφυλακή, με
γάλου μέρους άπό τά 15.000.000 δρχ. τής χρηματαποστολής στή Φιλιππιά- 
δα, καί τής σύλληψης πολλών ύποπτων. Οί κατηγορούμενοι, μετά τήν άνα- 
κάλυψη τών χρημάτων άπεγοητεύθησαν, έπαυσαν δέ νά έκδηλοϋν τήν μέ
χρι τούδε έπίπλαστον αισιοδοξίαν των διά τά ύπέρ αύτών άποτελέσματα 
τής δίκης. "Αμεση έπίπτωση είχε ή είδηση καί στή συμπεριφορά τών μαρ
τύρων ύπεράσπισης. Οί περισσότεροι φρόντισαν νά εξαφανιστούν, ένώ 
άλλοι συνελήφθησαν. έξαιτίας ένοχοποιητικών στοιχείων πού κατέθεσαν 
σέ βάρος τους, κάποιοι άπ’ δσους συνέλαβε ή Χωροφυλακή στή Φιλιππιά- 
δα.

Ή  άνακάλυψη 2.500.000 δρχ. άπό τά ληστευθέντα χρήματα, οφειλόταν 
αποκλειστικά στίς προσπάθειες πού κατέβαλε ή Χωροφυλακή καί ιδιαίτε
ρα οί επικεφαλής της, Α.Δ.Χ. Ηπείρου συνταγματάρχης Λεωνίδας Καργά- 
κος, καί ό άναπληρωτής του άντισυνταγματάρχης Κων. Βερβέρης. Σέ δη
λώσεις του ό τελευταίος υπογράμμιζε πώς άπό τήν ήμέρα πού άνέλαβαν 
υπηρεσία στήν "Ηπειρο οί δυό τους, τό ζήτημα τής Πέτρας τό έθεώρησαν 
ώς πρώτον τους μέλημα, τόσον ώς άτομικόν, όσον καί τού σώματος τής 
Χωροφυλακής. (Ό  γιαννιώτικος τύπος, μετά τήν άνεύρεση τών χρημάτων.
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Λεωνίδας Καργάκος, συνταγμα
τάρχης Χωροφυλακής, άπό τά 
ικ α ν ό τερ α  σ τελ έχ η  τού Σ ώ 
ματος. Κατά τις πληροφορίες, 
πού είχε τήν καλωσύνη νά μοϋ 
στείλει ό συγγενής του Σαράν- 
τ ο ς  I. Κ α ρ γ ά κ ο ς , έ κ λ ε κ τ ό ς  
φιλόλογος, συγγραφέας, ιστορι
κός, δοκιμιογράφος, κριτικός καί 
άριστος χειριστής τοϋ λόγου, ό 
Λεωνίδας Καργάκος καταγόταν 
άπό τό χωριό Λουκάδικα τής 
Μέσα Μάνης κι άργότερα έγκα- 
ταστάθηκε στό Γύθειο. Κατα
τάχθηκε στή Χωροφυλακή, όπου 
καί διέπρεψε. Στήν εξόντω ση  
τής λη σ τεία ς  ε ίχ ε  σημειώσει 
πολλές έπιτυχίες. Ή δράση του, 
σέ συνάρτηση μέ τήν ομορφιά 
του, είχε δημιουργήσει θρύλους 
στή Μ άνη. Στή  Θ ήβα, όπου  
πέθανε, ε ίχε φήμη εύπατρίδη. 
Τ ίς  ίδ ιε ς  κ α λ έ ς  έν τυ π ώ σ ε ις  
άφησε καί στά Γιάννινα κατά τό 
διάστημα τής παραμονής του. 
Άποστρατεύθηκε μέ τό βαθμό 
τοϋ ύποστρατήγου.

άλλά καί γιά τό σύνολο δραστηριότητάς 
τους τούς έπλεξε τό έγκώμιο. Ό  συνταγ
ματάρχης Καργάκος, γιά νά σχηματίσει 
προσωπική γνώμη γιά κατηγορούμενους 
καί μάρτυρες, πήγε στήν Κέρκυρα καί πα
ρακολούθησε τή δίκη ώς τό τέλος της).

Ή  άνεύρεση τών 2.500.000 δρχ., κατά 
τίς άνακοινώσεις τοΰ Βερβέρη, έγινε κάτω 
άπό τίς έξής συνθήκες: Στίς άρχές τοΰ 
δεύτερου δεκαήμερου τοΰ ’Οκτωβρίου, κά
ποιος «άντάρτης» άνέφερε στό διοικητή 
Χωροφυλακής "Αρτας Μανουσάκη, ότι 
ήθελε ν ’ άνακοινώσει κάτι σοβαρό γιά τή 
ληστεία τής Πέτρας. Τελικά ό «άντάρτης» 
(καταδότης στήν ούσία) κατέθεσε όσα ήξε
ρε στούς Καργάκο καί Βερβέρη καί διατά- 
χθηκε ό Μανουσάκης νά τοΰ πάρει κατά
θεση. Σ ’ αύτή ό «άντάρτης» άνέφερε πού 
ήταν κρυμμένα πολλά άπό τά χρήματα 
τής ληστείας, προσθέτοντας ότι καί στόν 
Ιδιο έδωσε «έκβιαστικώς» αρκετά χρήμα
τα, κάποιος πού άπολύθηκε άπό τίς φυλα
κές, έπειδή ή Δικαιοσύνη δέν κατόρθωσε 
νά βρει ένοχοποιητικά στοιχεία σέ βάρος 
του. Ύστερα άπό άνταλλαγή πολλών 
κρυπτογραφημάτων άνάμεσα στούς Βερ
βέρη καί Μανουσάκη, ύποχρεώθηκε ό 
πρώτος νά κατεβεΐ στίς 27 ’Οκτωβρίου 
στή Φιλιππιάδα, δπου ένημερώθηκε ότι ό 
καταδότης Χρ. Κολιός είχε κρύψει τά 
χρήματα στή θέση Λιοβούνι. Είχαν ένημε- 
ρωθεΐ γιαυτό άπό τίς 24 τοΰ μήνα ό εισαγ
γελέας Ά ρτας καί ό διοικητής Χωρο
φυλακής Πρέβεζας, δέν προχώρησαν δ
μως σέ καμμιά ένέργεια. Ό  Βερβέρης, 
δταν τά πληροφορήθηκε, χωρίς άναβολή, 
άφοΰ πήρε μαζί του τόν είρηνοδίκη Φιλιπ- 
πιάδας καί τό Μανουσάκη, (ό είρηνοδί- 
κης στήν άρχή άρνήθηκε νά τούς άκο- 
λουθήσει, είχε -έλεγε- ρητή διαταγή τοΰ 
είσαγγελέα Ά ρτας νά μήν άναμιχθεΐ κα-
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θόλου στήν υπόθεση, υποχρεώθηκε όμως στό τέλος νά συμμορφωθεί, δταν 
τοϋ άνακοινώθηκε πώς ή άρνησή του θά είχε σοβαρές συνέπειες γιαυτόν), 
πήγαν στό μέρος ποΰ είχε υποδείξει ό καταδότης, έσκαψαν καί βρήκαν τό
2.500.000 δρχ. τά όποια καί παρέλαβε τελικά ό Μανουσάκης. Ύστερα άπό 
τίς άποκαλύψεις τοϋ Κολιού συνελήφθησαν ώς αύτουργοί τοϋ έγκλήματος 
τής Πέτρας 7 άτομα καί κρατήθηκε κι ό ίδιος ό Κολιός. (Στή δεύτερη δίκη 
γιά τή ληστεία τής Πέτρας -23.9.29- ό Κολιός καταδικάστηκε σέ ειρκτή 5'/2 
χρόνων). Ταυτόχρονα μέ τά συμβαίνοντα στή Φιλιππιάδα, άνακαλύφθη- 
καν άπό τή Χωροφυλακή νά κυκλοφορούν στήν άγορά τής Κέρκυρας, 
πολλά άπό τά κλεμμένα χρήματα, ύπολογιζόταν πώς τό ποσό τους ξεπερ- 
νοϋσε τό μισό έκατομμύριο. Ή  άποκάλυψη τών χρημάτων, γιά τά όποια 
ενημερώθηκε τό Κακουργοδικεΐο τής Κέρκυρας, πέραν τών συλλήψεων 
τής Φιλιππιάδας, οδήγησε καί στή σύλληψη πολλών μαρτύρων ύπεράσπι- 
σης, ύποχρεώθηκαν έτσι νά καταθέσουν ώς κατηγορούμενοι, μέ πλήθος 
άντιφάσεων. Ή  γενική εικόνα πού είχε σχηματισθει άπό τούς παράγοντες 
τής δίκης ήταν δτι: Τό έγκλημα σχεδιάστηκε άπό τούς Ρετζαίους καί έκτε- 
λέσθηκε άπό ομάδα, μέ επικεφαλής τό Λάμπρο Στάθη. Τά περισσότερα άπό 
τά χρήματα (10.000.000 δρχ.) τά πήραν οί Ρετζαΐοι, τά υπόλοιπα μοιρά
στηκαν στούς άλλους (ό Λάμπρος Στάθης πήρε 2.000.000 δρχ.). Τά χρήμα
τα ήταν κρυμμένα τά περισσότερα στό ’Ανώγι καί τά άλλα στό μοναστήρι 
τοϋ προφήτη Ήλιού, μέ τή φροντίδα τοϋ Παπαγιάννη, ό όποιος στήν άπο- 
λογία του, διεβεβαίωσεν έπί τής ίερωσύνης του ότι δέν είναι ένοχος τοϋ 
έγκλήματος τής Πέτρας.

Ή  άγόρευση τοΰ εισαγγελέα Έφετών Κερκύρας. μετά τήν ολοκλήρωση 
τής άπολογίας τών κατηγορουμένων, προκάλεσε τόν έπαινο τών γιαννιώ
τικων εφημερίδων. Ζήτησε τήν καταδίκη σέ θάνατο δλων τών κατηγορού
μενων καί καυτηρίασε τή στάση τών άρχών άπέναντί τους, καθώς καί τών 
πολιτικών (ή Ελευθερία έσπευσε νά έκμεταλλευτεϊ τίς καταγγελίες, ύπο- 
γραμμίζοντας δτι δλες άναφέρονταν σέ πολιτικούς τοϋ βενιζελοδημοκρα- 
τικοϋ χώρου), οί όποιοι, μέ διάφορους τρόπους, υποβοηθούσαν τήν άνά- 
πτυξη τής ληστείας. Είπε χαρακτηριστικά σέ μιά άποστροφή του: ...Καί 
ηδη θά μοϋ έπιτρέψητε νά κάμω μίαν μακράν παρέκβασιν, διά ν ’ άναπτύ- 
ξω τούς λόγους διά τούς όποιους άκμάζει ή ληστεία είς τήν Ή πειρον καί 
ν ’ αποδείξω διατί οί Ρετζαΐοι έκρίθησαν δυστυχώς άπό τήν Ελληνικήν 
Πολιτείαν, ώς όργανα πρός έξασφάλισιν τής Δημοσίας άσφαλείας καί 
εμπέδωσιν τής τάξεως... Ά λλ ’ όπως γνωρίζουν ή κυβέρνησις, τά υπουρ
γεία καί οί πολιτικοί, είς τήν διάδοσιν τής ληστείας έν Ήπείρω. συνετέλε- 
°αν κυρίως οί π ο λ ι τ ε υ ό μ ε ν ο ι  (ή υπογράμμιση δική μου) τής Ήπεί- 
9ου· Πολλοί πολιτευόμενοι ή θέλησαν νά στηρίξουν τήν πολιτικήν των 
επιρροήν έπί τοιούτων καθαρμάτων καί παρά τό σύνταγμα καί παρά τόν 
νόμον, ήλθον είς συναλλαγάς μετά τών ληστών καί έπέτυχον δι ’ αύτούς
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άμνηστείαν!.. Πολλοί έκ τών άμνηστευθέντων κατέστησαν έκβιασταί καί 
εξετέλουν διαφόρους έκβιάσεις... Α ί άμνηστείαι, αί άθρόαι χάριτες. αί 
έμπρακτοι μετάνοιαι, ά π ε θ ρ ά σ υ ν α ν  τούς ληστάς, έκαμαν αύτούς νά 
πιστεύουν ότι τάς ποινάς έπηκολούθη χάρις καί συνετέλεσαν ν ’ άτιμασθή 
ή εϋανδρος Ήπειρος... Ποίαν χρήσιν τής άμνηστείας των όμως έκαμον οί 
Ρετζαιοι, οί άριθμούντες 40 θύματα: Θά είχον άπειρα παραδείγματα (ν’ 
άναφέρω) ότι καί αυτήν τήν κυβέρνησιν έπειράθησαν νά έκβιάσουν, ύπο- 
στηριζόμενοι παρά τινων πολιτευομένων τής Ηπείρου καί τυγχάνοντες 
πάσης περιποιήσεως έκ μέρους τών τότε κυβερνώντων καί τών άνωτάτων 
άρχών τών Ίωαννίνων. Οί Ρετζαιοι μέ τά τόσα των έγκλήματα, τούς φό
νους, τάς ληστείας, καί τ ’ άλλα των κακουργήματα, βλέποντες τό κράτος 
νά ύποκλίνεται ένώπιον των καί νά κύπτη πρό τών ποδών των, έπί- 
στευσαν ότι, σύν τφ  χρόνω, ήδύναντο ν ’ άποβούν δεσπόται, τύραννοι, κύ
ριοι τής Ηπείρου.

Ά ν  έτυχε τής γενικής επιδοκιμασίας ή άγόρευση τοΰ εισαγγελέα, ή άπό
φαση προκάλεσε τή γενική αγανάκτηση. Μόνο ό Μερεμέτης καταδικάστηκε 
σέ θάνατο, ώς αυτουργός. Ό  Καψάλης, ώς συνεργός καταδικάστηκε σέ 
ισόβια, οί Παπαγιάννης καί Κατσώνης σέ δυό χρόνια φυλάκιση (γνώριζαν 
τά τής ληστείας καί δέν τά κατάγγειλαν στίς άρχές), ό Κώτσης κηρύχτηκε 
άθώος. Μερικές κρίσεις άπό τίς πρώτες άντιδράσεις τών έφημερίδων, 
είναι ένδεικτικές τής έντύπωσης πού προκάλεσε ή άπόφαση. (Ά ς σημειω
θεί πώς ή άδιαφορία τών Κερκυραίων γιά τήν ύπόθεση, μόνο τίς πρώτες 
μέρες παρατηρήθηκε. Τίς έπόμενες, οί αίθουσες τού δικαστηρίου γέμιζαν 
άσφυκτικά. Επίσης δλες οί άθηναϊκές έφημερίδες έστειλαν τελικά άντα- 
ποκριτές, άλλά καί άρκετοί άνταποκριτές ξένων έφημερίδων παρακολού
θησαν τή δίκη). Έγραφαν, λοιπόν, γιά τήν άπόφαση οί έφημερίδες: Μέ τήν 
άπόφασιν μόνον ή πρώτη πράξις τοϋ δράματος έτελείωσεν. Ή  Η π ε ι ρ ω 
τ ι κ ή  κ ο ι ν ή  γ ν ώ μ η  δ έ ν  ί κ α ν ο π ο  ι ή θ η . - Α λλά τό δράμα δέν τε
λειώνει. Ή  αυλαία δέν πίπτει. Πρέπει νά μάθη τούς ένοχους καί έχει τήν 
άπαίτησιν ό Ηπειρωτικός λαός, όπως διαλευκανθή πλήρως ή ύπόθεσις 
(Ηπειρωτικός άγών 9-11-27). Ανικανοποίητος καί άνευχαρίστητος έμεινε 
-καί δικαίως- ή Κοινή Γνώμη, άνευ καθαρμού δέ τό στυγερόν έγκλημα τής 
Πέτρας καί άνευ δικαίου εξιλασμού οκτώ τάφοι τών άτυχών θυμάτων καί 
μετά τήν άπόφασιν τοϋ Έφετείου Κερκύρας... (Ήπειρος, 15-11-1927), ...Ή  
κοινή γνώμη δέν είναι δυνατόν νά ήσυχάση (μέ τήν έκδοθεΐσα άπόφαση), 
καθ’ όσον γνωρίζει ότι οί καταδικασθέντες δέν ήταν μόνο αυτοί οί 
αύτουργοί ή συνεργοί, άλλ ’ ότι ήσαν καί άλλοι, οί όποιοι διαφεύγουν άκό- 
μη, δυστυχώς, τών χειρών τής Δικαιοσύνης. Τό γόητρο τής Ηπείρου δέν 
άπεκατεστάθη άκόμη... Ανέλπιστον πικρίαν έδοκίμασεν ό Ηπειρωτικός 
λαός άπό τήν άπόφασιν τού Έφετείου Κερκύρας (Αγροτική ήχώ, 9 καί 12- 
11-27)... Οίκτροτάτην έντύπωσιν έπροξένησαν είς άπασαν τήν Ή πειρον τά
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αποτελέσματα τής δίκης τοϋ έγκλήματος τής Πέτρας είς τό Έφετεϊον Κέρ
κυρας. "Ολοι έπεριμέναμεν ν ’ άκούσωμεν καί τούς έξ δικαζομένονς είς θά
νατον., καί άκούσαμεν μόνον ενός, τοϋ ώς αυτουργού άποδειχθέντος Με
ρεμέτη! "Ωστε διέφυγον άλλοι επτά αύτουργοί! Τοϋτο σημαίνει ότι οί διε- 
ξαγαγόντες τάς άνακρίσεις ήσαν οί άκαταλληλότατοι τών άνακριτών. Ή  
δίκη τής Πέτρας ώδυνεν όρος καί έτεκε μϋν! Καί σ ' άλλα μέ υγείαν! 
( ’Ελευθερία. 10- 11-27) .

Πάντως μέ τήν άπόφαση τοϋ Έφετείου Κέρκυρας ή υπόθεση τοΰ έγκλή
ματος τής Πέτρας δέν έκλεισε. Ή  άνεύρεση μέρους τών χρημάτων καί κά
ποιες άλλες αποκαλύψεις, ύποχρέωσαν τίς άρχές στή συνέχιση τών άνα- 
κρίσεων. Ή  δεύτερη φάση τής άποκάλυψης τοΰ έγκλήματος άρχιζε. Καί σ’ 
αύτή θά ύποχρεωθοΰν νά άπολογηθοΰν δημόσια καί όσοι άναμίχθησαν 
στήν ύπόθεση, άρχές καί άνακριτές...

Τό έγκλημα της Πέτρας, ή δίκη καί ή άπόφαση πού έκδόθηκε, έκτός τοϋ δτι δέν 
Ικανοποίησαν τούς Ήπειρώτες, έφεραν στό προσκήνιο καί μερικές πτυχές κοινω
νικής ζωής καί επιπτώσεις συνδεόμενες μέ τό γεγονός. Ή  οικογένεια τοϋ όπλαρχη- 
γοϋ Σπ. Μπόλα, π.χ., φύλακα τής Εθνικής τράπεζας πού σκοτώθηκε στήν Πέτρα, 
άφοϋ χόρτασε άπό μεγάλα λόγια, κατά τήν ημέρα τής κηδείας, έγκαταλείφθηκε στήν 
τύχη της, συνηθισμένο φαινόμενο στήν Ελλάδα. Ό  Κήρυξ, πρώτα καί ή Ή πειρος 
στή συνέχεια καυτηρίασαν τό γεγονός. Έγραφε ή τελευταία (16-9-27): Ή  σύζυγος 
καί τά άνήλικα τέκνα τοϋ Σπυρ. Μπόλα, τοϋ εύρόντος φρικτόν θάνατον άπό τάς 
ληστρικάς σφαίρας τών άποτροπαίων κακούργων κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρε
σίας του, έξ ής άπέζη αύτός καί ή οίκογένειά του. κρούουσι τάς θύρας τών οικιών, 
προτάσσοντες τήν χειρα τής έπαιτείας καί ζητοϋντες τεμάχιον ξηροϋ άρτου ή δεκά- 
λεπτον έλεημοσύνην!.. Άλλη πτυχή αποτελούσε ή διένεξη μεταξύ Χρηστοβασίλη 
καί Π. Περιστέρη, οπλαρχηγού, πού κρατήθηκε άρκετό καιρό στίς φυλακές, ώς 
συνεργός στό έγκλημα τής Πέτρας κι άργότερα, δταν άποδείχτηκε ή άθωότητά του, 
άφέθηκε έλεύθερος. Ό  Χρηστοβασίλης τόν κατηγορούσε δτι φρόντισε νά εξαφανι
στεί «ίνκόγνιτο», επειδή ήταν ένοχος. Ό  Περιστέρης, άπό τή Δράμα, δπου βρισκό
ταν, διαμαρτυρήθηκε έντονα γιά τόν κατατρεγμό ενός άγωνιστή, τόν όποιο ή άπό
φαση τής Δικαιοσύνης τόν είχεν άποδώσει λευκόν καί άσπιλον είς τήν κοινωνίαν 
καί επαναλάμβανε κατά τοϋ Χρηστοβασίλη δλες τίς κατηγορίες πού κατά καιρούς 
είχαν διατυπώσει έναντίον του οί εχθροί του. (Ηπειρωτικός άγών, 2-9-27).- ’Αντί
θεση δημιουργήθηκε μεταξύ Χρηστοβασίλη καί Χρ. Παπασταύρου. δικηγόρου άπό 
τή Θεσπρωτία -λίγο καιρό είχε πού μπήκε κι αύτός στήν πολιτική κονίστρα-, σχε
τικά μέ τήν καταγωγή τών μουσουλμάνων τής Τσαμουργιάς (ό Χρηστοβασίλης τούς 
θεωρούσε Αλβανούς, ό Παπασταύρου χριστιανούς έξισλαμισθέντες) καί μέ τήν επι
μονή τοΰ Χρηστοβασίλη δτι 16 χωριά τής περιφερείας Φιλιατών άνήκαν στούς 
άλβανούς μπέηδες (Ηπειρωτικός άγών 1-9-27).- 'Αντιμέτωποι βρίσκονταν οί κάτοι
κοι τής Δοβράς (μέ προσφυγή στά δικαστήρια) καί τής Έλάτης (Μπούλτσης) γιά τό 
θέμα τών νερών πού διεκδικοΰσε τό πρώτο χωριό άπό τό δεύτερο. Ή  δίκη κερδή- 
θηκε άπό τήν Έλάτη κι αύτό δξυνε περισσότερο τίς σχέσεις μεταξύ τών κατοίκων. - 
Συνεχιζόταν καί ή διένεξη μεταξύ τών δασκάλων πού κατηγορούσαν τή διοίκηση 
τής Διδασκαλικής 'Ομοσπονδίας ώς κομμουνιστική καί τών υπερασπιστών της. Τά
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μέλη μερικών συλλόγων είχαν αποσχιστεί άπ’ αυτή, όπως τών εκπαιδευτικών πε
ριφερειών Φιλιατών και Κόνιτσας. Ή  προσωρινή επιτροπή τών άποσχισμένων τής 
Κόνιτσας (Χρ. Ρεμπέλης, Ίωάν. Γκιώκας, Μαρ. Οικονόμου, Φίλ. Παπαλαμπρίδης) 
κατηγορούσε ανοιχτά τούς φίλους τής Διό. 'Ομοσπονδίας, ότι υποστήριζαν μιά 
κομμουνιστική υπόθεση έφ ’ δσον πρόεδρος τής «’Ομοσπονδίας» έξελέγη ό άλλοτε 
άρχισυντάκτης τοϋ «Ριζοσπάστου» (Δημητράτος), ό άρθρογράφος τών δημοσιευμά
των κατά τοϋ άστικοϋ καθεστώτος... τό δέ «Διδασκαλικόν βήμα» δημοσιεύει τα- 
κτικώς ϋποπτα άρθρα υπέρ τής πάλης τών τάξεων, ήης άποτελεΐ τό εΰαγγέλιον τοϋ 
κομμουνισμού καί άναγγέλλει τήν έκάστοτε έκδοσιν βιβλίων κομμουνιστικού περιε
χομένου. ’Απαντήσεις στίς καταγγελίες έδινε ό προσκείμενος στήν 'Ομοσπονδία 
πρόεδρος τοΰ Συλλόγου Κονίτσης Εύ. Νικολάου, κυρίως άπό τίς στήλες τής ’Αγρο
τικής ήχους, ή όποια στήριζε τήν 'Ομοσπονδία.- Τακτικοί συνεργάτες τοΰ Ηπειρω
τικού άγώνος εμφανίζονται ό Π. Μπέμπης καί Σπ. Χασιώτης, τοΰ όποιου ο'ι δεσμοί 
μέ τήν Ηπειρωτική ήχώ είχαν χαλαρωθεί.- Οί κάτοικοι τής Σιαράβας πού πανηγύ
ρισαν γιά τήν ανεύρεση πηγαίου ϋδατος στήν περιοχή τους, άπαγοητεύτηκαν δταν 
πληροφορήθηκαν δτι τό νερό, σύμφωνα μέ τήν έξέταση τού Έθνικοϋ Χημείου, ήταν 
γεμάτο άπό μικρόβια προδρόμου τύφου. Γινόταν σύσταση στό Δήμο νά κλείσει τό 
γρηγορότερο τήν πηγή, πρός πρόληψη κινδύνων υγείας τών κατοίκων.- Άπό τό 
πρώτο δεκαήμερο τοΰ Σεπτεμβρίου άρχισε ή συγκοινωνία μέ αύτοκίνητα τής γραμ
μής Ίωαννίνων-Θεσσαλονίκης, μέσω Κορυτσδς καί Φλώρινας. Διάρκεια ταξιδιοΰ 
18 ώρες.- Ό  Κήρυξ συνέχιζε τήν πολεμική του έναντίον τοΰ βουλευτή τών Φιλε
λευθέρων Άλεξ. Μελά, κάτι πού ένόχλησε τόν βουλευτή τοΰ ϊδιου κόμματος Δημ. 
Μπότσαρη, ό όποιος μέ έπιστολή του έπέκρινε τόν Κήρυκα γιά τήν τακτική του 
( Ηπειρωτικός άγών 10-9-27). Έπειδή ή άντίδραση τοΰ Κήρυκος στήν έπιστολή 
Μπότσαρη ήταν έντονη, ό τελευταίος υποχρεώθηκε μέ νέα έπιστολή του, στόν Κή
ρυκα αύτή τή φορά, ν ’ απαλύνει τίς εντυπώσεις. Κρίνοντας τή δεύτερη έπιστολή ό 
Ηπειρωτικός άγών (12-9-27) σημείωνε: ...Ποσώς δέν μνησικακοϋμεν έναντίον τοϋ 
κ. Μπότσαρη. διότι γνωρίζομεν πολύ καλά τήν ήθικήν πίεσιν ή όποια έξησκήθη έπ ’ 
αύτοϋ ύπό τοϋ διευθυντοϋ τοϋ «Κήρυκος»- Ζοφεραί προφητεϊαι: Ό  Γάλλος στρα
τάρχης Φός, σέ συνέντευξή του δήλωσε πώς ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος θά γίνει 
ύστερα άπό 15-20 χρόνια. Έ γινε πολύ νωρίτερα...- Χθες (19-9-27) περί τήν 7ηνμ.μ., 
έν τφ κεντρικφ έργοστασίφ τοϋ γενικοϋ ήλεκτροφωτισμού τής πόλεως, έλαβον χώ
ραν, μετά πάσης έπισημότητος, αί πρώται έπίσημοι δοκιμαί τής γενικής ήλεκτρο- 
φωτίσεως τής πόλεως. Παροΰσες δλες οί αρχές. Τήν ορισμένη ώρα ό δήμαρχος Β. 
Πυρσινέλλας έθεσε σέ κίνηση τή μηχανή παραγωγής ρεύματος κι δλα τά Γιάννινα 
πλημμύρισαν μέ φώς. Τά φώτα έμειναν δλα αναμμένα ώς τίς δύο μετά τά μεσά
νυχτα. Ό  κόσμος -ήταν καί Κυριακή- ξεχύθηκε στούς δρόμους γιά ν ' άπολαύσει τό 
θέαμα. Θυμάμαι τώρα τούς ήλεκτρικούς υποσταθμούς πού είχαν υψωθεί σέ διάφο
ρα σημεία τής πόλης. Πάνω άπό τήν είσοδο τοΰ καθενός ήταν έντοιχισμένη καί μιά 
πλακίτσα πού έγραφε: Έπί δημαρχίας Β. Πυρσινέλλα.- ’Αδύνατον νά έννοήσωμεν 
-έγραφε ή «’Αρίδα» τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος (20-9-27)- τί είδους μαθήματα είναι 
αύτά εφέτος τής ρουμανικής σχολής, κατά τάς μεσονυκτίους ώρας. Εΐδομεν μα- 
θητάς κρεμασμένους είς τά παράθυρα, μέ τά ποδάρια έξω, παίζοντας βιολιά καί 
άλλα μουσικά όργανα, τραγουδοϋντας καί φωνασκοϋντας. Δέν είναι δυνατόν δλη 
αύτή ή μεταμεσονύκτιος διδασκαλία νά μεταφερθή άπό τά παράθυρα τής όδοϋ, είς 
τά πρός τήν αυλήν παράθυρα τής σχολής, πρός ησυχίαν καί άνακούφισιν τών άντι-
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κρυνών γειτόνων καί δι ’ αυτήν τήν άξιοπρέπειαν τής σχολής;- Γιά νά σχηματίσετε 
μιά εικόνα της έκτασης της πόλης τήν έποχή έκείνη διαβάστε τόν κατάλογο τών κα
φενείων πού χαρακτηρίστηκαν άπό τήν άστυνομία ώς εξοχικά: α) Σπ. ’Αρβανίτη, 
όδός ΚΑ' Φεβρουάριου 211, β) Κων. Παραλίκη, ΚΑ' Φεβρουάριου 207, γ)Δημ. 
Μπακάλη, Κ Α ' Φεβρουάριου 207, δ) Γ. Πρέντζα, ΚΑ' Φεβρουάριου 203, ε) Π. Φώ- 
του, τέρμα Δωδώνης στ) Σπ. Παπασπύρου, όδός Δωδώνης, ζ) Γ. Μπόγκα, τέρμα 
ΚΑ' Φεβρουάριου, η) Βασ. Βαρσάμη, πλατεία Μαβίλη, θ) Δημ. Βαράκα. πλατεία 
Μαβίλη, ι) Δημ. Μακρή, πλατεία Μαβίλη, ια) Νικ. Τζουβαντάρη. πλατεία Μαβίλη, 
ιβ) Σπ. Τσάτση, πλατεία Σκάλας, ιγ) Κων. Χρυσάφη, πλατεία Σκάλας, ιδ) Εύ. Κα
ζαντζή, Αμπελόκηποι, ιε) Περ. Σάρρα, Αμπελόκηποι, ιστ) Κων. Πανταζή, Αμπε
λόκηποι, ιζ) Άλ. Ζώη, Αμπελόκηποι.- Σχόλιο γιά τή νεολαία, γράφτηκε πρίν άπό 
εβδομήντα περίπου χρόνια. Διαβάζοντάς το νομίζει κανείς πώς ό σχολιαστής κάνει 
λόγο γιά τή σημερινή νεολαία: Τό καρκίνωμα τής διαφθοράς καί παραλυσίας τών 
νέων, άνενόχλητον εξαπλώνει τούς πλοκάμους του είς τήν κοινωνίαν μας, τήν 
άλλοτε σεμνυνομένην διά τήν ηθικότητά της. Είς τό προχθεσινόν θλιβερόν έπεισό- 
διον τής όδοϋ Σουλίου  (είχε συλληφθει ένα ζεύγος νεαρών όμοφυλοφύλων, ό γιαν- 
νιώτικος τύπος ασχολήθηκε πολλές μέρες γιαυτό, μέ άναφορές καί στά ονόματα 
τών συλληφθέντων) τό έλθόν είς φως. δύνανται νά τεθούν παραπλεύρως άπειρα 
άνάλογα καί παραπλήσια τοιαϋτα. τά όποία πράττονται έν κρύπτω καί παραβύστω 
καί τά όποια στιγματίζουν τήν πόλιν μας... Ό ποία ηθική κατάπτωσις! Ό  κατήφο
ρος είναι έπικίνδυνος καί ούδείς φαίνεται νά σώση τά φημιζόμενα διά τόν συντη
ρητισμόν των Γιάννινα ( ’Ηπειρωτικός άγών. 29-9-27). Τά Ιδια, λοιπόν, γίνονταν 
καί τότε, τά ίδια καί τώρα. Ή  μόνη διαφορά είναι πώς τότε δλα γίνονταν έν 
«κρυπτφ», ενώ σήμερα στά φανερά. Ό  συντηρητισμός, συνεπώς τών Γιαννίνων 
ήταν έπιφανειακός.- Ό  δικηγόρος Βασίλειος Τσαντής, παραιτήθηκε άπό γραμματέ
ας τής Μητρόπολης καί άνοιξε δικηγορικό γραφείο, Άραβαντινοϋ 6.

Λ ίγες μέρες πρίν άπό τό άνοιγμα τών σχολείων, ό ’Αχιλλέας Βάντζιος 
πραγματοποίησε τήν υπόσχεσή του. Μπήκε στό μαγαζί τοϋ Πέτρου, 

στρίβοντας τό τσιγγελωτό μουστάκι του, «έτρεφε» ένα άπό τά καλλίτερα 
μουστάκια τών Γιαννίνων καί ήταν περήφανος γιαυτό. Τόν άκολουθοΰσε 
μιά μεσόκοπη γυναίκα, συμπαθητική καί καλοΐσκιωτη, τής έδινε ξεχωριστή 
χάρη καί τό ζαγορίσιο μαντήλι πού έκρυβε τά πλούσια μαλλιά της. —Είναι 
ή Ειρήνη, άπό τό Σκαμνέλι, είπε ό Βάντζιος, ή καλή γυναίκα πού σάς ύπο- 
σχέθηκα. Πρίν άκόμα μιλήσει ό δάσκαλος, ό Πέτρος διαισθάνθηκε πώς ή 
μοίρα αύτής τής γυναίκας θά συνδεόταν μέ τή δική του. Τοΰ άρεσε ή δλη 
της έμφάνιση, τοϋ άρεσε περισσότερο ή εύχάριστη ατμόσφαιρα πού δημι
ουργούσε μέ τήν παρουσία της. —Καλώς όρισες στό σπίτι μας, τής εύχή- 
θηκε χαιρετώντας την, άπό σήμερα θάναι καί δικό σου σπίτι. Ή  γυναίκα 
μου καί όλοι οί δικοί μου σέ περιμένουν. "Αφησε τό Γιάγκο νά περιποιηθεΐ 
τον κύρ ’Αχιλλέα, μ’ ένα μπουκάλι καλό κρασί, κι αύτός πήρε τήν Ειρήνη, 
μπήκαν σ’ ένα αμάξι καί τράβηξαν γιά τό σπίτι.

Ή ταν μαθημένη άπό άρχοντικά ή Ειρήνη - καί τό δικό της σπίτι ήταν 
απ ’ τά καλλίτερα τοϋ Σκαμνελιοΰ, πρίν τό ρημάξει ό θάνατος' τώρα, χω
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ρίς άντρα, άρχισε νά καταρρέει, δέν είχε καί τίς οικονομικές δυνατότητες 
νά τό συντηρήσει - άλλά τοϋτο τό άρχοντικό τοΰ Πέτρου τής έκανε έντύ- 
πωση. Ή  εξωτερική του έμφάνιση δέν βοηθοΰσε νά σχηματίσεις σαφή εικό
να γιά τό έσωτερικό του, έπρεπε νά βρεθείς μέσα, νά περιδιαβάσεις όλους 
τούς χώρους καί τών δυό ορόφων γιά νά καταλάβεις τί κόπος, χρήμα καί 
γοΰστο, χρειάστηκαν γιά νά τό μετατρέψουν σ’ ένα μικρό παλατάκι. —Εί
μαι τυχερή, συλλογίστηκε ή Ειρήνη, μόλις μπήκε. Ό  Πέτρος φώναξε τή 
Λευκή, ήταν στήν κουζίνα κι ετοίμαζε τό μεσημεριανό, δταν άντίκρυσε τήν 
Ειρήνη, κατάλαβε. —Ν&σαι τυχερή στό σπιτικό μας, τής είπε, τήν άγκάλια- 
σε καί τή φίλησε. Σέ λίγο κατέβηκε κι ή Κατερίνα μέ τήν Έλενίτσα άπό τό 
πάνω πάτωμα, δέν πρόκαναν νά γνωριστούν καί τό κορίτσι πήρε τήν Ειρή
νη άπό τό χέρι, νά τήν άνεβάσει στό δωμάτιό της, νά τής δείξει τά βιβλία, 
τά παιγνίδια καί τίς κούκλες της. Δέν πέρασε παρά έλάχιστος χρόνος άπό 
τόν έρχομό τής Ειρήνης καί ή Έλενίτσα επικοινωνούσε μαζί της σά νά τή 
γνώριζε άπό μωρό. Τό Ιδιο έγινε μ’ δλα τά μέλη τής οικογένειας. Μέ τόν 
Πετράκη, πού διάβαζε έντατικά γιά τίς έξετάσεις στή Ζωσιμαία. κάτω άπό 
τόν ίσκιο ένός μεγάλου δέντρου τοΰ κήπου κι έτρεξε νά διαπιστώσει γιατί 
έκανε τόσο θόρυβο ή άδελφή του, τό Δημήτρη, τό Νικο καί τή Φιλίτσα, 
δταν γύρισαν στό σπίτι τό μεσημέρι άπό τή δουλειά τους, όλοι είχαν τήν 
αίσθηση πώς ή Ειρήνη ήταν ένας δικός τους άνθρωπος, κάπου ταξίδευε 
χρόνια καί ξαναγύρισε. Τήν εντύπωση τήν ένίσχυσε καί ή ιδια μέ τούς τρό
πους, τή συμπεριφορά, τήν εύγένεια τών κινήσεων καί τή λεπτότητα τής 
έκφρασης. Έ τσι τό μεσημεριανό τραπέζι πήρε γιορταστικό χαρακτήρα, 
ήταν σά νά πανηγύριζαν γιά κάποιο άγαπημένο πρόσωπο πού τό στερήθη
καν καιρό...

Ή  Ειρήνη ήρθε τήν κατάλληλη στιγμή. Ή  Λευκή είχε κουραστεί, ένοι
ωθε τό βάρος τών χρόνων, στενοχωριόταν γιατί, ύστερα άπό τό θάνατο 
τής Χρυσάνθης, δέν μπορούσε ν ’ άνταποκριθεΐ στό βάρος τών ύποχρεώσε- 
ων ένός άρχοντικού, δπως τό δικό της. Βοηθοΰσε βέβαια ή Κατερίνα, δέν 
τής έφτανε δμως αύτή ή βοήθεια. "Ηθελε νά αισθάνεται δίπλα της έναν 
άνθρωπο πού νάχει τά ιδια μ’ αύτή ένδιαφέροντα γιά τό ρόλο τής παλιάς 
νοικοκυράς, τής άρχόντισσας Ζαγορίσιας νοικοκυράς, πού κρατούσε τή 
ζωή τών χωριών στά χέρια της. Τέτοια ήταν ή Χρυσάνθη, διαισθανόταν 
πώς καί ή Ειρήνη τά ίδια συναισθήματα είχε. Δέ διαψεύστηκε. Σέ λίγες μέ
ρες ή Ειρήνη άνέλαβε τό βάρος καί τήν εύθύνη τοΰ σπιτιού. Ή ταν δλοι βέ
βαιοι πώς είχαν κάνει τήν καλλίτερη έπιλογή...

Στά μέσα τοΰ Σεπτεμβρίου ό μουφτής κάλεσε τόν Πέτρο στό σπίτι του. 
— Θά ήρθε ό Καρβούνης άπό τήν :Αλεξάνδρεια, σκέφτηκε, κι έτοιμάζεται 
νά φύγει γιά τήν Κωνσταντινούπολη. "Ετρεξε άμέσως, μόλις πήρε τήν 
ειδοποίηση, άλλά δέν ήταν έκεΐνο πού σκέφτηκε. Ό  Καρβούνης δέν ήρθε, 
έστειλε δμως γράμμα, μέ τόν όποιο παρακαλοΰσε τό μουφτή νά είδοποιή-
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σει τήν οικογένεια τοΰ Γιάγκου Κεϊβανίδη, δτι έπρεπε νά έχουν έτοιμες 
τουλάχιστο χίλιες χρυσές λίρες, νά τής πάρει μαζί του δταν θά έρχόταν 
στά Γιάννινα, μέ προορισμό τήν Κωνσταντινούπολη. Θά ξεπλήρωνε ένα 
μέρος τοΰ χρέους 2.000 λιρών πού είχε δανειστεί άπό τούς ομογενείς τής 
Πόλης. Τίς άλλες χίλιες λίρες θά τίς έπέστρεφε κατά τό επόμενο ταξίδι 
του, ήταν άνάγκη, νά συγκεντρωθούν κι αύτές. Χίλιες λίρες ήταν ένα με
γάλο ποσό, συλλογιζόταν ό Πέτρος, καθώς γύριζε στό μαγαζί, θά τά έξοι- 
κονομήσουμε όμως, πρόκειται, γιά τή Θεώνη. "Οταν άνακοίνωσε τά νέα στό 
Γιάγκο, αύτός έμεινε σιωπηλός. Ό  Πέτρος κατάλαβε τί τόν άπασχολοΰσε, 
πήγε κοντά του, τοΰ έσφιξε τά χέρια, έλα, τοΰ είπε, άνοιξέ μου τήν καρδιά 
σου. —Δύσκολα νά εξοικονομήσω τόσο σύντομα χίλιες λίρες, μίλησε σιγά 
ό Γιάγκος. —Καί ποιός σοϋ είπε πώς θά τίς βρεις μόνος σου; τόν άποπήρε 
ό Πέτρος. Τήν υποχρέωση τήν ξέραμε όταν μάς έφερε τά νέα ό Καρβούνης 
τήν άλλη φορά. Άπό τότε πήρα τήν άπόφαση. Τίς λίρες θά τίς συγκεντρώ
σω έγώ, σήμερα κι όλας, πρέπει νά είναι στή διάθεση τοϋ Καρβούνη, δέν 
ξέρουμε πότε θά περάσει άπό τά Γιάννινα... — Μά είναι δική μου υποχρέ
ωση. άντέτεινε άδύναμα ό άλλος, έγώ πρέπει νά καταβάλω τά λύτρα... 
—Πραγματικά, λύτρα είναι, σκέφτηκε ό Πέτρος, γιά νά λυτρωθεί ή Θεώνη. 
— Ά κου Γιάγκο -είπε τέλος φωναχτά- ή Θεώνη δέν είναι μόνο δική σου 
κόρη, είναι καί δική μας, έχουμε υποχρέωση όλοι νά φροντίσουμε γιαυτή... 
Τήν ϊδια μέρα ό Πέτρος, κάτι άπό τίς δικές του οικονομίες, φύλαγε γιά δύ
σκολες στιγμές πάνω άπό πεντακόσιες λίρες στό σπίτι, κάτι άπό δάνεια 
τραπεζιτικών οίκων, άνθοΰσαν άκόμα τότε στά Γιάννινα άρκετές ιδιω
τικές τράπεζες, μάζεψε τίς χίλιες λίρες, τό Ιδιο βράδυ πήγε καί τίς πάρέ- 
δωσε στό μουφτή. —Μά γιατί τόση βία.., παρατήρησε εκείνος. —Γιατί 
βιαζόμαστε, σοφολογιώτατε νά σφίξουμε τή Θεώνη στήν άγκαλιά μας, κι 
ό Καρβούνης μπορεί νάναι αύριο εδώ... "Οταν γύρισε σπίτι καί διηγήθηκε 
τά νέα στό βραδυνό τραπέζι, δλοι ήταν σίγουροι πιά πώς ό δρόμος γιά τήν 
επιστροφή τής Θεώνης είχε άνοίξει. Τά πρόσωπα άντικαθρέφτιζαν τά 
συναισθήματα δλων, τής Φιλίτσας έλαμπε, άκόμα καί ή Ειρήνη πού δέν 
είχε καλά-καλά κατατοπιστεί σ’ δσα ένδιέφεραν τό σπίτι, φανέρωσε τή χα
ρά της μέ δυό καλά λόγια, πού είπε μέ τόν τρόπο της. —Θησαυρό μάς έφε
ρε ό κύρ Άχιλλέας στό σπίτι, σκέφτηκε ό Πέτρος.

Ό  Καρβούνης πέρασε ύστερα άπό μιά βδομάδα, είδε μόνο τό μουφτή 
καί έφυγε γιά τήν Κωνσταντινούπολη. Δέ συναντήθηκε μέ κανένα, ό Πέ
τρος ύστερα άπό μέρες έμαθε γιά τήν άφιξη καί άναχώρησή του. Δέν άνη- 
σύχησε, ήξερε δτι ή υπόθεση πήγαινε καλά, θά τήν προωθοΰσε ό Καρβού
νης, ήταν άνθρωπος έξάλλου, πού δυσφοροΰσε μέ τίς συνεχείς παρακλή
σεις. Έδωκε τό λόγο του, θά τόν κρατοΰσε. Τό κορίτσι θά γύριζε.

Ά ν  τό θέμα τής Θεώνης δέν άπασχολοΰσε τώρα τόν Πέτρο, ήταν βέβαι
ος γιά τήν αίσια έκβασή του, κάτι άλλο τόν άνησυχοΰσε. Στήν έκδοση τής
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Ήπειρον άρχισαν νά παρουσιάζονται δυσκολίες άπό τίς άρχές Σεπτεμβρί
ου, ή έφημερίδα δέν κυκλοφορούσε κάθε μέρα, ό Χατζής άπουσίαζε πολύν 
καιρό, τόν άντικαθιστοϋσε στήν άρθρογραφία καί τό σχολιασμό ό Γ. Ρίκ- 
κης, ό Νέστωρ Γεωργίτσης (Σίμων ’Ιωνάς) κι άλλοι. Ρώτησε κι έμαθε πώς 
ό Χατζής ήταν στήν ’Αθήνα. Βέβαια πήγαινε πολλές φορές έκεϊ, δέν παρέ- 
τεινε δμως γιά τόσο μεγάλο διάστημα τήν έκεϊ διαμονή του, είχαν περάσει 
δυό μήνες κι άκόμα νά φανεϊ. Ό  Πέτρος ύπσψιαζόταν πώς έμεινε στήν 
πρωτεύουσα γιά λόγους ύγείας. —Δέ νοιάζεται, καθόλου γιά τόν έαντό του, 
είναι ξεροκέφαλος, δέν άκούει κανένα.., συλλογιζόταν. Στίς 15 ’Οκτωβρί
ου δημοσιεύτηκε στήν έφημερίδα ή παρακάτω δήλωση: Ά πό  τής παρελθού- 
σης έβδομάδος, λόγω έλλείψεως έργατών. ή «Ήπειρος» δέν έκδίδεται τα- 
κτικώς. Καταβάλλοντες πάσαν προσπάθειαν διά τήν έξεύρεσιν έτέρων 
έργατών, έλπίζομεν έντός έλαχίστων ημερών νά συνεχίσωμεν τήν τακτικήν 
ήμερησίαν τής έφημερίδος έκδοσιν. —Αύτό νδναι, άναλογίστηκε ό Πέτρος, 
ή τό φέρουν ώς πρόσχημα; Κι ό Χατζής γιατί έξακολουθεΐ νά άπουσιάζει 
στήν Αθήνα; Ό  Χατζής γύρισε στά Γιάννινα ύστερα άπό δυόμιση μήνες κι 
άρχισε πάλι νά άρθρογραφεΐ. Ό  Πέτρος περίμενε νά τελειώσει ό μήνας γιά 
νά τόν έπισκεφτεΐ, δταν μιά νέα δήλωση τοΰ Χατζή, τόν έβαλε πάλι σέ 
συλλογισμούς. Στή δήλωσή του ό Χατζής δικαιολογοΰσε τή μακρά άπου
σία του άπό τά Γιάννινα μέ τήν προσπάθεια πού κατέβαλε στήν ’Αθήνα γιά 
τρισεβδομαδιαία, σέ μεγάλο τετρασέλιδο σχήμα, έκδοση τής Ηπείρου στήν 
πρωτεύουσα. Μελετήσασα (ή Ήπειρος) -έγραφε- τά τελευταία ιδίως έτη, 
μετά βαθείας σκέψεως καί προσοχής ότι ή δημοσιογραφία έν Ίωαννίνοις 
καί δταν δέν θέλη νά είναι δούλη μισθωτή ένός κόμματος ή άνθρώπου φι- 
λοδόξου πολιτικού, άποβαίνει μάρτυς ψωμοτρώγουσα άρτον βρεγμένον 
είς δάκρυα στενοχώριών, πόνων -καί διατί όχι:- καί φιλικών οικονομικών 
έξευτελισμών, έσκέφθη μαζί μέ τήν έν Ίωαννίνοις καθημερινήν έκδοσιν νά 
δημιουργήση καί τρισεβδομαδιαίαν κλπ. Ή  Ήπειρος πίστευε -συνέχιζε- 
δτι μέ τή διπλή έκδοση στά Γιάννινα καί στήν ’Αθήνα, καί τήν "Ηπειρο 
καλλίτερα θά έξυπηρετούσε άλλά καί τόν έαυτό της θά τόνωνε, μέ τή δη
μιουργία ένός ίσχυροΰ ήπειρωτικού δημοσιογραφικοΰ οργανισμού. Πα
ρείχε τέλος τή διαβεβαίωση στούς άναγνώστες της δτι θά λάβαιναν, μέ τήν 
ιδια συνδρομή, καί τό φύλλο τής άθηναϊκής έκδοσης, όψέποτε γίνουν πρα- 
γματικότης αί καταβαλλόμενοι προσπάθειαι...

—Πάλι ονειρεύεται ό κύρ Γιώργης. μουρμούρισε ό Πέτρος. Αθηναϊκές 
έκδόσεις σχεδιάζει, τή στιγμή πού άντιμετωπίζει τόσες οικονομικές δυσχέ
ρειες μέ τήν τακτική κυκλοφορία τοϋ φύλλου στά Γιάννινα. Ποϋ θά τά βρει 
τόσα χρήματα; Ή  μήπως δλες αύτές οί δηλώσεις είναι προσχήματα γιά νά 
δικαιολογήσει τή μακρόχρονη άπουσία του, πού άρχισε νά ψιθυρίζεται στά 
Γιάννινα; Θά τόν δώ καί θά μάθω, σέ μένα δέν μπορεί νά κρυφτεί... Τήν 
άλλη μέρα βρισκόταν στό γραφείο του. Ό  κλειστός χώρος μύριζε άντιμόνιο,



εκεί ήταν καί τό τυπογραφείο, δέν υπήρχαν πολυτέλειες γιά ξεχωριστά δω
μάτια. Τόν βρήκε σκυμμένο πάνω στά χειρόγραφα, μέ άνασηκωμένους τούς 
γιακάδες τού πανωφοριού, ό χώρος δέν θερμανόταν καλά, ό καιρός είχε 
Αγριέψει, κρύο καί βροχές, τελευταίο δεκαήμερο τού Νοεμβρίου. "Οταν έδω
σαν τά χέρια ό Πέτρος είχε τήν αίσθηση πώς χαιρετούσε έναν άνθρωπο πού 
έκαιγε άπό πυρετό. —Είσαι άρρωστος, κύρ Γιώργη; τόν ρώτησε μέ άνησυχία 
ό Πέτρος. — Έλα καϋμένε, τά ίδια μοϋ λές καί σύ. δπως καί οί δικοί μου. 
Κάπου κρυολόγησα στήν ’Αθήνα, γύρισα στά Γιάννινα έγινα χειρότερα, δια- 
βολόκαιρος, μάς περόνιασε τό κρύο καί ή υγρασία, θά περάσουν οί μέρες, 
θά γίνω καλά, συμμαζεύομαι τώρα γρήγορα στό σπίτι, μήν άνησυχεϊς... 
—Δέν παίζουν μέ τήν ύγεία κύρ Γιώργη, νά τόχεις στό νον σου, κάθησε σπί
τι λίγες μέρες νά συνέλθεις, οί γιαννιώτικοι καυγάδες δέν τελειώνουν... —Δέ 
έχουμε μόνο τούς δικούς μας καυγάδες, άπάντησε μέ έξαψη ό Χατζής, μάς 
περιμένουν άλλοι σοβαρότεροι, γιαυτό θέλω νά έκδώσω τήν «Ήπειρο» καί 
στήν Αθήνα. Ξαναγυρίζει ό Αντίχριστος... —Γιά τό Βενιζέλο λές; ρώτησε ό 
Πέτρος, μά αύτός είναι άρρωστος... — Ή ταν άρρωστος, έγινε καλά, ξανάπε- 
σε, καί νάτος πάλι όρθιος, έτοιμος νά άνακατευτεΐ στήν πολιτική, δέν μπο
ρεί νά μείνει έξω ά π ’ αύτή, ή άδράνεια τόν σκοτώνει. Άρχισε πάλι τά «τσα
λίμια», τάχα πώς δέν θέλει νέες περιπέτειες, πώς τό συλλαλητήριο πού διορ- 
γανώθηκε πρίν λίγες μέρες στίς Σέρρες γιά τήν έπάνοδό του ήταν αύθόρμη- 
το. αύτός δέν είχε ιδέα, δέν ξεγελάει κανένα τώρα, ή πολιτική κυλάει στό 
αίμα του σάν άφιόνι, τώρα πού μιλάμε βρίσκεται στήν Αθήνα, «οικουρεί» 
λένε οί έφημερίδες του, διάβασε όμως τί γράφει σήμερα ό «Ηπειρωτικός 
άγών». (28-11-27). Ό  Πέτρος διάβασε φωναχτά: Τόν κ. Βενιζέλον οίκου- 
ροϋντα, επισκέπτονται καθ' έκάστην οί κορυφαίοι τοϋ κόμματος τών Φιλε
λευθέρων, παρακολουθοϋντες μέ ένδιαφέρον τήν έξέλιξιν τής υποτροπής 
τής νόσου (φλεβίτιδος). Παρά τά διαδομένα ότι ή είς Αθήνας άφιξις τοϋ κ. 
Βενιζέλου είναι άμοιρος πολιτικής, είμαι είς θέσιν νά μεταδώσω είς τόν 
«Ηπειρωτικόν άγώνα» τήν εύχάριστον ειδησιν ότι ό κ. Βενιζέλος μέ ένδια
φέρον έζήτησεν πλείστας όσας πληροφορίας έπί τών πολιτικών τής χώρας 
πραγμάτων, μή παραλείψας νά έκφέρη καί τήν προσωπικήν του γνώμην 
περί τοϋ τί δέον γενέσθαι, διά νά σταθεροποιηθή άπολύτως ή έσωτερική 
ομαλότης... — Τά βλέπεις; φώναξε ό Χατζής δταν ό Πέτρος τελείωσε, χωρίς 
νά κάνει καμιά παρατήρηση. Ό λα αύτά άποτελοϋν προετοιμασίες γιά τήν 
επάνοδο, παρόλο πού οί σημερινοί φιλελεύθεροι διάδοχοί του, προπαντός 
ο Καφαντάρης, δέν θά τό ήθελαν. Σέ δυό τρεις μέρες οί προβλέψεις τού Χα
τζή επιβεβαιώθηκαν. Οί άθηναϊκές καί έπαρχιακές έφημερίδες έγραφαν δτι 
ο Βενιζέλος πιεσθείς ύπό τών φίλων του όπως έγκαταλείψη τήν περί άποχής 
απόφασίν του. χάριν τών συμφερόντων τοϋ έθνους, έδέχθη τοϋτο καί μετά 
βραχυχρόνιον ταξίδιόν του είς Παρισίους θέλει έπανακάμψει καί εγκατα
σταθεί όριστικώς ένταϋθα (στήν ’Αθήνα) άναλαμβάνων τήν αρχηγίαν τοϋ
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κόμματός του. — Μπορεί νάναι καί γιά τό καλό τής Ελλάδας ή έπάνοδός 
του, παρατήρησε ό Πέτρος, μυαλό καί πείρα έχει. θά βοηθήσει. Ό  Χατζής 
ήταν έτοιμος νά έκραγεΐ, τόν κράτησε δμως ό Πέτρος, ύπενθυμίζοντάς του 
πώς οί άθηναϊκές έφημερίδες έγραψαν δτι καί ό Μεταξάς άκόμα χαρακτή
ριζε τήν έπάνοδο τοΰ Βενιζέλου στήν πολιτική ώς ώφέλιμη γιά τό έθνος... 
—Χάλασε κι αύτός... μουρμούρισε ό Χατζής, ή καθημερινή συναναστροφή 
του μέ τούς φιλελεύθερους στήν κυβέρνηση τόν άλλαξε...

Δέν συζήτησαν άλλο γιά τήν πολιτική κατάσταση, τό γύρισαν στά μεγά
λα προβλήματα πού άπασχολοΰσαν τήν πόλη καί τήν ύπαιθρο: τήν άκρί- 
βεια, τήν έλλειψη άγαθών -ούτε τυρί δέν έβρισκες εύκολα στήν κτηνοτρο- 
φική "Ηπειρο, τό έστελναν άλλοΰ, άκόμα καί στό έξωτερικό-, τά κληροδο
τήματα, πού τό κράτος έπέμενε νά τά κρατάει γιά τόν εαυτό του καί νά τά 
στερεί άπό τά Γιάννινα καί τά χωριά, ετοιμάζονταν πάλι διαμαρτυρίες, 
κινητοποιήσεις, συλλαλητήρια, καί προπαντός γιά τή ληστεία, τή γάγγραι
να τής ’Ηπείρου, καί γιά τήν άπόφαση τοΰ δικαστηρίου τής Κέρκυρας, κα- 
νέναν δέν είχε ικανοποιήσει, μόνον δσοι ήταν μπλεγμένοι μέ τό εγκλημα
τικό δίκτυο έτριβαν τά χέρια τους. -—Κρύβονται άκόμα πολλά.., συμπέρα- 
νε ό Χατζής, πολύ λίγα άποκαλύφτηκαν, άρχίζουν, μαθαίνω, νέες άνακρί- 
σεις γιά τό ποϋ βρέθηκαν χρήματα τής ληστείας στή Φιλιππιάδα. έγώ θ ’ 
άγωνιστώ καί πάλι, δέν θά τούς άφήσω σέ χλωρό κλαδί, διαισθάνομαι 
όμως πώς κι αύτή τή φορά όλη ή άλήθεια δέν θά φανερωθεί. Μόνον άν 
πιάνονταν οί Ρετζαΐοι υπάρχει ελπίδα νά γίνουν τρανταχτές άποκαλύψεις. 
Εκτός... Ό  Χατζής δέν ολοκλήρωσε τή φράση του. Τόν έπνιξε ένας ξαφ
νικός βήχας, δέν έλεγε νά σταματήσει. 'Όταν ήρέμησε είχε χαθεί καί ό 
ειρμός τών σκέψεών του. Ό  Πέτρος συνέδεσε τό κομμένο νήμα. —Είπες, 
κύρ Γιώργη, πώς μόνο ή σύλληψη τών Ρετζαίων θά βοηθούσε νά μαθευτεί 
όλη ή άλήθεια. Εκτός... έκεΐ σταμάτησες. Τί έννοοϋσες; — Εκτός άν πά
ρουν τά μυστικά στόν τάφο τους, πού είναι καί τό πιθανότερο, αύτό εννο
ούσα... Μίλησαν ύστερα γιά τά οικογενειακά τους, ό Χατζής ρώτησε γιά 
τήν ύπόθεση τής Θεώνης, χάρηκε πού βρισκόταν σέ καλό δρόμο, κουτσο
μπόλεψαν μέ τά γεγονότα τής τρέχουσας έπικαιρότητας, χόρτασαν κουβέ
ντα, δέν έλεγαν ν ’ αποχωριστούν... Ή  ώρα περνούσε καί τά λευκά χαρτιά 
περίμεναν τό Χατζή, οί τυπογράφοι ήθελαν «ύλη» γιά νά στοιχειοθετή
σουν, φεύγα Πέτρο, είπε στό φίλο του ό Χατζής, δέν θά βγάλουμε έφημε
ρίδα αύριο άν συνεχίσουμε... Ό  Πέτρος συμμορφώθηκε μέ τήν παράκληση, 
χαιρέτησε τό Χατζή μέ τά δυό του χέρια. Έχει πυρετό, σκέφτηκε μόλις τ ’ 
άκούμπησε, δέν προσέχει τήν ύγεία του, γρήγορα θά μάς φύγει κι αύτός...

Α ρχίζει ή δευτέρα πράξις τοϋ έγκλήματος τής Πέτρας, σημείωναν οί 
γιαννιώτικες έφημερίδες, μετά τήν έκδοση τής άπόφασης. Ό  πολυδαί

δαλος τής Πέτρας, τιτλοφορούσε ένα άρθρο του ό Ηπειρωτικός άγών (8-
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11-27), τονίζοντας: Ή  Ηπειρωτική κοινή γνώμη, δέν ίκανοποιήθη μέ τήν 
άπόφασιν. Τό δεύτερον μέρος τού δράματος είναι καί τό σπουδαιότερον. 
(Πρέπει) νά συλληφθώσι καί οί υπόλοιποι αυτουργοί τού στυγερού τούτου 
έγκλήματος. νά παραπεμφθώσιν είς τήν Δικαιοσύνην καί νά δώσωσι λόγον 
τών κακουργημάτων των. Ά λλά  τό δράμα δέν τελειώνει. Ό  Ηπειρωτικός 
λαός πρέπει νά μάθδη τούς ένοχους καί έχει τήν άπαίτησιν όπως δια- 
λευκανθή πλήρως ή ύπόθεσις. Θέλει νά μάθη τούς έμπαίκτας καί τούς δια
σύροντας τήν τιμήν καί τήν ύπόληιρίν του, θέλει νά ΐδη τούς διατυμπανί
ζοντας, ότι ή 'Ηπειρος είναι εγκληματική καί ληστοτρόφος, νά δώσωσι καί 
αύτοί τώρα λόγον τών ένεργειών των καί τών διατυμπανίσεων όπως θο- 
λώσωσι τά νερά, ϊνα σκεπάσωσι τήν άνικανότητά των ή τίς οϊδε κρυφίους 
σκοπούς των.

Μετά τό γυρισμό του στά Γιάννινα, ό Γ. Χατζής έκρινε τήν άπόφαση 
καί άνέλυσε τήν κατάσταση σέ τρία συνεχή άρθρα (15, 16 καί 17 Νοεμβρίου 
1927). Στό δεύτερο άρθρο τόνιζε: Απορεί καί άγανακτεϊ ή Κοινή Γνώμη 
άπό δέκα έπτά μηνών, διατί ή συνόλη κρατική ένέργεια διά τό έγκλημα τής 
Πέτρας ύπήρξεν τόσον άξιοδάκρυτος καί άθλία, ώστε μαζί μέ τούς Μερε- 
μέτηδες καί λοιπούς τούς διαπρά'ξαντας ένα στυγερόν έγκλημα, νά είναι 
υπόδικον καί τό κράτος, διαπράξαν καί αύτό έν άκόμα βαρύτερον: άφησαν 
δλους σχεδόν τούς κυριοτέρους ενόχους νά διαφύγουν ϊνα έμπαίζουν καί 
τούτο καί τρομοκρατούν τήν κοινωνίαν. Στή συνέχεια άπευθυνόμενος σ’ 
όλες τίς άρχές πού τίς θεωρούσε υπεύθυνες, καυτηρίαζε τό επιδεικνυόμενο 
τελευταία ένδιαφέρον τους: Τί τά θέλετε τώρα κατόπιν έορτής τά λόγια 
καί τάς άνακοινώσεις, άφοϋ όταν έπρόκειτο νά κάμετε έργα δέν έκάματε 
τίποτε; Μάς ένθυμίζουν τοιουτοτρόπως αί έπιμηθειακαί αύταί φιλολογι- 
καί άνακοινώσεις, αί κατόπιν έορτής, τά τήν δημοσίαν άηδίαν προκα- 
λοϋντα χάδια τών γηρασμένων άνδρογύνων, έν πλήρει μεσημβρία καί έν 
πληθούση άγορά, ενδεικτικά καί άποδεικτικά, δτι όλόκληραι αί μακραί διά 
πραγματικήν γόνιμον έργασίαν νύκτες κατά μόνας. διαρρέουν -φεύ!- έν 
μακαρίφ ύπνω καί άνεργίςι, ϊνα άπομένουν διά τό φώς τής ημέρας καί τό 
δημόσιον θέαμα μόνον αί άκαρποι καί στείραι χειρονομίαι, αί προσπα- 
θούσαι νά πείσουν τόν κόσμον δτι έχουν έκτελεσθή έν τάξει καθήκοντα, μή 
έκτελεσθέντα έν τούτοις καθόλου...

Ή  έντονη κριτική τών εφημερίδων έναντίον τών άρχών πού άναμίχτη- 
καν στή διαλεύκανση τής υπόθεσης, κι αυτές ήταν κυρίως οί άνακριτικές, 
υποχρέωσε τόν άνακριτή Δ. Άργυράκη νά δημοσιεύσει μακροσκελείς άνα- 
κοινώσεις, άναφερόμενες στή διαχείριση τής άνάκρισης τοΰ έγκλήματος 
τής Πέτρας, όταν αύτός είχε τήν ευθύνη. ’Αφορμή γιά τίς άνακοινώσεις 
Άργυράκη έδωσαν δημοσιεύματα τού Φ. Παπαρρούση στόν Κήρυκα τής 
16 καί 17-4-1927, τά όποια ό ’Αργυράκης χαρακτήριζε κακόβουλα, πονηρά, 
υβριστικά καί ύποπτα. 'Όπως έχει ήδη άναφερθεΐ, ό Παπαρρούσης, άπό



τούς κύριους μάρτυρες τής δίκης τής Κέρκυρας, κατηγορούσε τόν Άργυ- 
ράκη ότι τοΰ έδωσε έπιστολή νά τήν μεταβιβάσει στούς Ρετζαίους, δταν 
αύτοί κρύβονταν, καί δημιούργησε μέ τήν κατάθεσή του στό Έφετεΐο 
άτμόσφαιρα πού ώθησε ένα δικαστή νά ρωτήσει πώς άντέδρασε ό Άργυρά- 
κης δταν τού προσφέρθηκε άπό τόν Παπαρρούση, έκ μέρους τών Ρετζαίων,

δώρο 300.000 δρχ. Τά κυριό- 
τερα σημεία τών άνακοινώσε- 
ων Άργυράκη, στρέφονταν 
γύρω άπό όσα άναφέρθηκαν, 
καθώς καί στό ρόλο πού δια
δραμάτισε ό Παπαρρούσης 
στήν δλη ύπόθεση τών Ρε
τζαίων καί ειδικότερα κατά 
τήν περίοδο τών άνακρίσεων. 
Ό  Άργυράκης ύπογράμμιζε: 
1) Ό  Παπαρρούσης είναι ό 
θορυβωόέστερος καί σκανδα- 
λωδέστερον έκ τοϋ εμφανούς 
ή αφανούς παρακολουθήσας 
τήν άνάκρισιν, ούχί δμως ό 
μόνος, διότι καί άλλοι δέν 
παρέλειπον τοιαύτην άγρυ
πνο ν παρακολούθησιν. κατά 
τρόπον όλιγώτερον σκανδα- 

Φίλιππος Παπαρρούσης λώδη, άλλά μάλλον έπιτήδει-
ον. 2) Στόν άνακριτή ό Πα

παρρούσης παρουσιάστηκε αύθόρμητα καί άνακοίνωσε έμπιστευτικά 
έντυπωσιακά πράγματα, σχετιζόμενα μέ τήν τότε καταβαλλόμενη προσπά
θεια γιά άμνήστευση τών Ρετζαίων, άρνήθηκε δμως νά δώσει έγγραφη κα
τάθεση γι’ αύτά. 3) Δέν ήταν άληθινός ό ισχυρισμός τοΰ Παπαρρούση δτι 
τοΰ έδωσε έντολή νά κατεβεΐ στή Φιλιππιάδα γιά όποιοδήποτε σκοπό. 
’Αντίθετα ό ίδιος τόν έκλιπαροΰσε νά άπολύσει τόν κρατούμενο Μ. Τσου- 
μάνη, γιά νά κατεβοΰν μαζί στή Φιλιππιάδα, δπου θά συγκέντρωνε στοι
χεία χρήσιμα γιά τήν άνάκριση καθώς καί πληροφορίες γιά τό κρησφύγετο 
τών Ρετζαίων. Ό  Παπαρρούσης κατέβηκε στή Φιλιππιάδα, μέ κάλυψη τής 
δημοσιογραφικής του ιδιότητας. 4) Έδωσε σημείωμα στόν Παπαρρούση, 
στίς άρχές Δεκεμβρίου, όχι γιά τίς άρχές τής Φιλιππιάδας, άλλά τής Μπό
γιας, ύστερα άπό παράκλησή του νά άνεβεΐ στό Ζαγόρι γιά δημοσιογρα
φική έρευνα γιά τήν έξακρίβωση φημών, σχετικών μέ τήν άπόκρυψη τών 
χρημάτων τής ληστείας καί τήν έξιχνίαση τοΰ μυστηρίου τής διαφυγής τοΰ 
Λάμπρου Στάθη άπό τά χέρια τοΰ ένωμοτάρχη Πανάγιου. Ή  μόνη παρά
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κληση πού υποβλήθηκε στόν Παπαρρούση ήταν νά εξακριβώσει, κατά τήν 
άνοδό του στό Ζαγόρι, τά ονόματα τών ποιμένων καί τυροκόμων τοΰ τσε- 
λιγγάτου Λάμπρου Στάθη - Ρετζαίων, πού βρισκόταν στήν Άσφάκα κάτι 
που ποτέ δέν έκανε. 5) Ό ταν στίς 17-2-27 ό Παπαρούσης τοΰ άνακοίνωσε 
ότι οί Ρετζαιοι τοΰ ετοίμαζαν δώρο 300.000 δρχ. κατήγγειλε τό γεγονός 
στόν είσαγγελέα, ό όποιος καί διέταξε τήν παρακολούθηση τής οικίας τοΰ 
Παπαρρούση άπό τή Χωροφυλακή. Ή  επιστολή, τών Ρετζαίων, πού τοΰ 
παρέδωσε ό Παπαρρούσης στίς 21-2-27 (βλ. λεπτομέρειες στά προηγούμε
να) κατατέθηκε στόν είσαγγελέα καί έγινε αιτία άνάκρισής του. 6) Σχετικά 
μέ τήν άποτελεσματικότητα τής δραστηριότητας τοΰ Παπαρρούση ό άνα- 
κριτής δέν διατυπώνει γνώμη. Σημειώνει μόνο πώς ό Παπαρρούσης π ί
στευε ότι θά κατόρθωνε νά παραδώσει στίς άρχές τούς Ρετζαίους, άν ό 
εισαγγελέας Μαυροπούλης καί ό Γενικός διοικητής Μαυρομάτης, άκουαν 
τίς συστάσεις του, τόν περασμένο Μά'ίο, νά βγοΰν έξω άπό τά Γιάννινα 
γιά νά συναντήσουν τούς Ρετζαίους, οί όποιοι μόνο σ’ αύτούς ήταν διατε
θειμένοι νά παραδοθοΰν. Ή  γνώμη τοΰ άνακριτή ήταν άντίθετη μ’ έκείνη 
τοΰ Παπαρρούση γιατί πίστευε ότι οί Ρετζαιοι μπορούσαν νά παραδοθοΰν 
μέ κάθε άσφάλεια στό σπίτι ή στό γραφείο τοΰ είσαγγελέα. Τέλος, σ’ 6,τι 
άφοροΰσε τά δημοσιεύματα τοΰ Παπαρρούση, άνακοίνωνε ότι, επειδή άπό 
τίς καταθέσεις του ή άπαντήσεις του σ’ ερωτήσεις κατά τή δίκη τής Κέρ
κυρας προέκυψαν ύπόνοιες σέ βάρος του (τοΰ Άργυράκη) γιά δωροδοκία, 
ύπέβαλε στόν είσαγγελέα αίτηση παρακαλώντας ν ’ άσκήσει ποινική δίωξη 
έναντίον του γιά παράβαση έχεμύθειας, συνέργειάς του στό έγκλημα τής 
Πέτρας καί δωροληψία κατά δέ τού Παπαρρούση μήνυση γιά δωροδοκία 
ή συνέργεια σ’ αύτή.

Τό δεύτερο σκέλος τών άνακοινώσεων τοΰ άνακριτή Δ. Άργυράκη 
στρεφόταν κατά τοΰ Δ. Λεονταρίτη, είσαγγελέα τώρα Μεσολογγίου καί 
ειδικού εισηγητή στή διερεύνηση τοΰ έγκλήματος τής Πέτρας ώς τά τέλη 
Σεπτεμβρίου 1926. Κατά τόν Άργυράκη. οί άνακοινώσεις πού είχε δημο
σιεύσει ό Λεονταρίτης στόν Κήρυκα (10 καί 11-11-1927) ήταν έν τοΐς πλεί- 
στοίς μέν τελείως αναληθείς, έν τοΐς ύπολοίποις δέ διέστρεφον τήν αλή
θειαν. Ό  ισχυρισμός τοΰ Λεονταρίτη ότι είχε αύθορμήτως άνακοινώσει 
στόν Άργυράκη περιστατικά σχετιζόμενα μέ τήν υπόθεση ήταν ψευδής. 
Ό ,τ ι άνακοίνωσε άναγκάστηκε άπό τά πράγματα νά τό κάνει, τά περισσό
τερα δμως ποτέ δέν τά άποκάλυψε. Γιά άπόδειξη τών ισχυρισμών του πα
ρέθετε πολλά στοιχεία δπως: 1)τήν άναφορά τού κατηγορούμενου 
άνθυπολοχαγοΰ Περιστέρη πρός τήν VIII μεραρχία, στήν όποία σημειωνό
ταν δτι ύστερα άπό σύσταση τοΰ ίδιου τοΰ Λεονταρίτη συνεργάστηκε μέ 
τούς Ρετζαίους γιά τήν έξόντωση τών ληστών Καραπάνου καί Σταύρου. 2) 
Τήν διερεύνηση τής ύπόθεσης τοΰ άξιωματικοΰ Τριανταφύλλου (τήν άνέ- 
θεσε σ’ αύτόν ό Λεονταρίτης) κατηγορούμενου ότι άπείλησε τόν Παπα-
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γιάννη στις φυλακές νά μήν προβεΐ σέ άποκαλύψεις. Ό  Λεονταρίτης άπέ- 
κλειε κατηγορηματικά κάθε άνάμιξη τοϋ Α.Δ.Χ. Ηπείρου Γάσπαρη. γιά 
τόν όποιο διαδιδόταν ότι είχε δώσει τήν άδεια στόν Τριανταφύλλου γιά τή 
μετάβασή του στίς φυλακές. 3) Ό  Άργυράκης άνέφερε στή συνέχεια, μέ 
πολλές λεπτομέρειες, όσα σχετίζονταν μέ τίς καταγγελίες ξυλοδαρμού τοϋ 
Παπαγιάννη έκ μέρους τοϋ Γάσπαρη γιά ν ’ άλλάξει τήν πρώτη του κατά
θεση. Λεγόταν πώς ό Παπαγιάννης έν συνομιλία του ύπό τύπον πνευμα
τικής έξομολογήσεως πρός τόν πρωτοσύγγελον τής μητροπόλεως ΙΙρεβέ- 
ζης Ιωακείμ Ζαγοριανόν, είχεν άναιρέσει όσα κατέθεσεν έναντίον τού Λε- 
ονταρίτου καί Γκισερλή στίς 24-6-26, υστέρα άπό ξυλοδασρμό του άπό τό 
Γάσπαρη. Τήν επομένη ό Παπαγιάννης άνακάλεσε τό περιεχόμενο τής έξο- 
μολόγησής του καί έπεβεβαίωσε πλήρως τά πρός τόν Λεονταρίτην κατατε- 
θέντα. Ό  Λεονταρίτης άποδεχόταν τήν άποψη ότι ό Γάσπαρης είχε ξυλο- 
κοπήσει τόν Παπαγιάννη, ή άνάκριση δμως άπέδειξε δτι ό ήγούμενος δέν 
είχε δαρεΐ. 4) Ή ταν άναληθής ό ισχυρισμός τοΰ Λεονταρίτη ότι είχε ένη- 
μερώσει τόν Άργυράκη γιά τά άλλεπάλληλα συμβούλια πού είχαν γίνει 
στήν VIII μεραρχία, οϋτε ήξερε ότι οί Ρετζαιοι περιεφέροντο τήν πρωίαν 
τής 26-6-26 μετά τοϋ Γάσπαρη άνά τήν πλατείαν Ίωαννίνων. 5) Οίοσδήπο- 
τε λογικός άκροβατισμός δέν θά ϊσχυε νά καταστήση καταληπτόν τόν 
ισχυρισμόν δτι άνθρωπος έπί 20 ημέρας ένεργήσας προανάκρισιν ώς 
είσαγγελεύς (καί) έπί δύο καί ήμισυ μήνας χειρισθείς τήν ύπόθεσιν ώς 
ειδικός εισηγητής (ό Λεονταρίτης), γνωρίζων δτι ό Γάσπαρης περιεφέρετο 
είς τήν πλατείαν τών Ίωαννίνων τήν πρωίαν τής 25ης Ιουνίου μετά τών 
Ρετζαίων, ών ή σύλληψις εΐχεν άποφασισθή άπό τής προτεραίας, δέν έκά- 
θισεν άμέσως είς τό σκαμνί τοϋ κατηγορουμένου τόν Γάσπαρην, ά λλ ' έπε- 
ρίμενε νά πράξωσι τοϋτο οί διάδοχοί του έν τή άνακρίσει. Κατηγορούσε 
άκόμα ό Άργυράκης τό Λεονταρίτη ότι είχε συγκεντρώσει σέ ειδικούς φα- 
κέλλους, μέ τούς χτυπητούς τίτλους: φάκελλος Παπαθανασίου, φάκελλος 
Αναγνώστου κ.ά. (δές προηγούμενο τόμο), στοιχεία πού δέν ήταν παρά 
δλως άερώδεις ενδείξεις έναντίον άνθρώπων πού δέν τόλμησε ποτέ νά 
τούς άπαγγείλει κατηγορία καί δέν φρόντισε νά δώσει στούς διαδόχους 
του έστω καί μιά μόνο κατάθεση, άπό τήν όποία νά φαίνεται ποιοι έπρεπε 
νά έξεταστοϋν γιά νά βεβαιωθούν οί σκανδαλώδεις μετά τών Ρετζαίων πε
ρίπατοι τοϋ Γάσπαρη, τό πρωΐ τής 25ης ’Ιουνίου 1926. Καί ένώ ό Λεοντα
ρίτης, όντας εισαγγελέας Ίωαννίνων μετά τή λήξη τών άνακρίσεων άπ’ 
αύτόν, είχε τό δικαίωμα νά άπευθύνεται μέ έγγραφα, καί έμπιστευτικά 
άκόμα, στούς διαδόχους του άνακριτές, προτίμησε τό σύστημα τών προ
φορικών άνακοινώσεων. 6) ’Επειδή ό Λεονταρίτης ήταν εισαγγελέας (στό 
Μεσολόγγι) καί ό Άργυράκης άνακριτής, ό τελευταίος ζήτησε άπό τόν 
εισαγγελέα ’Εφετών Κερκύρας ν ’ άσκήσει ποινική δίωξη έναντίον τοΰ άνα- 
κριτή Άργυράκη γιά παράβαση καθήκοντος καί νά μηνύσει τόν εισαγγελέα
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Λεονταρίτη, σέ περίπτωση πού δέ διαπιστωνόταν ή κατηγορία τής παρά
βασης καθήκοντος έκ μέρους του.

Συμπληρώνοντας τίς άνακοινώσεις του ό Λργυράκης (τής 18ης Νοεμ
βρίου) έδωσε στή δημοσιότητα νέα στοιχεία άναφερόμενα κυρίως στήν 
ανάμιξη τοΰ Φ. Παπαρρούση στό έργο τών άνακρίσεων. Τοΰ καταλόγιζε: 
α) Έλεγε ψέμματα οταν βεβαίωνε τό Δ. Χωροφυλακής Παπαντωνίου ότι 
ό Λργυράκης είχε έγκρίνει άδεια παραμονής στόν έκτοπισμένο Κων. Ρέ- 
τζο, ένώ γνώριζε πώς τήν ϊδια μέρα είχε σταλεί στήν έπιτροπή άσφαλείας 
έκθεση γιά νέα του έκτόπιση. β) Έλεγε ψέμματα ό Παπαρρούσης όταν 
ισχυριζόταν ότι τόν είχε στείλει ό Λργυράκης στή Φιλιππιάδα τά Χρι
στούγεννα τοΰ 1926. Ή  άναλήθεια άποδεικνυόταν μέ πλήθος στοιχείων 
καί έγγράφων πού παρέθετε ό Άργυράκης.

Οί κρίσεις τοΰ γιαννιώτικου τύπου γιά τίς άνακοινώσεις τοΰ Λεοντα
ρίτη στόν Κήρυκα καί τοΰ Άργυράκη στίς άλλες έφημερίδες, συνέπιπταν 
σ’ ορισμένα σημεία, ένώ σ’ άλλα εμφάνιζαν διαφοροποιήσεις. Ό  Ηπειρω
τικός άγών (άρθρο: Ενώπιον τής κοινής γνώμης 19-11-27) ύποσχόταν νά 
μή βιαστεί νά κρίνει τίς άνακοινώσεις τών δυό ύπεύθυνων τών άνακρίσε
ων γιά τό έγκλημα τής Πέτρας, πρίν κατατοπιστεί έπαρκώς ή κοινή γνώμη 
γύρω άπ’ όλα τά στοιχεία πού ύπήρχαν. Έ τσι θά γινόταν δυνατό, μέ τή 
δημόσια συζήτηση, νά γίνει ό διαχωρισμός τών ύπεύθυνων καί θά διαπι
στωνόταν άν ό Γάσπαρης διευκόλυνε τήν φυγάδευση τών Ρετζαίων, άν ό 
Λεονταρίτης, δ ι’ εύνοήτους λόγους, δέν προχώρησε μέ θάρρος στό έργο 
του, άν ό Άργυράκης δέν διαχειρίστηκε καλά τήν ύπόθεση, κι άν, τέλος, 
άλλος τιτλούχος ή βαθμοφόρος, μεγάλος ή μικρός, ήταν αύτουργός ή 
συνεργός ή επιτελής τοΰ έγκλήματος. "Ισως -πρόσθετε ή έφημερίδα- ή συζή
τηση πού άνοιξε ν ’ άποκαλύψει πώς καί γιατί έξαφανίστηκαν πολλές κα
ταθέσεις μαρτύρων άπό τό φάκελλο τής άνάκρισης, πού είχε γίνει στή Φι- 
λιππιάδα. Έ τσι μποροΰσε ν ’ άνοίξει κι ένας άλλος δρόμος γιά τήν άνά- 
κριση, ό όποιος έπιμελώς έφράχθη διά τής έξαφανίσεως έγγράφων.

Άναφερόμενη ή *Ηπειρος στίς άνακοινώσεις τοΰ Λεονταρίτη (δημοσι
εύτηκαν στόν Κήρυκα) πού προκάλεσαν τίς άπαντήσεις τοΰ Άργυράκη, 
έγραφε: Έβαρύνθημεν έν Ήπείρω νά άκούωμεν τήν έκ τών υστέρων φιλο
λογίαν. Έν καιρω ύπεδείχθησαν, μέ τούς πλέον κατηγορηματικούς τρό
πους καί οί έ ν ο χ ο ι  τής ληστείας τής Πέτρας, καί είς τόν κ. Αεονταρίτην 
καί είς τόν κ. Δ. Γάσπαρην καί είς όλους, ώστε τό νά μή εύρίσκωνται σή
μερον ό λ ο ι  στά χέρια τής Δικαιοσύνης, είναι έργον ό λ ω ν  α ύ τ ώ ν  
τ ώ ν  κ υ ρ ί ω ν ,  συλλήβδην. ”Οχι πολλοί, άλλά μ ό ν ο ν  έ ν α ς  εξ όλων 
αύτών τότε, άν είχε στοιχειώδες θάρρος νά άρθή νψηλότερον τοϋ έαυτοϋ 
του καί νά ύπηρετήση τήν 'Ηπειρον καί τό κράτος καί τήν Δικαιοσύνην 
καί τήν δημοσίαν άσφάλειαν δ έ ν θά  ύ φ ί σ τ α τ ο  π λ έ ο ν  είσέτι ζήτη
μα έκκρεμές Πέτρας, οϋτε οί δράσται του, οί κυριότεροι φυγόδικοι, στά
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βουνά. Τίς επόμενες ημέρες, σέ συνέχεια άρθρων της, ή Ή πειρος υποστή
ριζε ότι όσα, μετά τίς άνακοινώσεις, άποκαλύφτηκαν, όλα τά είχε προβλέ- 
ψει καί τά είχε έπισημάνει στό παρελθόν,καί πρός άπόδειξη παρέθετε τά 
σχετικά δημοσιεύματα.

Ή  ’Αγροτική ήχώ έδινε άλλες διαστάσεις στίς άλληλοκατηγορίες με
ταξύ Λεονταρίτη καί Άργυράκη. Κατόπιν τής άποφάσεως -έγραφε- τοϋ 
Έφετείου Κερκύρας διά τήν ληστείαν τής Πέτρας, ιδού καί οί άμέσως 
υπεύθυνοι διά τήν συσκότισιν τής ύποθέσεως. ό εις μετά τόν άλλον, άπό 
τών στηλών τοϋ εγχωρίου τύπου, ήρχισαν νά βγάζουν τά άπλυτά των διά 
νά τά πλύνη ό άτυχής Ηπειρωτικός λαός, ό όποιος πρό πολλοϋ έπρεπε νά 
έτοιμάση σαπουνάδα καί ένα κάδον διά νά βουτήξη έκεΐ μέσα όλους τούς 
φιλοδοξήσαντας δάφνας άπό έν στυγερόν έγκλημα, τό όποιον έθαψαν διά 
παντός καί οί όποιοι άσυστόλως παρουσιάζονται μέ σωρείαν καταγγελιών 
κα τ’ άλλήλων καί έναντίον τρίτων, κατόπιν έορτής! Ή  έφημερίδα κατέληγε 
μέ τή δήλωση ότι έπί τού παρόντος θά σιωπούσε, άναμένοντας τήν άπά- 
ντηση τού Παπαρρούση (φίλου καί συνεργάτη της) κυρίως γιά τό θέμα τής 
τυχόν άπόπειρας δωροδοκίας τοΰ Άργυράκη έκ μέρους τών Ρετζαίων. Ό  
Παπαρρούσης όμως, συνεργάτης καί τού Κήρυκος, τήν άπάντησή του πρός 
τόν Άργυράκη τή δημοσίευσε στόν Κήρυκα καί ή Αγροτική ήχώ τήν έβρι
σκε πετυχημένη, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα τόν Άργυράκη ώς Πιλάτον 
πού μέ πρόωρες άνακοινώσεις καί άλληλομηνύσεις προσπαθούσε νά πλύ
νει τά χέρια του πρό τής άγωνιώσης κοινής γνώμης, αύτοανακηρυσσόμε- 
νος άθώος πάσης περί συσκοτίσεως τής ύποθέσεως κατηγορίας.

Τά πυρά τοΰ Χρηστοβασίλη στράφηκαν κυρίως στίς άνακοινώσεις τοΰ 
Λεονταρίτη, πού δημοσιεύτηκαν στόν Κήρυκα: Ή  δημοσιευθείσα παντα
χούσα τοϋ κ. Δ. Λεονταρίτη είς τόν «Κήρυκα» είς δύο συνεχή φύλλα -έγρα
φε- άποβλέπει νά βγή λάδι ό συγγραφεύς της καί νά ρίξη όλα τά βάρη είς 
τούς άλλους, Ταμιωλάκην, Αργυράκην, τόν διαδεχθέντα αύτόν είς τήν 
άνάκρισιν, τόν όλως άνεύθυνον στρατηγόν κ. Διαλέτην καί πρό πάντων 
στόν Γάσπαρην. Ό  Χρηστοβασίλης καταλόγιζε ευθύνες: α) Στό δικαστικό 
σύμβουλο άντισυνταγματάρχη Ταμιωλάκη, δημιούργημα διαφόρων δημο
σιογραφικών ρεκλαμών (πρώτος άνακριτής), πού ήρθε άπό τήν Αθήνα γιά 
νά διαλευκάνει τό έγκλημα καί δέν έβλεπε τήν ώρα πότε νά γυρίσει πίσω, 
δέν έκανε τίποτα σπουδαίο καί δέν άνέπτυξε καμιά πρωτοβουλία γιά τήν 
άνακάλυψη τών δραστών, β) Ό  Δ. Λεονταρίτης, ώς ειδικός άνακριτής, είχε 
τίς δικές του ευθύνες, άγωνίστηκε γιά λόγους φιλοδοξίας ν ’ άναλάβει 
αύτός τήν άνάκριση καί κατόρθωσε νά πείσει τό Πανηπειρωτικό συνέδριο 
νά στείλει ψήφισμα πρός τήν κυβέρνηση, επαινετικό καί έγκριτικό τοΰ τρό
που μέ τόν όποιο ένεργοΰσε τήν άνάκριση (βλ. προηγούμενους τόμους τοΰ 
έργου), σ’ άντίθεση μέ τίς άπόψεις τοΰ τότε Γενικού διοικητή (δικαστικού) 
Γιαμαρέλλου, πού ειχε άντιληφθεϊ τό στραβό δρόμο, στόν όποιο οδηγούσε
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τήν ανάκριση ό Λεονταρίτης. γ) Ό  Α.Δ.Χ. Ηπείρου, συνταγματάρχης Γά
σπαρης, κράτησε άνεξήγητη στάση απέναντι στούς Ρετζαίους, μέ άποτέλε
σμα νά μή συλληφθοϋν. δ) Λνάλογες εύθύνες είχε καί ό Άργυράκης. ΟΙ 
άνακρίσεις του, δπως καί τοϋ Λεονταρίτη, ήταν άνεπαρκεΐς καί άνάπηροι. 
Καθ ’ ημάς -κατέληγε ό Χρηστοβασίλης- πταίουν όλοι οί άναμιχθέντες είς 
τό ζήτημα τής άνακαλνψεως τών συνεργών καί αυτουργών τοϋ έγκλήμα
τος τής Πέτρας, πολιτικών τε καί στρατιωτικών καί πρέπει νά διαταχθή 
τακτική άνάκρισις διά ν ’ άποδειχθοϋν αί εύθύναι έκάστου. 'Ύστερα άπό 
λίγες μέρες, σέ νεότερο σχόλιό του, ό Χρηστοβασίλης ελεεινολογούσε τήν 
κατάσταση πού δημιουργήθηκε γράφοντας: Τήν θλιβερωτέραν άποκαρδίω- 
σιν έδοκίμασε ό Ηπειρωτικός λαός άπό τήν δίκην τής Πέτρας. Έκ ταύτης 
προέκυψεν δτι τά καταδιωκτικά καί άνακριτικά όργανα είς οϋδεμίαν 
συνοχήν καί συνάφειαν έτέλουν αναμεταξύ των, ώς άν μή ήσαν υπάλληλοι 
ενός καί τοϋ αύτοϋ κράτους. Διενήργουν τρόπον τινα διαγωνισμόν στρα
βωμάρας, τήν όποιαν κατέκτων ό ένας μετά τόν άλλον έν θριάμβφ καί 
άλαλλαγμοίς. Οί θαυματουργοί Ρετζαιοι είχαν άφυπνίσει δλους. Ή  ταλαί
πωρος Ηπειρωτική γνώμη έτρέφετο μέ υποσχέσεις (περί) προσεχούς πά
ντοτε άνακαλνψεως τών πρωτουργών καί συναιτίων τοϋ έγκλήματος τής 
Πέτρας, μέχρις οΰ έν Κερκύρμ δοκιμάση τήν άπογοήτευσιν. Έκει ή Πέτρα 
διερράγη καί μ ε τ’ αύτής άπεκαλύφθη πλήρης, άκατάληπτος καί άσύλλη- 
πτος ή κρατική άποσύνθεσις. Τώρα πλέον ήρχισαν καί οί τής Θέμιδος 
έκπρόσωποι περιβεβλημένοι τήν μεγαλοπρεπή δικαστικήν τήβεννον, νά 
έπιδεικνύωσι καί αύτοί δημοσιογραφικήν δεινότητα διαξιφισμών, έκθέτο- 
ντες δημοσία τά έργα των.

Δέν τελείωσαν, μέ τίς άνακοινώσεις τών δυό ανακριτών καί τίς άντι- 
δράσεις πού προκάλεσαν τά δημοσιεύματα καί ή κριτική τοϋ τύπου, οί ένα- 
σχολήσεις γύρω άπό τό έγκλημα τής Πέτρας. Οί άλληλοκατηγορίες μεταξύ 
τών άνακριτών καί τά ερωτήματα πού δημιουργήθηκαν γιά τό ρόλο υψηλά 
ίστάμενων τής κρατικής μηχανής, έξαγρίωσαν τούς Ήπειρώτες, οί όποιοι 
τώρα ζητούσαν «κάθαρση» πρός κάθε κατεύθυνση. Ή  ζωή τής πόλης καί 
τών Ήπειρωτών θά περιστρέφονταν έτσι γιά πολύ καιρό άκόμα γύρω άπό 
τό έγκλημα. Δέν ήταν μόνο ή άποτρόπαια πράξη πού τό κρατούσε στήν 
έπικαιρότητα, ήταν καί ή άγανάκτηση τών Ήπειρωτών, γιά τήν έκδηλη 
αδιαφορία τοΰ κράτους, κάποτε ταυτιζόταν μέ τή συνενοχή, ή άνικανότητά 
του νά διαλευκάνει τό έγκλημα, νά συλλάβει τούς ενόχους καί νά τούς τι
μωρήσει παραδειγματικά. Τό έγκλημα τής Πέτρας άπό τραγωδία έγινε 
εφιάλτης, τή στιγμή πού οί κυριότεροι φυσικοί καί ήθικοί αύτουργοί ήταν 
ελεύθεροι καί τρομοκρατούσαν τούς μάρτυρες. Άκόμα καί στή δίκη τοϋ 
Έφετείου Κερκύρας τό άποπειράθηκαν, μόνο ή άνεύρεση μέρους τών κλο
πιμαίων άλλαξε τήν άτμόσφαιρα. Έντύπωση, πάντως, προκάλεσε ή ένερ- 
Υός άνάμιξη στίς άνακρίσεις καί οί μεσολαβητικές προσπάθειες πού άνα-
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λάμβανε ό δημοσιογράφος καί πολιτευτής Φίλ. Παπαρρούσης, δποια πέ
τρα κι άν σήκωνες άποκάτω θά τόν έβρισκες. Σίγουρα ήταν φίλος τών Ρε
τζαίων, άγνωστο δμως ώς ποιό σημείο έφταναν οί σχέσεις τους.

Στό μεταξύ ή άνεύρεση χρημάτων άπό τή ληστεία τής Πέτρας στή Φι- 
λιππιάδα, δημιούργησε τήν άνάγκη νέων άνακρίσεων. Τελικά έπιλέχτηκε 
γιά τό έργο αύτό ένας έκ τών κερβέρων τοϋ Έφετείου Κερκύρας, ό εισαγ
γελέας Καζακόπουλος. Μετά τή λήξη τής δίκης τής Πέτρας, πήγε στήν 
"Αρτα, δπου οί πολιτικές καί οί άστυνομικές άρχές είχαν προστριβές με
ταξύ τους, ύστερα άπό τήν ανακάλυψη τών χρημάτων, καί στίς 22 Νοεμ
βρίου άνέβηκε στά Γιάννινα. Ό  τύπος τών Γιαννίνων έγραψε κολακευτικά 
λόγια γιά τόν εισαγγελέα, ή !Αγροτική ήχώ, μάλιστα, τόνιζε: ...Κατά τήν 
δίκην τής Πέτρας ήτο ό μόνος, ό όποιος, δι ’ εύστοχων ερωτήσεων πρός 
τούς μάρτυρας κατηγορίας καί ύπερασπίσεως, παρουσιάζετο ώς άνθρω
πος μέ τεραστίαν μνήμην, μή παραλείψας καί τάς έλαχίστας λεπτομερείας 
τής άτυχοϋς ύποθέσεως... Στίς άρχές Δεκεμβρίου, πάντως, ό γιαννιώτικος 
τύπος έκδήλωνε τήν άπογοήτευσή του γιά τά πενιχρά άποτελέσματα τών 
άνακρίσεων. Συνοψίζοντας τίς άπόψεις τοΰ τύπου ή Αγροτική ήχώ παρα
τηρούσε: ...Ή  ύπόθεσις αϋτη (τής άνεύρεσης τών 2.500.000 δρχ. τής ληστεί
ας), ή όποία έδιδε πολλάς έλπίδας νά φέρη είς φως πολλά σκοτεινά σημεία 
(τοΰ έγκλήματος) έκ τών άστοχων όμως ένεργειών τών ύπευθύνων διαχει
ριστών της, (άναφέρεται κυρίως στίς άρχές τής Άρτας), κινδυνεύει νά κα- 
λυφθή ύπό μυστηριώδους πέπλου καί ν ’ άποτελέση νέον γόρδιον δεσμόν! 
Περί τής ύποθέσεως ταύτης καί αί έγκριτοι συνάδελφοι «"Ηπειρος» καί 
«Ηπειρωτικός άγών» καί ύπό τό αύτό, ώς καί ημείς πνεύμα, διατύπωσαν 
τάς σκέψεις των καί τάς άντιλήψεις των, έφ ’ όσον παρήλθον τόσαι ήμέραι 
καί ή κοινή γνώμη μ ετ’ άγωνίας άναμένουσα τήν έκβασιν τής ύποθέσεως 
ταύτης, δέν ήξιώθη νά πληροφορηθή καί τό έλάχιστον καί εάν ύπάρχη έπί 
τέλους καί ή έλαχίστη έλπίς. κατόπιν τής άνακαλύψεως τών 2 1/2 έκατομ., 
νά χυθή φώς εις ποιους άνήκει ή εύθύνη διά μίαν τοιαύτην συσκότισιν;.. 
Μόνη διέξοδο έβρισκε ή έφημερίδα τήν κατάθεση έπερώτησης στή βουλή, 
μέ τήν έλπίδα δτι άπό τή συζήτηση θ’ άποκαλυπτόταν ή άλήθεια. Σά νά 
μήν έφταναν αύτά οί φυλακές τών Γιαννίνων είχαν γίνει ξέφραγο άμπέλι 
άπ’ δπου δραπέτευαν κάθε τόσο ύπόδικοι, ένεχόμενοι καί στό έγκλημα τής 
Πέτρας. Στίς 6-10-27 άπέδρασε άπό τόν Ακραίο  ό κρατούμενος γιά τή λη
στεία τής Πέτρας Κόκκαλης καί μαζί μ’ αύτόν λιποτάκτησε κι ένας 
φρουρός του στρατιώτης άπό τό Ανώγι. Στίς 15 τού ίδιου μήνα δραπέ-· 
τευσαν -άναφέρθηκε ήδη- τρεις άκόμα: ό Χρ. Κουμπής, μέ τόν άδελφό του, 
-σέ λίγους μήνες, θά άνακηρύσσονταν «βασιλείς τών όρέων» καί ήρωες 
μυθιστοριών- Μιλτ. Λουτσάρης καί Νικ. Τριάντης. Έφυγαν -έπιφανειακά- 
άπό τό προσκήνιο οί Ρετζαιοι, ήρθαν δμως άλλοι άστέρες τοΰ ληστρικοΰ 
πανθέου νά καλύψουν τό κενό τους. Πώς, λοιπόν, νά μή αισθάνονται άπο-



γοήτευση, άνησυχία καί φόβο οί Ήπειρώτες, άπ’ αύτή τήν πρωτοφανή 
έλλειψη ασφάλειας;

Οί άνακρίσεις τοΰ εισαγγελέα Καζακοπούλου, οδήγησαν στή σύλληψη 
τόσο τοΰ καταδότη τών κρυμμένων χρημάτων πού βρέθηκαν στή Φιλιππιά- 
δα Χρ. Κολιού, όσων καί άλλων μελών τής οίκογενείας του, ενεχόμενων 
στήν υπόθεση τής άπόκρυψης. Στήν Ήπειρο  (17- καί 18-12-27) δημοσιεύ
ονταν όλα τά στοιχεία τής υπόθεσης, όπως προέκυψαν άπό τήν άνάκριση, 
τής όποιας ή συνέχιση άνατέθηκε άπό τόν εισαγγελέα Καζακόπουλο, στόν 
άνακριτή Άργυράκη, μόνο ικανό, κατά τήν άποψή του, νά φέρει σέ πέρας 
τήν υπόθεση. Ό  Άργυράκης, έξαιτίας τής δημόσιας άντιδικίας του μέ τόν 
εισαγγελέα Λεονταρίτη, είχε υποβάλει αίτηση εξαίρεσής του ώς άνακριτή 
γιά τήν υπόθεση τής Πέτρας, ό Καζακόπουλος όμως δέν τήν έκανε δεκτή, 
υποστηρίζοντας ότι ό Άργυράκης ηταν ό μόνος ένδεδειγμένος διά τήν 
συνέχισιν τής άνακρίσεως καί λόγφ τής μέχρι τοΰδε δράσεώς του, αξίας 
πόσης ευφήμου μνείας καί λόγφ τής πανθομολογουμένης φιλεργίας καί 
φιλοπονίας του. Φαίνεται ότι ή δημόσια άντιδικία τελικά έβλαψε τόν Λε
ονταρίτη, κατά τίς κρίσεις τοΰ τύπου, στηριζόμενου στό γεγονός ότι είχε 
γίνει δεκτή ή αίτηση τού Άργυράκη, γιά διενέργεια ευρύτατης έρευνας, γιά 
νά εξακριβωθεί ή δράση όλων, όσοι είχαν διαχειριστεί τήν άνάκριση καί 
νά άσκηθεΐ ποινική δίωξη κατά τών οπωσδήποτε πλημμελώς δρασάντων.

Η υπαναχώρηση τής κυβέρνησης γιά τήν άπόδοση τών κληροδοτημά
των στήν πόλη καί ή κατακράτησή τους -μέ τίς επιπτώσεις πού είχε 

στήν κοινωνική καί οικονομική ζωή τής πόλης καί πολλών χωριών- ξεσή
κωσε πάλι τούς Γιαννιώτες, μέ σωρεία διαμαρτυριών. 'Ολόκληρος ό τύπος 
έγραφε έπικριτικότατα άρθρα έναντίον τής κυβέρνησης καί ιδιαιτέρως 
έναντίον τοΰ ύπουργοΰ τής Γεωργίας Άλ. Παπαναστασίου -αύτός είχε 
άποσύρει τό διάταγμα μέ τό όποιο άποδίδονταν οριστικά τά κληροδοτή
ματα στήν πόλη-, θά άναγκαστεϊ σύντομα, σημείωναν οί έφημερίδες, νά 
δώσει λόγο γιά τόν κόλαφο πού είχε καταφέρει έναντίον τών Ήπειρωτών, 
χωρίς νά σκεφτεΐ τίς συνέπειες. Ό  Σπυρίδων άνεβοκατέβαινε στήν Αθήνα, 
οί οργανώσεις καί τά σωματεία συγκρότησαν μεγάλη σύσκεψη (24-11-27) 
υπό τήν προεδρία τοΰ δεσπότη, μίλησαν πολλοί καί καυτηρίασαν τή στάση 
τής κυβέρνησης, πρός τήν όποία, όπως καί στούς βουλευτές τής Ηπείρου, 
στάλθηκε τηλεγραφική διαμαρτυρία: Κατάπληκτος Ηπειρωτικός λαός έπί 
άνακλήσει Ν Α. Κληροδοτημάτων, δημοσιευθέντος είς Φ.Ε.Κ., αισθάνεται 
βαθυτάτην οδύνην, έκχειλίζουσαν είς σφοδράν πλέον άγανάκτησιν, άφοϋ 
εις έπίμετρον τοϋ άστοργου παραγκωνισμοϋ τής Ηπείρου έν τή παντοία 
κρατική άντιλήψει, παρά τά έκ τής γενναίας ιστορικής συμβολής τής χώ- 
9αζ ημών δικαιώματα, έπιπροστίθεται νϋν τραχεία άπόπειρα άποτελματώ- 
σεως καί αύτών τών Ηπειρωτικών Κληροδοτημάτων, έξ ών, είς άντιστάθ-
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μισμα τής κρατικής ολιγωρίας, άνέμενε ν ’ αναπνεύση ό τόπος ημών. 
Εκπρόσωπόϋντες ευρέως τόν Ηπειρωτικόν λαόν... ρηγννομεν κραυγήν 
διαμαρτυρίας έπί τή άνακλήσει τοϋ διατάγματος, ήν ό Ηπειρωτικός λαός 
θεωρεί άντιστρατευομένην πρός τάς δημοκρατικάς άρχάς, καθό βαίνουσαν 
έναντίον τής όμοφώνως έκδηλωθείσης ύπό τών βουλευτών τής Ηπείρου 
λαϊκής θελήσεως, ένώ είς πάσας τάς δημοκρατικάς πολιτείας ή λαϊκή θέ- 
λησις είναι υπέρτατος νόμος. Ό  Ηπειρωτικός λαός άξιοι τήν άμεσον 
εφαρμογήν τοϋ άναφερθέντος Διατάγματος καί είς ένδειξιν διαμαρτυρίας 
ή άγορά τών Ίωαννίνων κλείει έπί 24/ωρον, έπιφυλασσομένου τοϋ Η πει
ρωτικού λαού, έν άναμονή τής άπαντήσεως τής κυβερνήσεως, νά λάβη όσα 
ένδείκνυνται μέρα άκάμπτου άμύνης πρός προστασίαν τών ιερών αύτοΰ 
κληροδοτημάτων, άτινα έσεβάσθη καί αύτός ό βάρβαρος καταχτητής. Τό 
ψήφισμα υπέγραφαν ό δήμαρχος καί οί έκπρόσωποι τών συλλόγων, σω
ματείων. συντεχνιών καί άλλων οργανώσεων καθώς καί οί διευθυντές τών 
έφημερίδων.

Ή  άπάντηση τοϋ ύπουργοΰ Γεωργίας Ά. Παπαναστασίου, πού άναμε- 
νόταν μέ άγωνία στά Γιάννινα, καθησύχασε κάπως τούς Γιαννιώτες. χωρίς 
νά κάμψει τήν άποφασιστικότητά τους καί τήν ετοιμότητα γιά νέους 
άγώνες. Τό τηλεγράφημα έλεγε πώς θά λαμβάνονταν μέτρα γιά νά εξακο
λουθήσει νά ισχύει τό διάταγμα γιά τά κληροδοτήματα, τοΰ οποίου ή άνά- 
κληση οφειλόταν στό γεγονός ότι περιλάμβανε γενικές διατάξεις έφαρ- 
μογής όχι μόνο γιά τήν Ήπειρο άλλά καί γιά δλη τή χώρα, άντίθετες πρός 
τό σχετικό άρθρο τοΰ συντάγματος. Έπιδιώξαμεν -κατέληγε ή άπάντηση- 
ούχί άφαίρεσιν κληροδοτημάτων κοινοτήτων άλλά άπαρέγκλιτον σεβα
σμόν βουλήσεως διαθετών. Πολιτικοί κύκλοι στά Γιάννινα χαρακτήριζαν 
τό περιεχόμενο τοΰ τηλεγραφήματος ώς ύποχώρηση τής κυβέρνησης. Ό  
άγώνας γιά τά κληροδοτήματα δέ σταμάτησε. Συνεχίστηκε καί τούς επόμε
νους μήνες. Ό  άγώνας δμως δέν στρεφόταν μόνο έναντίον τής κυβέρνησης 
άλλά πήρε καί χαρακτήρα έσωκοινοτικό, μέσω τών έφημερίδων, άφοΰ κάθε 
παράταξη υποστήριζε τίς δικές της άπόψεις ώς πρός τόν τρόπο τής έξα- 
σφάλισης καί τής διαχείρισης τών κληροδοτημάτων.

Ό  καυγάς μεταξύ τών έφημερίδων καί τών σωματείων γύρω άπό τό θέμα πα
ραχώρησης οικοπέδου γιά τήν 'ίδρυση διδακτηρίου τής ’Εμπορικής σχολής, συνεχι
ζόταν. Ό  καθένας υποδείκνυε καί μιά τοποθεσία γιά νά άντικρουστεϊ άπό άλλους. 
Τίς μεγαλύτερες άντιδράσεις προκάλεσε άπόφαση τοϋ Δημοτικού συμβουλίου, πού 
παραχωρούσε τό οικόπεδο, δίπλα άπό τό ξενοδοχείο Άβέρωφ, απέναντι άπό τό ση
μερινό Διεθνές. Ό  καυγάς θά έξακολουθούσε γιά χρόνια άκόμα...- Στόν Ηπειρω
τικό άγώνα (16 καί 17-11-27) ό Ν. Μυστακίδης, άπό τή Δρόβιανη Β. ’Ηπείρου, δη
μοσίευσε διάφορα διατάγματα πασσάδων τών Ίωαννίνων, άναφερόμενα σέ υποθέ
σεις Ήπειρωτών (δυό τοϋ Άλή πασά, καί δυό τοϋ Μεχμέτ Ρεσίτ πασά) καθώς καί 
διαταγές τούρκων άξιωματούχων.- Εύχετήρια: Στήν έορτάζουσαν σήμερον κομψήν,
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ώραίαν καί άγαθωτάτην δεσποινίδα Αικατερίνην Κ. Παπούλια, μαθήτριον τοϋ έν 
Ίωαννίνοις «Μονοταξίου Διδασκαλείου», εύχόμεθα χρόνια πολλά, πάσαν προ
κοπήν καί καλό δίπλωμα. Ν.Μπ.- Στίς 20 Νοεμβρίου, υστέρα από πρόσκληση τοϋ 
δασάρχη Ίωαννίνων, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στά γραφεία τής Έπιθεωρήσεως 
δασών, μέ σκοπό τήν ίδρυση Ένώσεως, πρός άναδάσωσιν τών πέριξ τής πόλεως 
λόφων καί γενικώς τής όλης πόλεως. Ή  Ένωσις ιδρύθηκε, τό καταστατικό της 
έγκρίθηκε καί σέ λίγο άρχισε τό έργο τής αναδάσωσης. Σ ’ αύτή οφείλει ή πόλη τό 
πράσινο τών λόφων της, πού τήν προφυλάσσει άπό πολλά δεινά. Χρέος δλων νά 
μή λησμονούν τούς πρωτεργάτες.- Φωτογραφία τοΰ άγάλματος τής Μητρός 'Ελλά
δος -τής ’Ελευθερίας, τό ονόμασαν άλλοι- δημοσιεύτηκε σ’ δλες τίς γιαννιώτικες 
έφημερίδες, συνοδευόμενη άπό κολακευτικά σχόλια γιά τό δημιουργό του νεαρό 
γλύπτη Βασ. Φαληρέα. Ό  Φαληρέας ήταν πενταετής φοιτητής τοΰ Πολυτεχνείου, 
δταν, τό 1926, βραβεύτηκε στό σχετικό διαγωνισμό, στόν όποιο είχαν πάρει μέρος 
φημισμένοι γλύπτες καί καθηγητές του. Ή  δλη άξια τοϋ έργου -έγραφαν ο'ι έφημε- 
ρίδες- έγκειται είς τήν άπόδοσιν τοϋ πόνου καί τής ύπερηφανείας τής παριστανω- 
μένης διά τοϋ άγάλματος Μητρός 'Ελλάδος, χάριν τής όποιας πίπτει ό θρυλικός 
τσολιάς μας. - Ή  παλιά άντιδικία άνάμεσα στόν Ηπειρωτικόν άγώνα καί τό μητρο
πολίτη Σπυρίδωνα είχε λήξει. Ο'ι στήλες τής εφημερίδας ήταν τώρα γεμάτες άπό 
έπαίνους γιά τό έργο καί τίς πρωτοβουλίες τοΰ δεσπότη, δπως ή τελευταία γιά τήν 
άπόδοση τών κληροδοτημάτων στήν πόλη, πού μερικοί δέν θέλησαν νά τήν άφήσουν 
έξω άπό τίς κομματικές διαμάχες. Έγραφε χαρακτηριστικά ό Ηπειρωτικός άγών 
(28-11-27', τίτλος τοϋ σχολίου: Τών οικιών έμπιμπραμένων αυτοί άδουν): Μετά 
θυμηδίας ή Κοινή Γνώμη έπληροφορήθη τάς σοβαρός άποφάσεις, τάς οποίας έλα- 
βον χθές διάφοροι έδώ Δημοκρατικοί παράγοντες.., δπως, δηλαδή, μή προσέλθουν 
είς τήν Μητρόπολιν καί ένδιαφερθοϋν διά τό ζήτημα τών κληροδοτημάτων. Μ ετ’ 
άστειότητος δέ έκρίθη ύπό τών αρμοδίων κύκλων τό έπιχείρημα δτι κινδυνεύει ή 
Δημοκρατία, έξαιτίας γραφεισών φράσεων κατ’ αυτής ύπό τής «Ηπείρου» καί δτι 
γίνεται κομματική έκμετάλλευσις τοϋ ζητήματος. Πολλά μέλη τής έφοροεπιτροπεί- 
ας. μετά τών οποίων συνεζητήσαμεν χθές καί τά όποια είναι έγνωσμένων Δημοκρα
τικών φρονημάτων, έξέφρασαν τήν άπορίαν των διά τά γραφέντα καί μάς έβεβαί- 
ωσαν δτι ταϋτα είς ούδεμίαν συγκέντρωσιν Δημοκρατικών παρέστησαν. ’Εκείνο δέ 
τό όποιον έτονίζετο ύπό έπιλέκτων μελών τής κοινωνίας είναι δτι οί θολώναντες 
τά πράγματα προσφέρουν πολύ κακήν υπηρεσίαν είς τήν π όλιν καί τήν Ήπειρον. 
Καί στή Δημοκρατία, θά προσθέταμε. Γιατί ό στενός έναγκαλισμός άπό τούς Ήρα- 
κλεΐς της, τό κατοχυρωτικόν. τά συνεχή έπαναστατικά κινήματα γιά τή δήθεν διά
σωσή της, τήν έπνιξαν...- Στίς 27 Νοεμβρίου τραυματίστηκε σοβαρά στήν καρδιακή 
χώρα ό βουλευτής Ίωαννίνων Αλέξ. Μελάς. Τό δυστύχημα έγινε δταν ό Μελάς, στό 
σπίτι του στήν Αθήνα, περιεργαζόταν ένα περίστροφο πού έκπυρσοκρότησε. Ή  κα
τάστασή του ήταν σοβαρότατη. Κάποιοι κυκλοφόρησαν σκόπιμα τήν είδηση δτι τό 
ατύχημα οφειλόταν σέ απόπειρα αυτοκτονίας.- Μεγάλη επιτυχία, δπως πάντα, ση
μείωσε ό χορός τοΰ Λυκείου Έλληνίδων στό καφενείο ’Αβέρωφ, τό Νοέμβριο. 
Ή ταν ό δεύτερος χορός τοΰ Λυκείου τόν Ιδιο μήνα. Ά πό τούς ευρωπαϊκούς χο
ρούς ό πιό θορυβιοδης καί ένθουσιώδης ήταν έκεϊνος τοΰ τσάρλεστον. Τό βέβαιον 
είναι -σημείωνε ό χρονικογράφος- δτι στά Γιάννινα ένέσκηψε φοβερά έπιδημία. ή 
«τσαρλεστίτης».- Αρραβώνες: Ό κ . Ζήκος Ζήκος. υπάλληλος τής Γενικής διοικήσε
ι ς  καί ή χαριτωμένη δεσποινίς Φρόσω Βάντζου ήρραβωνίσθησαν.- Ή  αδηφάγος
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καί άκόρεστος αισχροκέρδεια εφευρίσκει μυρίους τρόπους διά νά άφαιμάξη τόν 
δεινώς σήμερον δοκιμαζόμενον λαόν. Ό π ο υ  δέ ή ψευτιά ή ή νοθεία δέν δύνανται 
νά έφαρμοσθοϋν ό αισχροκερδής εφαρμόζει νέαν μέθοδον. Προκειμένου π.χ. διά τά 
κάρβουνα, ώσάν νά μή ήρκει ή υψηλή τιμή των καί τό 30% χώμα, τό όποιο σερβί
ρεται είς τόν κοσμάκην, ό επιτήδειος άνθρακέμπορος ή ό μεσάζων μεταπωλητής, 
ρίπτουν έπ ’ αύτών τόν Ίορδάνην ολόκληρον... Παλιά καί δοκιμασμένη μέθοδος 
αισχροκέρδειας τό κατάβρεγμα τών κάρβουνων μέ νερό...- Ό  Νοσταλγός, άσχολού- 
μενος καί πάλι μέ τό τσάρλεστον ( Ηπειρωτικός άγών, 4-12-27) διαπίστωνε οτι οί 
εργαζόμενοι στά χαλκουργεία καί τά γανωτήρια έκαμαν τίς ώραιότερες καί χο- 
ρευτικότερες κινήσεις τοΰ νέου χοροΰ. Συνιστοΰσε, λοιπόν καί ώς φάρμακο κατά 
τής έπιδημίας, νά ίδρυθοΰν σ’ όλα τά ελληνικά λιμάνια κρατικά γανωτήρια, άπό τά 
όποια θά περνοΰσαν καί θά εργάζονταν, μέρα καί νύχτα, ώς δτου άποθεραπευθοΰν, 
όλοι οί τσαρλεστομανεΐς.- ’Άρθρο τοΰ Κύρκου Δημάρατου, δημοσιευμένο στόν 
Ηπειρωτικό άγώνα (14-12-27) άσχολεϊται μέ τούς σκηνίτες κτηνοτρόφους καί 
συνηγορεί γιά τήν εγκατάστασή τους στίς κοινότητες. Κατέληγε: Ή  έγκατάστασις 
δέ αϋτη θά εχη πολλά τά άγαθά. θά  μεταβάλη καί αυτούς άσφαλώς, σύν τω χρόνο), 
είς φιλονόμους πολίτας. οί όποιοι, γευόμενοι τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως, θά 
άποβάλουν τό τραχύ τοϋ χαρακτήρος καί θά παυσουν νά έπιδίδωνται είς τήν λη
στείαν, ήτις τότε σχεδόν θά έκλειψη έκ τής Ηπείρου. Δέν ήταν μόνο αύτά. Ή ταν 
κι άλλα τά οφέλη άπό τήν έγκατάσταση τών σκηνιτών στίς κοινότητες. Πέρασαν 
άρκετά χρόνια άκόμα πρίν τό κράτος τήν αποφασίσει. Πολλές κοινότητες όμως, 
ιδιαίτερα τοΰ Ζαγοριοΰ, άργησαν νά συμφιλιωθούν μέ τήν ιδέα. Άλλαξαν γνώμη 
μετά τόν πόλεμο...- Ή  Φιλοδασική ενωσις Ίωαννίνων μέ άνακοινώσεις της καλοΰσε 
τούς Γιαννιώτες νά τήν ένισχύσουν, έγγραφόμενοι μέλη της. Υποσχόταν στούς κα
τοίκους υγείαν, ψυχικήν γαλήνην, τέρψιν καί πολιτισμόν, μέ τήν άναδάσωση τών 
λόφων καί τή δημιουργία πάρκων στήν πόλη καί τή δεντροφύτευση τών δρόμων. 
Κράτησε τίς ύποσχέσεις της.- Αρραβώνες: Τόν φίλον δικηγόρον έκ Παραμυθίας 
Στυλιανόν Μπούτην, άνταλλάξαντα δακτύλιον άρραβώνος μετά τής δεσποινίδος 
Δωροθέας Πηγή έκ Πάργης, εύχομαι ταχεΐαν τήν στέψιν. Γρηγ. Σακκας. Ό  Μπούτης 
έγινε γνωστός, μετά τόν πόλεμο, άπό τήν υπόθεση τής δολοφονίας τοΰ βουλευτή 
τής ΕΔΑ Λαμπράκη. Ό  Γρ. Σακκάς έγινε νομάρχης καί δήμαρχος Ίωαννίνων... Τό 
πώς, είναι άλλη ύπόθεση...

Μετά τίς αποκαλυπτικές ανακρίσεις τών προφυλακισθέντων γιά τήν 
άπόκρυψη χρημάτων τής ληστείας τής Πέτρας στή Φιλιππιάδα, έγιναν πιά 
γνωστοί δλοι ο'ι φυσικοί αύτουργοί τοϋ έγκλήματος. Αύτοί ήταν: Λάμπρος 
Στάθης (φυγοδικούσε), Μερεμέτης (είχε καταδικαστεί άπό τό Έφετείο 
Κερκύρας σέ θάνατο), Καψάλης (καταδικάστηκε άπό τό ιδιο δικαστήριο σέ 
ισόβια), Εύάγγελος Κόκκαλης, άνεψιός τοϋ Θανάση Κόκκαλη, ό όποιος 
στή Φιλιππιάδα, πάνω στό μεθύσι του, άποκάλυψε πολλά, Γεώργιος Κα
ψάλης, άπό τούς νεοσυλληφθέντες, Γιώργος Διαμάντης ή Γιώργο Γιάννης 
ή Γιώργο Βλάχος (είχε άθωωθεΐ άπό τό Έφετειο Κερκύρας), Περικλής Μά
στορας, Φίλιππος Διαμάντης ή Βλάχος καί Λνδρέας Κώτσης (άθωωθέ- 
ντες). Ό  τελευταίος είχε τραυματιστεί στά χέρια του κατά τή διάπραξη τοΰ 
έγκλήματος. Οί φυσικοί αύτουργοί άποκαλύφτηκαν δλοι. Οί ήθικοί αύ-
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τουργοϊ δμως; Έκτος άπό τούς έπικηρυγμένους Ρετζαίους οί άλλοι θά έμε- 
ναν στό σκοτάδι. Κάτι προσπάθησε νά κάνει ή βουλή, κατηγόρησε μάλιστα 
συγκεκριμένο βουλευτή Ίωαννίνων, τίποτε τελικά δέν έγινε, τά σκέπασαν 
οί πολιτικές σκοπιμότητες... Μάταια ζητούσαν οί γιαννιώτικες έφημερίδες 
νά γίνουν σοβαρές άνακρίσεις πρός τήν κατεύθυνση τής άποκάλυψης καί 
τών ήθικών αύτουργών, κανένας δέν τίς άκουγε. Έγραφε χαρακτηριστικά 
ό Ηπειρωτικός άγών (18-12-27): ...Ή  Ηπειρωτική κοινή γνώμη άντελήφθη 
καί έκ πείρας ώς γνωρίζει, δτι έγκλημα τής άγριότητος καί στυγερότητος 
τής Πέτρας, δέν διαπράττεται, οϋτε έκτελεΐται διά μιας μόνης προσκλήσε- 
ως τών κακούργων τής ύπαιθρον, οιτινες έζηοαν έν ληοτείαις καί φόνοις. 
Γνωρίζει ότι όπισθεν τών αύτονργών κρύπτεται όργάνωσις δράσασα καί 
ένεργήσασα μεθοδικότατα καί έπί τή βάσει πληροφοριών, τών οποίων τό 
περιεχόμενον ήτο άπολύτως άπόρρητον. Καί τήν όργάνωσιν ταύτην, καί 
τήν πολυκέφαλον ταύτην σπείραν καί τόν πολνπονν αύτόν μή βλέπων ό 
Ηπειρωτικός λαός πατασσόμενον, δέν σπεύδει νά ένθουσιασθή διότι οί 
αύτονργοί (οί φνσικοί) έγνώσθησαν καί οί πλεΐστοι τούτων σννελήφθησαν. 
Καί δικαίως όλως! Τί άν οί έννέα οϋτοι, καταλαμβάνοντες αύριον τό έδώ- 
λιον τοϋ κατηγορονμένον πληρώσουν διά τοϋ αϊματός των τό αίμα τών 
άδίκως φονενθέντων έν Πέτρα: *Οπισθεν αύτών θά απραμείνη πάντοτε μη
χανορραφούσα καί νέας ληστείας μετά φόνων προετοιμάζουσα, ή σπείρα 
τών ληστών τών πόλεων. Οΰσα δέ αϋτη τελείως οργανωμένη καί δρώσα έκ 
τοϋ άσφαλοϋς, αϋριον ή μεθαύριον κάλλιστα θά δυνηθή νά έπιστρατεύση 
νέα έκ τής ύπαίθρου κακοποιά στοιχεία, διά τήν έκτέλεσιν τών προγραφών 
της, πρός χρηματισμόν. Καί συνέχιζε ό άρθρογράφος: Μέ τό δίκιο της ή 
κοινή γνώμη άπαιτούσε νά συνεχιστούν οί άνακρίσεις γιά νά δοθεί άπά- 
ντηση σέ πολλά έρωτήματα, κυριότατα δέ στά εξής: α) Πώς καί άπό πού 
έγινε γνωστό στούς ληστές, τό ποσό τής χρηματαποστολής; β) Πώς έπιση- 
μάνθηκε τό αυτοκίνητο πού μετέφερε τά χρήματα; γ) Γιά δέν συνελήφθησαν 
οί Ρετζαιοι; δ) Πώς άπό τό φάκελλο τών άνακρίσεων τής Φιλιππιάδας λεί
πουν ολόκληρες καταθέσεις; "Οταν δοθούν άπαντήσεις σ’ αύτά τά έρωτή
ματα -κατέληγε- τότε οί Ήπειρώτες θά πιστέψουν πώς τό έγκλημα δια- 
λευκάνθηκε κατά βάθος καί κατά πλάτος καί δτι μετά τούς αυτουργούς θά 
δώσουν λόγον οί συνεργοί. Ούτε στά έρωτήματα δόθηκε άπάντηση, ούτε οί 
συνεργοί δικάστηκαν, γιατί δέν άποκαλύφτηκαν έπίσημα. Έμειναν οί 
«γνωστοί-άγνωστοι», ό κόσμος τούς κουβέντιαζε, άλλά κανένας δέν τολ
μούσε νά τό πει φανερά.

Από τήν πλευρά του, γιά άλλη πτυχή τοϋ ζητήματος, ό Χρηστοβασίλης 
έγραφε: Φρικτόν! Κατάπληξιν ένεποίησαν αί δημοσιευθεΐσαι άποκαλύψεις 
του «Κήρυκος», καθ' ας τέσσαρες έκ τών αύτουργών τοϋ στυγερού έγκλή
ματος τής Πέτρας, διέφυγον τών χειρών τής Δικαιοσύνης, ό μέν εις 

(οωθείς παρά τοϋ Έφετείου Κερκύρας, οί δέ τρεις άπαλλαγέντες διά
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βουλεύματος παρά τού Πλημμελειοδικείου Ίωαννίνων. Σταματά ό νοϋς 
καί δέν δυνάμεθα νά σχολιάσωμεν τό άποκαρδιωτικόν τούτο γεγονός.

Στίς 20 Δεκεμβρίου, τή νύχτα, μεγάλη πυρκαϊά άποτέφρωσε τό μισό Δι
οικητήριο. Καταστράφηκαν πολλές δικογραφίες, σώθηκε δμως έκείνη τής 
ληστείας τής Πέτρας. Πολλές φήμες κυκλοφόρησαν στήν πόλη γιά τά αϊτια 
τής πυρκαϊάς. Ή  πιό έντονη ήταν έκείνη πού μιλούσε γιά τήν επιδίωξη τής 
καταστροφής τής δικογραφίας τοΰ έγκλήματος. Οί έφημερίδες έρριχναν 
τίς εύθύνες στίς άρχές πού δέν πήραν μέτρα γιά τήν άσφαλή φύλαξη τοΰ 
Διοικητηρίου. Σέ λίγο καιρό νέα πυρκαϊά θά τό κατέστρεφε ολόκληρο, 
έξαφανίζοντας πολλούς ένοχοποιητικούς φακέλλους τών άνακριτικών 
άρχών... Άπό τήν πρώτη πυρκαϊά καταστράφηκαν τά γραφεία: 1) τά άνα- 
κριτικά 2) τοΰ Έποικισμοΰ 3) τής Στατιστικής τών ποινών 4) τοΰ Ειρηνο
δικείου 5) τοΰ Δασαρχείου καί τής Επιθεώρησης δασών 6) τής Επιθεώρη
σης γεωργίας 7) τής Επιτροπής άποκατάστασης προσφύγων. Καταστρά
φηκε έπίσης ή αίθουσα εκδίκασης τών ύποθέσεων. Τή δικογραφία τής λη
στείας τής Πέτρας έσωσε, μέ κίνδυνο τής ζωής του, ό άνακριτής Άργυρά
κης. Ό  εισαγγελέας Ίωαννίνων Π. Μαυροπούλης, μέ άνακοίνωσή του, 
καλοΰσε δλους, δσοι είχαν στά χέρια τους έγγραφα άπό φακέλλους τοΰ 
καμένου Διοικητηρίου (πολλοί ύπάλληλοι γιά νά σώσουν τούς φακέλους 
τούς πετοΰσαν στό δρόμο) ή έπιπλα ή άλλα άντικείμενα (όπλα κλπ.) νά τά 
παραδώσουν τό ταχύτερο στίς ύπηρεσίες, πρός άποφυγή έπιβολής ποινών. 
Ή  έπίσημη έκδοχή τής πυρκαϊάς τοΰ Διοικητηρίου ήταν ότι αύτή προήλθε 
άπό μιά θερμάστρα πού ξεχάστηκε άναμμένη. Κανένας δέν τήν πίστεψε... 
Πάντως ή πυρκαϊά σχολιάστηκε εύρύτατα στήν πρωτεύουσα καί δημοσι
εύτηκαν σχόλια, τά όποια τήν άπέδιδαν στούς Ρετζαίους. Ή  κυβέρνηση, 
έλεγαν οί ειδήσεις, πήρε οριστική άπόφαση νά διαλευκάνη πλήρως τό 
έγκλημα τής Πέτρας, όπως καί τής πυρκαϊάς τοϋ Διοικητηρίου, ϊνα άπο- 
δειχθή μήπως αί διαδόσεις έχουσι άληθείας καί όντως ή πυρκαϊά έτέθη 
σκοπίμως ύπό ενδιαφερομένων καί ύπό ποίων. Γιά τό σκοπό αύτό ό 
ύπουργός Δικαιοσύνης έστελνε στά Γιάννινα, γιά νέες άνακρίσεις, τόν 
είσαγγελέα Έφετών Θεσσαλονίκης Έξαρχόπουλο.

Ευνοϊκά σχόλια δημοσιεύονταν στις περισσότερες έφημερίδες γιά τίς δραστη
ριότητες τής Ηπειρωτικής μανδολινάτας καί της Χορωδίας. Τό διοικητικό συμβού
λιο τοϋ σωματείου άποτελοΰσαν οί: Παΰλος Βράσκος, X. Βούλγαρης. Άλ. Τσουκα- 
νέλης, Α. Χαντέλης, Δ. Ψάλτης. Διευθυντής ό καθηγητής τής Μουσικής Καλύβας. 
Βασική επιδίωξη τοϋ σωματείου ηταν ή ίδρυση Ω δ ε ί ο υ  στά Γιάννινα.- Παρά τίς 
διαψεύσεις τής Άλβανικής πρεσβείας, ή Αλβανική κυβέρνηση προχώρησε στήν 
απαγόρευση τής χρήσης τής ελληνικής γλώσσας, στά σχολεία πού διατηρούσαν οί 
ελληνικές κοινότητες τής Βορείου Ηπείρου. Ή  έξαγγελθεΐσα εΐδησις -σημείωνε ό 
Χρηστοβασίλης (8-12-27)- θά σννετέλεί είς τήν δημιουργίαν άδικαιολογήτου ψυ- 
χρότητος καί δυσπιστίας έπί βλάβη άμφοτέρων τών μερών. Δέν λογάριαζαν αύτοϋ



τοϋ είδους τίς συνέπειες οί ’Αλβανοί. Είχαν προσδεθεΐ ήδη στό άρμα τής Ιταλίας 
καί ενεργούσαν σύμφωνα μέ τίς υπαγορεύσεις της. Κάποιοι άλλοι καί σήμερα τούς 
υποκινούν νά συμπεριφέρονται εχθρικά άπέναντί στήν Ελλάδα. Είχε προηγηθεϊ 
τής άπαγόρευσης τής ελληνικής γλώσσας τό κλείσιμο τών ελληνικών σχολείων, πα
ρόλο πού κι αύτή τήν είδηση τή διέψευδε ή άλβανική κυβέρνηση. Υποχρεώθηκε 
δμως ν ’ άναστείλει τήν απόφασή της, ύστερα άπό τήν έντονη διαμαρτυρία τών 
ελληνικών κοινοτήτων. Καί ή μέν άλβανική κυβέρνησις -παρατηρούσε ή Ή πειρος 
(22-12-27)- συγκατένευσε καί έδωσε τήν άπαιτουμένην άδειαν διά τό άνοιγμα τών 
σχολείων, έκεινοι δμως. οί όποιοι έχολώθησαν έκ μιας τοιαύτης άποφάσεως παρα- 
δόξως ησαν οί ’Αστυνόμοι, οί όποιοι ά σ ε β ο ϋ ν τ ε ς  (!) πρός τήν άπόφασιν τής 
κυβερνήσεώς των. έρριψαν είς τάς φύλακας τούς προέδρους τών κοινοτήτων, διά 
νά άναγκάσωσι αυτούς νά καταγγείλωσι τούς συντάκτας τής άναφοράς των πρός 
τήν άλβανικήν κυβέρνησιν... Κ αί μή χειρότερα κύριοι άστυνόμοι.., κατέληγε ό Χα
τζής.- Ό  Δεκέμβριος ήταν γιά τά Γιάννινα ό μήνας τών χορών. Από τούς πολλούς 
ξεχώρισαν οί χοροί τής Ζωοδόχον Πηγής, τοΰ ’Ερυθρού Σταυρού, τοϋ Πατριωτι
κού Ιδρύματος Περιθάλψεως καί τής Στρατιωτικής λέσχης.- Συνεχίστηκε καί τό Δε
κέμβριο ή άντιδικία -κυρίως ανάμεσα στήν Ή πειρο  καί τόν Ηπειρωτικό άγώνα- 
γιά τό ποιό πολίτευμα ήταν καλλίτερο: ή Δημοκρατία ή ή Βασιλεία. Ό  Εύ. Τζάλλας 
Ενθερμος ύποστηρικτής τής Δημοκρατίας, παρέθετε σωρεία επιχειρημάτων γιά νά 
τήν εκθειάσει, τό ίδιο εκανε καί ό Χατζής γιά τή Βασιλεία. Δυό επιχειρήματα άπο- 
τελοϋσαν τό βαρύ πυροβολικό τών άντιτιθέμενων: Οί Δημοκρατικοί κατηγοροϋσαν 
τούς άντιπάλους τους ώς ύπεύθυνους τής Μικρασιατικής καταστροφής, προπα
ντός τόν Κωνσταντίνο. Οί Βασιλικοί άπαντοΰσαν: Ά λλ' ή Δημοκρατία είς τήν 
Ελλάδα έφευρέθη μόνον διά νά δολοφονηθούν έξ πολιτικοί άνδρες καί νά μή δώ
σουν λόγον μιάς έπαισχύντου φυγής καί προδοσίας πενήντα ή εκατόν φυγάδες. Καί 
διά νά έκλέγηται μέ τό άναλογικόν σύστημα βουλευτής ό κ. Παπαναστασίου, ό 
έφενρέτης.- Φιλολογική επιφυλλίδα μέ τίτλο Οϋγος Φώσκολος, δημοσιεύτηκε στήν 
Ή πειρο  (6-12-27) άπό τόν Γ. Χατζή-Πελλερέν. ’Αφορμή: Οί γιορτές τής Ζακύνθου 
γιά νά τιμηθεί ή μνήμη του ποιητή.- Νέος διοικητής τής Δ.Χ. Ίωαννίνων άνέλαβε ό 
Στυλ. Μπριλλάκης.- Από τίς άρχές Δεκεμβρίου ό θίασος τής Κούλας Λουκιανού 
ψυχαγωγούσε τούς Γιαννιώτες μέ κωμωδίες καί δράματα.- Σειρά άρθρων τοΰ για- 
τροΰ Πέτρου Άποστολίδη δημοσιεύτηκαν τό Δεκέμβριο στήν Ή πειρο  μέ θέμα: Μέ
τρα καταπολεμήσεως τών μεταδοτικών νοσημάτων.

Κ αθώς πλησίαζαν οί γιορτές τών Χριστουγέννων, μέρες θρησκευτικής 
ανάτασης καί οικογενειακής ζωής μέ ίδιάζουσες άπαιτήσεις περι

συλλογής, έγρήγορσης καί σχεδιασμοΰ προγραμμάτων γιά τή νέα χρονιά, 
ο Γιάγκος Κεϊβανίδης ολοένα καί κλεινόταν περισσότερο στόν εαυτό του, 
κατω άπό τό βάρος τών υποχρεώσεων πού τόν περίμεναν. ’'Ηταν πρώτα 
αναγκασμένος νά περιορίσει κάθε περιττή δαπάνη τοΰ σπιτιοΰ του, γιά νά 
εξοικονομηθούν οί χίλιες λίρες, πού θά δίνονταν γιά λύτρα τής Θεώνης, 
για ν άνοίξει ό δρόμος της, άπό τά βάθη τής Μικράς ’Ασίας ώς τά Γιάν
νινα. Ό  Πέτρος μέ άπλοχεριά τίς πρόσφερε, ποτέ δέν θά τούκανε λόγο γι- 
αυτο, θά δυσφορούσε μάλιστα άν άντιλαμβανόταν φροντίδες τού Γιάγκου 
για την συγκέντρωση τών χρημάτων, όμως ό τελευταίος ήταν άποφασισμέ-
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νος. Δέν ένοιωθε άνετα άπέναντι στό φίλο του μέ τή σκέψη ότι έκεΐνος είχε 
χρεωθεί γιά νά τόν έξυπηρετήσει, χωρίς ελπίδα έπιστροφής τών χρημάτων 
του. —Είναι απόλυτα ειλικρινής στίς προθέσεις του, συλλογιζόταν ό Γιά
γκος, αγαπάει τή Θεώνη μας σάν κόρη του, μάς άγαπάει όλους, όσα μοϋ 
πρόσφερε τά έδωσε άπό τό περίσσευμα τής καρδιάς του, δέν θά τά ζητήσει 
ποτέ πίσω. Ό  Πέτρος είναι φτιαγμένος γιά νά κάνει τό καλό, αύτό όμως 
δέν εξαλείφει τή δική μου υποχρέωση νά φανώ άντάξιος τής εύγενικής χει
ρονομίας του, νά έξοικονομήσω τά χρήματα καί νά τά έπιστρέψω. 
Άλλοιώς δέν θά μπορώ νά τόν κοιτάω στά μάτια... Έτσι, άρχισε, άπό τή 
μέρα πού μέτρησαν τΙς λίρες στόν Καρβούνη, ένα συνεχής άγώνας γιά τή 
συγκέντρωση τών χρημάτων, είχε άποφέρει κι όλας τούς καρπούς του. Κά
θε τόσο ό,τι άναλογοϋσε στό μερίδιο κέρδους του άπό τό μαγαζί, πήγαινε 
στά σαράφικα καί μετατρεπόταν σέ λίρες, είχε κι όλας στή διάθεσή του 
τριακόσιες, γρήγορα θά έφτανε στό σκοπό του.

"Ηταν φυσικό ή φροντίδα αύτή, νά έχει επιπτώσεις στή γενικότερη 
συμπεριφορά του. Ή  Φωτεινή τό κατάλαβε άπό τίς πρώτες μέρες καί άνη- 
σύχησε. —Τί έγνοιες σέ βασανίζουν Γιάγκο; τόν ρώτησε μιά μέρα. Μήπως 
δέν είναι καλά τά νέα γιά τή Θεώνη; —Γιατί πάει ό νοϋς σου στό κακό 
Φωτεινή, άπάντησε άνήσυχος ό Γιάγκος γιά τίς ύποψίες τής γυναίκας του. 
Ή  Θεώνη θάναι κοντά μας σύντομα, σού δώσαμε όλοι αύτή τήν υπόσχεση, 
θά τήν κρατήσουμε. Νοιώθω λίγο άδιάθετος, θά γίνω καλά. Δέν ήταν, 
δμως, μόνο αύτή ή έγνοια, πού ύποχρέωνε τό Γιάγκο σέ εσωστρέφεια καί 
άλλαγή συμπεριφοράς. Ό  Νίκος, ό γαμπρός, τού είχε μιλήσει, άρχές Δε
κεμβρίου, γιά ολοκλήρωση τής διδακτορικής του διατριβής, θά τό άνήγγει- 
λε σ’ δλους έπίσημα τίς γιορτές τών Χριστουγέννων. Στίς διακοπές θά κα
τέβαινε στήν ’Αθήνα νά συνεννοηθεΐ μέ τούς ύπεύθυνους τής Μαθηματικής 
σχολής, πότε θά ύπέβαλε τή διατριβή του καί πότε θά τήν ύποστήριζε. Ή  
ολοκλήρωση τών προσπαθειών τοΰ Νίκου έφερε στό προσκήνιο τήν άπαί- 
τηση τής Φιλίτσας γιά φοίτησή της στή Φιλοσοφική σχολή, ό Γιάγκος είχε 
δώσει τήν ύπόσχεση στήν κόρη του, έπρεπε δμως ή Φιλίτσα νά έξασφαλί- 
σει καί τήν έγκριση δλων τών άλλων, προπαντός τοΰ άντρα της. Ό  Γιά
γκος σκεφτόταν πώς τέτοιες συνθήκες, γιά τήν κοινολόγηση τοΰ αιτήματος 
τής Φιλίτσας, θά δημιουργοΰνταν πολύ σύντομα. 'Ως τό Πάσχα, ή λίγο 
ϋστερα άπ’ αύτό, ό Νίκος θά είχε πάρει τό διδακτορικό του καί ή Θεώνη, 
μέ τή βοήθεια τού Θεοΰ, θά είχε φτάσει στά Γιάννινα. —"Οταν ζητούν χρή
ματα οι Τούρκοι, όλες οί πόρτες άνοίγουν, ήταν σίγουρος γιά τήν έπι
στροφή τής Θεώνης ό Γιάγκος. Ύστερα έρχόταν τό καλοκαίρι, άκολου- 
θοΰσε τό φθινόπωρο. Ή  Φιλίτσα είχε άρχίσει, κρυφά άπό τούς άλλους, νά 
ετοιμάζεται γιά τίς έξετάσεις, κάτι άρχισε νά ύποψιάζεται ό Νίκος, δταν 
έβλεπε κανένα ξεχασμένο βιβλίο στό κρεββάτι, ποτέ δέν πήγε δμως ό νοϋς 
του στά όνειρα τής γυναίκας του. Ή  σκέψη δτι ή ζωή τών δυό οικογενειών
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θά άλλαζε ριζικά μέ τήν επιστροφή τής Θεώνης καί τή φοίτηση τής Φιλί
τσας στό Πανεπιστήμιο, έπέτεινε τήν εσωστρέφεια τοΰ Γιάγκου, τό κατα
λάβαιναν αύτό κι άλλοι άπό τό περίφροντι ύφος του. Ό ,τι τόν βασάνιζε 
περισσότερο ήταν ή τυχόν άρνηση τοϋ Νίκου νά συγκατατεθει στίς 
σπουδές τής Φιλίτσας. Τί θά γινόταν τότε; Ό  Γιάγκος δέν ήθελε νά τό σκέ
πτεται...

Ή  Ειρήνη μέρα μέ τή μέρα άποδεικνυόταν γιά τό σπίτι τοΰ Πέτρου σω
στός θησαυρός. Ξεπέρασε τίς προσδοκίες όλων, φάνηκε άνώτερη άκόμα κι 
άπό τούς πληθωρικούς επαίνους τού Άχιλλέα Βάντζιου. Ό  τελευταίος 
χαιρόταν πού στάθηκε χρήσιμος σέ μιά Ζαγορίσια οικογένεια πού είχε κα
τακτήσει τίς καρδιές τών Γιαννιωτών. Μέ ιδιαίτερη στοργή είχε άγκαλιά- 
σει τόν Πετράκη καί τήν Έλενίτσα, ίσως γιατί ξύπνησαν μέσα της τά μη
τρικά συναισθήματα, οί δυστυχίες πού τήν βρήκαν, ποτέ δέν τήν άφησαν 
νά τά νοιώσει. Τά δυό έγγόνια τοΰ Πέτρου άνταπέδιδαν μέ τό παραπάνω 
τή στοργή της, ποτέ δέν έκαναν κάτι άντίθετο μέ τίς συμβουλές της, δέν 
ήθελαν νά τήν πληγώσουν. Άλλά καί μέ τά υπόλοιπα μέλη τής οικογένειας 
δέθηκε στενά ή Ειρήνη, όλοι τή θεωροΰσαν πιά δική τους, άνθρωπο τοΰ 
σπιτιού, τό Ιδιο όπως συνέβαινε καί μέ τή Χρυσάνθη. Ό  Άχιλλέας, βέβαια, 
δέν παρέλειπε τήν εύκαιρία, νά περνάει άπό τό μαγαζί τοΰ Πέτρου, μέ το 
πρόσχημα νά μάθει νέα γιά τήν προστατευομένη του, στήν πραγματικότητα 
γιά νά γευτεί τό υπέροχο κρασί πού πάντοτε διάλεγαν γιαυτόν ό Πέτρος 
καί ό Γιάγκος.

Λίγο πριν τελειώσει τό 1927 ό Θεολόγος καί ή Αλεξάνδρα άποφάσισαν 
νά βαφτίσουν τό παιδί τους. Είχαν συμφωνήσει άπό καιρό πώς τό νεογέν
νητο θά έπαιρνε τό όνομα τοΰ χαμένου παλληκαριοΰ, τοΰ Βασίλη. Στήν 
άρχή ό Πέτρος άποφάσισε, γιά νά δώσει μεγαλύτερη επισημότητα στό γε
γονός, νά γίνει ή βάφτιση στή Μητρόπολη. Ύστερα τό σκέφτηκε καλλίτερα, 
διαισθάνθηκε καί κάποια άντίδραση άπό τήν πλευρά τών γονιών, όχι, είπε, 
τό μυστήριο θά γίνει στήν έκκλησία τής ένορίας σας, τήν άγία Μαρίνα, 
πρέπει άπό τήν πρώτη στιγμή νά συνδεθεί ό μικρός Βασίλης μέ τήν έκκλη
σία τής συνοικίας του, δπως καί δλη σας ή οικογένεια. Εμείς τήν Παναγία 
τήν Άρχιμανδριώτισσα δέν τήν άλλάζουμε μέ καμιά άλλη έκκλησιά, τό 
ιδιο νά κάνετε καί σείς μέ τήν άγία Μαρίνα, έτσι πρέπει...

Ή βάφτιση έγινε τή γιορτή τού άγιου Στεφάνου, μετά τά Χριστούγεννα. 
Διάλεξαν αύτή τή μέρα γιά νά χοροστατήσει στό μυστήριο ό Σπυρίδων, 
σπάνια τόν έβρισκες τόν τελευταίο καιρό στά Γιάννινα, ταξίδευε συνέχεια 
στήν Αθήνα γιά τά κληροδοτήματα, εξακολουθούσαν νά κινδυνεύουν άπό 
τήν άχόρταγη βουλημία τοΰ κράτους. Ό λοι άποροΰσαν μέ αύτή τήν άδιά- 
κοπη κινητικότητα τοΰ δεσπότη, ήξεραν ότι ή ύγεία του ήταν κλονισμένη, 
κι ένα ταξίδι στήν Αθήνα εκείνη τήν έποχή ήταν μεγάλη περιπέτεια. Κό
σμος πολύς, ή έκκλησία γέμισε. Τόν Πέτρο τόν έπνιγε ή συγκίνηση, θ ’ άνά-
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σταινε τό όνομα τοΰ αγαπημένου του γιοΰ. Βασίλη, Βασίλη.., μουρμούριζε 
καί τά μάτια του γέμιζαν δάκρυα, έκανε μεγάλη προσπάθεια νά τά συγκρο
τήσει, δέν ήθελε νά τόν σχολιάζει ό κόσμος, είχε τήν αίσθηση πώς καί ή 
ψυχή τοΰ Βασίλη αύτό έπιθυμοΰσε, νά στέκεται όρθιος, νά μήν προδίνει 
τήν παράδοση τής οικογένειας. Χαμένος μες στή βουβή συγκίνηση καί τήν 
άναπόληση, ξαφνιάστηκε όταν άκουσε τό δεσπότη νά τόν ρωτάει: Καί τό 
όνομα αύτοϋ; —Βασίλειος, άπάντησε δυνατά ό Πέτρος, άντιδρώντας άμε
σα, ήταν σά νά δέχτηκε ήλεκτρική εκκένωση. Τά ύπόλοιπα εξελίχτηκαν κα
νονικά, εύχές άπό δλους σέ γονείς καί άνάδοχους, άπό τό Σπυρίδωνα 
πρώτα, άρνήθηκε εύγενικά τήν πρόσκληση νά εύλογήσει τό γιορταστικό 
τραπέζι, ήταν ύποχρεωμένος νά φύγει καί πάλι γιά τήν ’Αθήνα. Γλέντι στό 
σπίτι τοΰ Θεολόγου, πλούσια τά ελέη τοΰ Θεοΰ καί στό σπίτι τοΰ Πέτρου 
στήν Καραβατιά. Ό  Πέτρος έδωσε εντολή ν ’ άνοίξουν διάπλατα οί πόρτες, 
νά φάει καί νά γλεντήσει ό κόσμος χρονιάρες μέρες, τό όνομα τοΰ Βασίλη 
είχε άναστηθεΐ, έπρεπε νά τιμηθεί, νά γιορταστεί αύτή ή μέρα...

Σέ λίγες μέρες έμπαινε ό καινούριος χρόνος, τό 1928. Τό σπίτι τοΰ Πέ
τρου άρχισε τις ετοιμασίες νά δεχτεί καί πάλι τά άγαπημένα πρόσωπα τών 
οικογενειών τής κόρης του, τοΰ Γιάγκου καί τοΰ Θεολόγου, άλλά καί πολ
λών φίλων του. Αύτή τή φορά μέ τήν ύποδοχή τοΰ νέου χρόνου, δλοι είχαν 
τήν αίσθηση πώς κάτι θ ’ άλλαζε τή ροή τής ζωής τών τριών οικογενειών. 
Οί συλλογισμοί τού Πέτρου προχωρούσαν καί πιό πέρα. Θυμόταν τά λό
για τοΰ Χατζή, κατά τήν τελευταία τους συνάντηση: Ό  Βενιζέλος θά ξα- 
ναγυρίσει στήν πολιτική... Τόχει στό αίμα του, είναι τό πάθος τον... Τόν 
τελευταίο καιρό άθηναϊκές καί ντόπιες έφημερίδες, όλο γιαυτό τό γυρισμό 
μιλούσαν. —Ά ν  είναι γιά τό καλό τής Ελλάδας, συλλογιζόταν ό Πέτρος, 
νά ξαναγυρίσει. Άλλοιώς... Σταματούσε έκεϊ, δέν ήθελε νά δώσει προέκτα
ση στή σκέψη του...



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΤΕΡΜΟΝΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Ή  «οικουμενική» κυβέρνηση, σιγά-σιγά, έξαιτίας τών άλλεπάλληλων- 
κρίσεων αποδυναμωνόταν. Τόν Αύγουστο τοΰ 1927 είχαν αποχωρήσει οί 
Λαϊκοί, όχι δμως καί ό Μεταξάς, τό κόμμα του άνέλαβε καί άλλα υπουρ
γεία. Νέα διαφωνία, τά τέλη Ίανουαρίου τοΰ 1928, σχετική μέ τήν υπο
γραφή τής σύμβασης οδοποιίας μέ τόν οίκο Μακρή, δπως έπέμενε ό Με
ταξάς, ώς υπουργός Συγκοινωνίας, σέ άντίθεση μέ τούς Παπαναστασια- 
κούς, οί όποιοι τήν θεωρούσαν σκάνδαλο (ζημιωνόταν, έλεγαν, τό Δημόσιο 
γύρω στά 200 έκ. δρχ. τής έποχής έκείνης), οδήγησε στήν άποχώρηση καί 
της Δημοκρατικής ένωσης άπό τήν κυβέρνηση, ταυτόχρονα δμως καί στήν 
παραίτηση τής κυβέρνησης. Ή  νέα κυβέρνηση, χωρίς τούς Λαϊκούς καί 
τούς Παπαναστασιακούς. πήρε ψήφο έμπιστοσύνης στή βουλή στις 20-2- 
28. Ή ταν ή τελευταία κυβέρνηση πού σχηματίστηκε άπό τή βουλή τού 1926. 
Σ ’ αύτή συμμετείχε ώς υφυπουργός τών Οικονομικών, προσκείμενος στόν 
Γ. Καφαντάρη, καί ό Άλεξ. Μυλωνάς, ό όποιος έπετέλεσε σοβαρό έργο. Ό  
υπουργός Οικονομικών Γ. Καφαντάρης, δντας άρρωστος, είχε αναθέσει 
μεγάλο μέρος τής εύθύνης τοΰ υπουργείου στόν Μυλωνά, ό όποιος φάνηκε 
άντάξιος τής έμπιστοσύνης του.

Παρόλο πού πάντοτε οί κυβερνητικές κρίσεις καί ανασχηματισμοί, 
προκαλοΰν τό ένδιαφέρον τής κοινής γνώμης, τήν έποχή αύτή καί ιδιαίτε
ρα άπό τή μέρα πού ό Βενιζέλος εΐχε γυρίσει στήν Κρήτη (Χανιά), άπ’ 
δπου κατά διαστήματα άνέβαινε στήν Αθήνα, γιά νά δηλιονει πάντοτε, 
άκόμα καί τίς παραμονές τής έπιστροφής του στήν ένεργό πολιτική (19 
Μάΐου). δτι ή άπόφασή του γιά άποχή άπό τήν πολιτική ήταν οριστική, τό 
ένδιαφέρον έγινε έντονότερο. Ό μω ς ό Βενιζέλος κανένα δέν ξεγελούσε 
πιά. Ούτε τούς πολιτικούς, ιδιαίτερα όσους μετείχαν στήν κυβέρνηση, οί 
οποίοι μετρούσαν τά βήματά τους κι έπαιρναν άποφάσεις. έναρμονισμένες 
με τίς άπόψεις τοΰ Βενιζέλου -τίς διαβίβαζε άμεσα καί έμμεσα μέσω φίλων 
του- άπό τό φόβο άνατροπής τους. ούτε τό λαό, βενιζελικούς καί άντιβε- 
νιζελικούς. Ό λοι είχαν περισσότερη έμπιστοσύνη στό κριτήριο καί τή δι
αίσθησή τους, παρά στά δσα έλεγε ό Βενιζέλος γιά μή έπάνοδό του στήν 
πολιτική. Ήξεραν καλά καί οί δυό παρατάξεις τό πάθος του καί ήταν σί
γουροι ότι γρήγορα θά έμφάνιζε τό πραγματικό του πρόσωπο. Οί άντιβε- 
νιζελικοί τό άπευχόταν, ένοιωθαν τόν κίνδυνο πού άπειλοΰσε τήν παρά-
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ταξή τους' οί βενιζελικοί τό περίμεναν καί τό ήθελαν, είχαν απογοητευτεί 
άπό τίς άλλεπάλληλες κρίσεις τής «οικουμενικής» -επιθυμούσαν εξάλλου 
νά δοΰν τό κόμμα τους ενωμένο κάτω άπό ένα στιβαρό ηγέτη- καί ποιός 
θάταν καλλίτερος γιά τό σκοπό αύτό άπό τόν Βενιζέλο; Έ τσι καί οί δυό 
παρατάξεις, μέσω τών δημοσιογραφικών οργάνων τους, μέ τό Βενιζέλο 
άσχολοΰνταν καθημερινά. Οί άντιβενιζελικοί γιά νά έκφράσουν τήν πλήρη 
τους άντίθεση σέ τυχόν έπιστροφή του στό πολιτικό παιγνίδι, προειδοποι
ώντας τό λαό γιά «τά δεινά» πού τόν περίμεναν, οί βενιζελικοί γιά νά πε
ριβάλλουν μέ ύμνους τόν ηγέτη τους καί νά άποθέσουν στις ίκανότητές 
του τίς προσδοκίες τους γιά τήν άνόρθωση τοΰ τόπου. Μήνες πριν άπό τήν 
1-1-28, οί έφημερίδες, μέ επικεφαλής τίς άθηναϊκές, άσχολοΰνταν μέ τό θέ
μα, μέ τήν έλευση δμως τοΰ νέου χρόνου ή άρθρογραφία, θετική ή άρνητι- 
κή, έγινε συχνότερη. Στήν «πάλη» αύτή συμμετείχαν ένεργά καί οί γιαννιώ- 
τικες έφημερίδες, είδησεογραφικά, μέ άρθρα καί σχόλια, άπό τή δική της 
σκοπιά ή κάθε μιά. Ενεργότερα άσχολοΰνταν μέ τό θέμα ό Κήρυξ, αύτός 
κυρίως εκπροσωπούσε κατά παράδοση τό Φιλελεύθερο κόμμα, δέν άφηνε 
εύκαιρία νά μήν έκδηλώσει τά αίσθήματά του καί τίς εύχές του γιά τή δια
κυβέρνηση τής χώρας άπό τούς Φιλελεύθερους, μ’ επικεφαλής τό Βενιζέλο. 
Τή σφοδρότερη άντιβενιζελική πολεμική έκανε ή Ελευθερία τοΰ Χρηστο
βασίλη, χωρίς βέβαια νά ύστερεΐ σέ άντιβενιζελικό μένος καί ή *Ηπειρος. 
Ή  τελευταία άπό τίς πρώτες κιόλας μέρες τοΰ 1928 δημοσίευε ειδήσεις γιά 
τήν επιθυμία τοΰ Βενιζέλου νά ξαναγυρίσει στόν ενεργό πολιτικό βίο, 
παρά τίς έντονες διαψεύσεις του γιά τό άντίθετο. Συνδύαζε, μάλιστα, 
τυχόν δισταγμούς τοΰ Βενιζέλου μέ τίς συνεχείς άναβολές τής δίκης τοΰ 
Πάγκαλου' στις ειδήσεις πού διέρρευσε ό τελευταίος στόν τύπο, έλεγε πώς 
είχε στά χέρια του δυό επιστολές τοΰ Βενιζέλου, άπό τίς όποιες άποδει- 
κνυόταν δτι ό Βενιζέλος ήταν ό κύριος ύπεύθυνος τού τυφεκισμού τών πέ
ντε πολιτικών άρχηγών τοΰ άντιβενιζελισμοΰ καί τοΰ άρχιστράτηγου Χα- 
τζηανέστη. Ό  Ηπειρωτικός άγών θεωροΰσε αύτά ώς όλως ψευδή καί πρα
γματικήν συκοφαντίαν. Ή  επίθεση έναντίον τοΰ Βενιζέλου -έλεγε- έγινε 
άπό τό φόβο τής άντιβενιζελικής παράταξης μήπως ό φιλελεύθερος κό
σμος συσπειρωθεί γύρω άπ’ αύτόν καί προκαλέσει τούς βασιλόφρονες νά 
δεχτούν νέο δημοψήφισμα γιά τό πολιτειακό ζήτημα. Ή  Ελευθερία, άπό 
τήν πλευρά της, ύπογράμμιζε τίς «συμφορές» πού έπληξαν τήν Ελλάδα, 
έξαιτίας τής πολιτικής τοΰ Βενιζέλου, τόν θεωροΰσε υπεύθυνο τής έξά- 
πλωσης τοΰ κομμουνισμού καί τόν άποκαλούσε «άρχικομμουνιστή». "Ολα 
αύτά, βέβαια, ήταν ύπερβολές, άν μάλιστα σκεφτεΐ κανείς δτι τά αύστηρό- 
τερα μέτρα έναντίον τοΰ κομμουνισμοΰ ό Βενιζέλος τά πήρε, μέ τόν «ιδιώ
νυμο» νόμο πού ψήφισε, δταν άνέλαβε τήν διακυβέρνηση τής χώρας. Έτσι 
κι άλλοιώς, άπό τίς άρχές τού 1928, ή συμπεριφορά τών πολιτικών, καθο
ριζόταν άπό τή βούληση Εκείνου, τήν όποία προσπαθούσαν νά άπο-
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κρυπτογραφήσουν τά δημοσιογραφικά δργανα τών δυό παρατάξεων. 
Είναι χαρακτηριστικό ένα σχόλιο της Ήπειρον (20-1-1928), άναφερόμενο 
στις επεμβάσεις τοΰ Βενιζέλου, κατά τή διάρκεια τής θητείας τής «οικουμε
νικής»: Τέλος πάντων -έγραφε ό Χατζής- ό Βενιζέλος δέν εννοεί νά ησυχά
σει. Τώρα πάλιν έξαγγέλονται νέα σχέδιά τον πρός άνασνγκρότησιν τής 
οικουμενικής. Άναμφιβόλως δέν θά είναι τά τελευταία, διότι, άπό τής επα
νόδου του εις τήν Ελλάδα, δέν παρήλθεν ημέρα, χωρίς νά έ'ξαγγέληται καί 
μία μεγαλεπήβολος άπόφασίς του... πρός σωτηρίαν τής Ελλάδος. Πότε 
προορίζεται διά τό άξίωμα τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας, πότε συνεννο
είται μέ τόν Κονδύλην, διά τήν άνάληψιν τής πρωθυπουργίας, πότε δια
φωνεί πρός τόν Κουντουριώτην, πότε επιζητεί τήν άρχηγίαν τής δλης Δη
μοκρατικής παρατάξεως, πότε... πότε, ά λλ ’ είναι άτελεύτητος ή έφευρετι- 
κότης τοΰ άνδρός προκειμένου περί φαρμάκων διά τήν ...σωτηρίαν πάντο
τε τής Ελλάδος. Καί ταϋτα πάντα έκ τοΰ άφανοϋς, ενώ δημοσία εξαγγέλ
λεται κατά περιόδους ή άμετάκλητος άπόφασίς του, δπως μή άναμιχθή 
πλέον εις τήν πολιτικήν καί μάς έγκαταλείψη εις τήν τύχην μας. Ώ , πόσον 
καλλιτέρα θά ήτο ή θέσις τής Ελλάδος έάν ούδέποτε ό κ. Βενιζέλος εϊχεν 
άσχοληθή μέ τήν σωτηρίαν της. Χειρότερη θά ήταν. Είχαν δίκιο, όμως, οί 
άντίπαλοί του νά μήν τόν εμπιστεύονται πλέον, όταν δήλωνε ότι θά έμενε 
μακρυά άπό τήν πολιτική. Τόν γνώριζαν ίσως καλλίτερα άπό τούς οπα
δούς του...

Πανελλήνια άναταραχή στό δημοσιοϋπαλληλικό κόσμο ξεσήκωσε άπό 
τά τέλη Δεκεμβρίου καί κράτησε πολύν καιρό, ή άπόφαση τής κυβέρνησης, 
νά κόψει τό 13ο μισθό τους, γιά νά κάνει οικονομίες. Έμοιαζε ή προσπά
θεια τής «οικουμενικής», μ’ εκείνη πού καταβάλλουν οί σημερινές κυβερ
νήσεις γιά νά ελαττώσουν τις δαπάνες, καί, δπως πάντοτε, τά σπασμένα 
τά πληρώνουν κυρίως οί μισθωτοί καί οί συνταξιούχοι. Οί υπάλληλοι 
άντέδρασαν, μέ κινητοποιήσεις, άπεργίες, ύπομνήματα καί όποιο άλλο μέ
σο είχαν στή διάθεσή τους. Άκόμα καί οί ψάλτες τών εκκλησιών άπήργη- 
σαν, σέ ώρες μεγάλης άνάγκης, δπως οί γιορτές τών Θεοφανείων. Ούδό- 
λως εΐμεθα διατεθειμένοι νά έπιδοκιμάσωμεν τήν κηρυχθέισαν καί μάλιστα 
κατά τήν παραμονήν τών Θεοφανείων άργίαν τών ...ψαλτών τών εκκλη
σιών, έγραφε ό Χατζής. Βέβαια κάκιζε καί τούς επιτρόπους γιατί, ένώ 
είχαν πόρους, ψιχία έδιναν στούς ψάλτες. Όπωσδήποτε ό Χατζής είχε τα
χθεί έναντίον τών άπεργιών τών ύπαλλήλων μέ άρθρο του (5-1-28) ύπό τόν 
τίτλο: Τό υπαλληλικόν. Ό  άρθρογράφος ύποστήριζε πώς τό ύπαλληλικό 
είχε άνάγκη άπό συστηματική μελέτη γιά τή βελτίωσή του καί όχι προχει
ρολογίες τής στιγμής. Έβρισκε πώς πλεόναζαν οί ύπάλληλοι πού ύπηρε- 
τούσαν στό Δημόσιο καί έπρεπε νά μειωθεί ό άριθμός τους γιά νά γίνει 
δυνατή καί ή βελτίωση τών άποδοχών τών άλλων. Άνάγκη  -κατέληγε- 
αλλέως νά έξετασθή τό ύπαλληλικόν ζήτημα - προ παντός νά πρυτανεύση
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παρά τοίς ύπαλλήλοις κάποια άντίληψις δτι α υ τ ο ί  ε ί ν α ι  τ ό  κ ρ ά 
τ ο ς .  Εις δ,τι δέ χωλαίνει τό κράτος, αυτοί είναι οί πρώτοι υπόλογοι. Δ ιό
τι κράτος δέν σημαίνει άγνωστον ’Ιεχωβά κρυμμένον καί τυραννοϋντα τόν 
πολίτην. Σημαίνει υπηρεσίας κρατικός, έκπροσωπουμένας άπό άνθρώ- 
πους υπαλλήλους, καλώς ή κακώς έκτελοϋντας τήν υπηρεσίαν των. Στό 
άρθρο τοΰ Χατζή άπάντησε μέ έπιστολή του ό Χρηστός I. Σούλης, πρόε
δρος τής Λέσχης Δημοσίων υπαλλήλων Ηπείρου. Συμφωνούσε κι ό Ιδιος 
καί οί υπάλληλοι στό σύνολότους μέ πολλές άπό τίς άπόψεις τοϋ άρθρο- 
γράφου, γιά νά προσθέσει: Ά ν  δμως οί υπάλληλοι, πιεζόμενοι υπό τής 
σκληρός άνάγκης τών πραγμάτων έζήτησαν τήν παροχήν τοϋ Π ου μισθοϋ, 
άντί νά ζητήσουν έκ νέου τήν ριζικήν ρύθμισιν τοϋ όλου δημοσιοϋπαλλη
λικού ζητήματος... τούτο δέν πρέπει νά μας κάμνη νά λησμονώμεν ότι πα- 
ντοϋ καί πάντοτε οί δημόσιοι ύπάλληλοι καί διά συνεδρίων καί δι ’ εκτε
ταμένων ύπομνημάτων των έζήτησαν π ρ ό  π α ν τ ό ς  τ ή ν  ά κ ρ ι β ο δ ι -  
κ α ί α ν  δ ι α ν ο μ ή ν  τ ο ϋ  ά ν α λ ο γ ο ύ ν τ ο ς  α ύ τ ο ί ς  έκ  τ ο ϋ  δ η 
μ ο σ ί ο υ  π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ  π ο σ ο σ τ ο ύ . .. Οί δημόσιοι ύπάλλη- 
λοι δέν ζητοϋμεν τίποτε άλλο είμή τήν πρό τοϋ 1914 μισθοδοσίαν καί δια- 
βάθμισιν. Πρέπει τό κράτος νά κάμη άκριβοδικαίαν διαβάθμισιν καί ταξι- 
νόμησιν τών ύπαλλήλων καί νά κανονίση τούς μισθούς σύμφωνα μέ τόν 
τιμάριθμον τής ζωής, άν θέλη νά έχη δημοσίους υπαλλήλους καί κρατικός 
υπηρεσίας εις τό ύψος των. Νομίζω πώς καί σήμερα ιδια παραμένουν τά 
αιτήματα τών ύπαλλήλων. Ό  έπιστολογράφος άμφισβητοϋσε καί τούς 
ύπολογισμούς τοΰ Χατζή ώς πρός τόν άριθμό τών δημοσίων ύπαλλήλων. 
Τούς άνέβαζε σέ 70-800.000. ό Σούλης υποστήριζε πώς μόλις έφταναν τίς
55.000. Ό  Χατζής έπέμεινε στις άπόψεις του (πρόσθετε στούς τακτικούς 
καί τούς έκτάκτους καί τούς υπεραρίθμους).

Πέραν τής δημοσιοϋπαλληλικής άναταραχής, τό θέμα πού εξακο
λουθούσε νά άπασχολεΐ τήν κοινή γνώμη, ήταν οί νέες άποκαλύψεις τών 
συλληφθέντων στή Φιλιππιάδα γιά τήν άπόκρυψη χρημάτων τής ληστείας 
τής Πέτρας. Οί άποκαλύψεις πιστοποιούσαν ότι άποφάσεις δικαστηρίων 
(τής Κέρκυρας) καί άνακριτικών άρχών, γιά άπελευθέρωση συλληφθέντων, 
ώς μή ένεχόμενων, άποδεικνύονταν έσφαλμένες. Δυσφορία προκαλούσε 
στούς Γιαννιώτες καί ή συνεχιζόμενη άντιδικία άνάμεσα στόν εισαγγελέα 
Λεονταρίτη καί τόν άνακριτή Άργυράκη, ό τύπος άπεικόνιζε αύτή τήν κα
τάσταση. Εύθύνη έπιρριπτόταν κυρίως έναντίον τοΰ εισαγγελέα (Μεσολογ
γίου) Λεονταρίτη. ό όποιος άρθρογραφοΰσε στόν Κήρυκα. καί άπειλοΰσε 
ότι θά κάνει νέες άποκαλύψεις γιά τό έγκλημα τής Πέτρας καί θά καταγ
γείλει τούς ύπεύθυνους πού εμπόδισαν τίς άνακρίσεις. Εύθύνες γιά πολ
λούς πού είχαν άναμιχθει στή διαλεύκανση τοΰ έγκλήματος τής Πέτρας κα
ταλόγιζε καί ό άναπληρωτής τοΰ Α.Δ.Χ. Ηπείρου άντισυνταγματάρχης 
Κων. Βερβέρης (άποχωροΰσε άπό τήν ύπηρεσία) άνακοινώνοντας ότι τό
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σκοτεινόν καί άποτρόπαιον έγκλημα τής Πέτρας.., σκεπαζόμενον έως 
εσχάτως άπό τόν βαρύν καί άδιαπέραστον πέπλον τον μνστηρίον, τόν 
όποιον δνστνχώς έδημιούργησαν αλλεπάλληλοι άστοχοι ένέργειαι ένίων 
τών διαχειρισθέντων τοϋτο καί μάλιστα ή έλλειψις αύτοπεποιθήσεως καί 
πρωτοβονλίας, χάρη στις σύντονες άλλά άθόρυβες ενέργειες τών άνωτέ- 
ρων οργάνων τής Χωροφυλακής, είχε άποκαλυφτει μέ άποτέλεσμα νά 
συλληφθοϋν δλοι σχεδόν οί ένεχόμενοι σ’ αύτό -ώς τότε έμειναν άκατα- 
δίωκτοι- γιά νά δικαστούν.

Στό μεταξύ ή θρασεία άπαγωγή, τό Φεβρουάριο, άπό τό κέντρο τής 
’Άρτας τοΰ Γεωργ. Καραγκούνη, άπό τή συμμορία τών Κουμπαίων -είχε 
προηγηθεϊ στίς άρχές Ίανουαρίου ή έκτέλεσις τοΰ Κατσάνου άπό τούς 
Κουμπαίους, έπειδή οΰτος είχε τήν άφέλειαν νά βοηθήση τήν καταδίωξή 
των, γιά νά μείνει τελικά άπροστάτευτος άπό τό Κράτος, όπως είχε γίνει 
σέ άνάλογη περίπτωση μέ τόν Παπαγεωργίου πού σκότωσαν οί Ρετζαϊοι 
γιά τόν ϊδιο λόγο-, έδωσε άφορμή στό Χρηστοβασίλη νά υποστηρίξει άκό
μα μιά φορά, μέσψ τής Έλενθερίας, δτι άσφάλεια στήν "Ηπειρο ούδέποτε 
υπήρξε. Τό λνπηρόν αύτό γεγονός -πρόσθετε- είς έπίμετρον τόσων άλλων, 
μαρτνρεϊ, ότι παρά τάς έκάστοτε παρά τών κ.κ. άρμοδίων έξαγγελλομένας 
άνακοινώσεις περί λήψεως δραστικών μέτρων διά τήν έμπέδωσιν τής έν 
ΤΙπείρω άσφαλείας, ούδέποτε ταϋτα σοβαρώς έλήφθησαν. οϋτε πρόκειται 
ποτέ νά ληφθώσιν. Ό  Κρητικός λαός παρέχει θανμάσιον καί άξιομίμητον 
παράδειγμα βελτιώσεως τών κακώς έχόντων.

Γιατί άναφερόταν στόν Κρητικό λαό ό Χρηστοβασίλης: Τούς πρώτους 
μήνες τοΰ 1928 έντονη δυσφορία καί άναταραχή δημιουργήθηκε σ’ δλες τίς 
περιοχές τής Ελλάδας άπό τήν οικονομική πολιτική τής κυβέρνησης, πού 
αγωνιζόταν νά ισοσκελίσει τόν προϋπολογισμό, καταφεύγοντας σέ έπα- 
χθεΐς φόρους. Άπό τούς Ήπειρώτες οί νέες φορολογίες, ιδιαίτερα έκείνη 
τής αύξησης τοΰ δασμοΰ στόν είσαγόμενο άραβόσιτο, θεωρήθηκαν έξοντω- 
τικές καί ύποβλήθηκαν έντονες διαμαρτυρίες πρός τήν κυβέρνηση. Άπό 
τήν πλευρά τους οί γιαννιώτικες έφημερίδες μέ τήν άρθρογραφία καί τό 
σχολιασμό τους, θεωροϋσαν τό θέμα τών φορολογιών ώς μείζονος σημα
σίας γιά τόν Ηπειρωτικό λαό, άκόμα καί οί χρονογράφοι άσχολούνταν μ’ 
αυτό. Φορολογικοί άναστεναγμοί τιτλοφοροΰσε κάποιος τό χρονογράφη
μα του. Τί έκαμαν δμως οί Κρητικοί γιά νά υποδηλώσουν τήν άντίθεσή 
τους πρός τίς δυσβάστακτες φορολογίες; Δέν κατέφνγαν είς ικετευτικά τη
λεγραφήματα, ουδέ είς άποστολάς άντιπροσώπων τών Εμπορικών συλλό
γων καί τών έπαγγελματικών τάξεων είς :Αθήνας πρός έκλιπάρησιν τοϋ 
νπουργοΰ τών Οικονομικών (δπως οί Ήπειρώτες), άλλ ’ έξηγέρθησαν. έκα
ψαν τήν οικονομικήν έφορεία τοϋ Μεσσαρά καί χίλιοι πεντακόσιοι ένο
πλοι είσήλθον είς τό Ηράκλειον καί άπέιλοϋντες άνδρικώς τάς άρχάς, 
απεφυλάκισαν πάντας τούς φυλακισμένους δι ’ ένταλμάτων καθυστερου-
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μενών φόρων. Καί ώς ήτο επόμενον η κυβέρνησις ύπεχώρησεν... ( ’Ελευθε
ρία., 9-2-28, άρθρο Κρητικοί καί Ήπειρώται). Τί επρα'ξε -συνέχιζε ό Χρη
στοβασίλης- σέ ανάλογες περιστάσεις ό Ηπειρωτικός λαός; Παρακλήσεις, 
ικεσίες, τεμενάδες, καί κανέν γενναΐον διάβημα! Έ γινε καί τό έξης άμίμη- 
το: Έ νας οικονομικός έφορος έγδαρε κυριολεκτικά τούς Γιαννιώτες μέ 
αιματηρές φορολογίες, κατόρθωσαν τελικά νά τόν άπομακρύνουν μέ τό 
παρακάτω τέχνασμα: άντιβενιζελικός βουλευτής τοϋ νομού Ίωαννίνων 
πήγε στόν ύπουργό Οικονομικών καί τόν παρακάλεσε νά παραμείνει ό 
οικονομικός έφορος στή θέση του, γιατί ήταν ό μόνος προστάτης τών φο
ρολογικών συμφερόντων τής κυβέρνησης. Μήν άκοϋτε -πρόσθεσε- τά άδι
κα παράπονα τών Γιαννιωτών. Ό  Καφαντάρης έπεσε στήν παγίδα, νόμισε 
πώς ό έφορος ύποστήριζε τούς άντιβενιζελικούς καί διέταξε τή μετάθεσή 
του. Θέλετε, κατέληγε ό Χρηστοβασίλης, νά μιμηθούμε τούς βουλευτές τής 
Κρήτης πού κατέβηκαν στό νησί κι είπαν στούς έκλογεις τους: Ξεβουλώστε 
τά καζάνια καί βγάλτε τό ρακί σας άφορολόγητο, χωρίς τήν άδεια τών 
οικονομικών έφορων; Ά ν  τό κάνουμε μείς -συνέχιζε- κανείς άπό τούς φο
ρολογούμενους Ήπειρώτες δέν θά μάς άκούσει. Τό λιγότερο θά μάς πά
ρουν γιά παλαβούς. Είναι φανερό πώς ό Χρηστοβασίλης τασσόταν μέ τό 
μέρος τών Κρητών, πού στήν πραγματικότητα έπαναστατοϋσαν έναντίον 
τοΰ κράτους. Ά ν  τό ίδιο έκαναν καί οί Ήπειρώτες κι όλοι οί Έλληνες, 
ποιό θά ήταν τό άποτέλεσμα; Αύτό δέν τό ύπολόγιζε ό Χρηστοβασίλης.

Οί άντιβενιζελικές έφημερίδες συνέδεαν τή φορολογική πολιτική τής 
κυβέρνησης, μέ τήν έξάπλωση τοΰ κομμουνισμοΰ, γιά τόν όποιο κύριος 
ύπεύθυνος ήταν πάντοτε ό Βενιζελισμός, ό όποιος άκουσε πολλά άκόμα 
μέ άφορμή τήν άφιξη στήν Αθήνα τοΰ ρουμάνου κομμουνιστή συγγραφέα 
Πανάϊτ Ίστράτι. Κυρίως χτυποΰσαν τόν Άλ. Παπανστασίου, βενιζελικής 
προέλευσης πολιτικό καί ύπουργό Γεωργίας, πού είχε παρακαθήσει καί σέ 
γεύμα πρός τιμή τοΰ Ίστράτι. Ό  Χατζής, σέ κύριο άρθρο του (11-1-28) 
έγραφε: Ό  κ. Πανάϊτ Ίστράτι... θά παρήρχετο άπαρατήρητος έξ ’Αθηνών, 
άν μία μερίς φιλελευθέρων έφημερίδων δέν άνελάμβανε «τόν διαπρεπή 
άνδρα» ύπό μίαν παράξενον καί προκλητικώς θορυβώδη προστασίαν, έφ' 
όσον ό κ. Ίστράτι είναι πασίγνωστος βέρος κομμουνιστής, άδιαλλάκτου 
κομμουνισμού. Ή  προστασία αϋτη ...έκέντρισε τήν προσοχήν άλλά καί τήν 
άπορίαν τού συντηρητικού άντιβενιζελικού τύπου. Καί έτέθη δημόσιον τό 
έρώτημα: Λιατί ό Βενιζελισμός άνέλαβε ύπό τοιαύτην προστασίαν τόν 
Ίστράτι: Στό έρώτημα ό Χατζής έδινε άπάντηση μέ νέο δικό του έρώτημα: 
(Μήπως) ή Παπαναστασιακή άριστερίζουσα δημοκρατία, διά τής προκλη
τικής προστασίας της πρός τόν έρυθρόν κομμουνιστήν κ. Ίστράτι, τεντώ
νει πλέον σταθερός τάς πτέρυγάς της καί τάς τάσεις της πρός μίαν άριστε- 
ρότητα -ώς έσκεμμένην πλέον κατεύθυνσιν τοϋ δημοκρατικού βενιζελι- 
σμού; Ή  ύπόθεση αύτή, πού άποτελοΰσε βεβαιότητα γιά τόν άρθρογράφο,
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υπαγόρευε καί τό καθήκον τών συντηρητικών δυνάμεων: ...Τά συντηρητικά 
κοινωνικά καί πολιτικά στοιχεία έχουν ύποχρέωσιν καί πρός τήν Ελλάδα, 
κοινήν πατρίδα, άλλά καί ύποχρέωσιν στοιχειώδους άμύνης καί αύτο- 
συντηρήοεως νά σκεφθούν κατά ποιον τρόπον θ ’ άντιταχθούν εις τούς 
αριστερισμούς καί τόν έκκομμουνισμόν τής Παπαναστασιακής συλφίδος, 
μέ τήν οποίαν ένηγκαλισμένοι εις δείπνα Θυέστεια οί άπαίσιοι δημιουργοί 
της, κατατρώγουν τάς τελευταίας σάρκας τής Ελλάδος - μαζί μέ τά τε
λευταία χιλιόδραχμα τών δημοσίων ταμείων.

Οί έφημερίδες τών Γιαννίνων σχολίασαν έπαινετικά τήν πρωτοβουλία τοΰ Δή
μου νά ένισχύσει ο’ικονομικά τό θίασο Λουκιανού καί Καίτης Κύρου καί πρότειναν 
νά υπάρχει ένα μόνιμο κονδύλιο γιά πολιτιστικούς σκοπούς πρός υποβοήθηση καλ
λιτεχνικών προσπαθειών. Πολλοί θίασοι διαπρεπών ήθοποιών, δπως τοΰ Ροζάν 
καί τοΰ Βεάκη είχαν καταστραφεϊ δίνοντας παραστάσεις στά Γιάννινα, τά όποια τά 
άκουγαν οι ηθοποιοί καί τά έξόρκιζαν. Κυκλοφορούσε μάλιστα κι ό έξής διάλογος: 
—Έ ! τί λέτε. πάμε στά Γιάννινα εφέτος: —Στά Γιάννινα: φωνάζει έντρομος ένας 
ηθοποιός, τοϋ όποιον έκάη ή χάπιτα. Άλλά τί θά τρώμε έκεϊ; —Ψωμί... —Δέν έχει 
τέτοιο πράγμα γιά τούς ηθοποιούς εκεί... Ό  Χατζής μάλιστα πρότεινε γιά νά ύπο- 
βοηθεϊται ή έλευση θιάσων, άλλά καί γιά τήν έξυπηρέτηση πνευματικών καί καλλι
τεχνικών εκδηλώσεων, τήν άνέγερση Δημοτικοΰ θεάτρου.- "Αντιδράσεις προκάλε- 
σαν στούς άντιβενιζελικούς κύκλους τών Γιαννίνων, τούς προσκείμενους στό 
Λαϊκό κόμμα οί δηλώσεις τοΰ Γενικού γραμματέα τοΰ υπουργείου Εθνικής Οικο
νομίας Π. Γαρουφαλιά. “Εφτασε στά Γιάννινα τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ Ίανουαρί- 
ου γιά εξέταση θεμάτων τής άρμοδιότητάς του (τά κυριότερα ήταν ή αποζημίωση 
τών άμαξοκαραγωγέων, απασχολούσε πολλές γιαννιώτικες οικογένειες, καί ή άνέ
γερση κτιρίου τής ’Εμπορικής σχολής, γιά τό όποιο (σέ ποιό οικόπεδο θά χτιζόταν) 
είχε χυθεί πολύ μελάνι άπό τίς στήλες τών εφημερίδων). Ό  Γαρουφαλιάς είχε κα
τηγορήσει τό Λαϊκό κόμμα ώς υπαίτιο τής διάσπασης τοΰ κυβερνητικού συνασπι
σμού καί ό Χρηστοβασίλης τόν χαρακτήριζε ώς συκοφάντη. ’Αντίθετα οί Έλευθε- 
ρόφρονες τοΰ Μεταξά, πού εκπροσωπούσε ό Χατζής, ήταν εύχαριστημένοι μέ τήν 
παρουσία καί τίς δηλώσεις Γαρουφαλιά, έπειδή ό Άρτινός πολιτικός -ό όποιος 
κατά τή δεκαετία τοΰ ’60 διεδραμάτισε σημαντικό ρόλο στήν έξέλιξη τών πολιτικών 
πραγμάτων, μέ τήν άρνησή του νά μή παραιτηθεί άπό υπουργός ’Εθνικής άμύνης 
τής Ένώσεως Κέντρου, δπως τό άπαιτοΰσε ό άρχηγός της Γ. Παπανδρέου - άνήκε 
τότε στό κόμμα τοΰ Μεταξά καί ύπηρετοΰσε σέ υπουργείο μέ Έλενθερόφρονα 
υπουργό. Έγραψε τότε ό Χατζής (8-1-28): Ή  άφιξις τοϋ κ. Γαρουφαλιά ένταϋθα. 
εδωκε τήν άφορμήν νά διαπιστωθούν αί ύπέρ τοϋ άρχηγοϋ τών «Έλευθεροφρόνων» 
κ. Μεταξά διαθέσεις τών συντηρητικών στοιχείων της κοινωνίας μας, ιδίως τοϋ 
επιστημονικού, διανοουμένου καί επαγγελματικού κόσμου, οΐτινες άποβλέπουν 
προς αυτόν μετά χρηστών ελπίδων χρηστής διακυβερνήσεως τής χώρας.- Ή  πρό
σκληση τής Γενικής διοίκησης νά παραστοΰν οί καλούμενοι στή δοξολογία τής 
Πρωτοχρονιάς έν στολή, δημιούργησε πολλά σχόλια. Ό  περιορισμός οϋτος -Εγραφε 
δ Ηπειρωτικός άγών- υποχρέωσε πολλούς τών κεκλημένων νά μή προσέλθουν, διό- 
Γι έτέθη εις έφαρμογήν μέτρον. τό όποιο δέν fioav εις θέσιν νά εφαρμόσουν. "Ολα 
αυτα, πρόσθετε, θύμιζαν έποχή μοναρχισμού, καί δέν επρεπε νά έπαναληφθούν σέ 
άλλες τελετές. ’Απαντώντας ό άναπληρωτής Γενικού διοικητοΰ Δημ. Βλαχόπουλος
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στις αιτιάσεις τών εφημερίδων -έγραψαν καί οί άλλες σχετικά- έλεγε δτι τό έν 
στολή μπήκε στό πρόγραμμα, επειδή ή λέξις αϋτη εϊθίσταί νά τίθεται άπό τής συστά- 
σεως τοϋ έλληνικοϋ κράτους είς τά προγράμματα τών επισήμων τελετών. ’Αποτε
λούσε ένα τύπο, πού δέν υποχρέωνε πιά σέ τίποτα.- Καί άπό τά ευτράπελα τής 
εποχής: Κάποιος Μιχ. Κάπας έστειλε στόν Ηπειρωτικό άγώνα (3-1-28) έπιστολή 
μέ τήν οποία πρότεινε ή κεντρική πλατεία, μέ τήν ευκαιρία τής τελετής τών αποκα
λυπτηρίων τοΰ Μνημείου τών Ηρώων, νά ονομαστεί, πλατεία τοϋ Έλευθερωτοϋ 
Εύζώνου. Ό  τυπογράφος θεώρησε καλό νά στοιχειοθετήσει τό ονοματεπώνυμο τοΰ 
έπιστολογράφου μέ κεφαλαία γράμματα. Έ τσι δέν καταλάβαινε κανείς άν ύπογρά- 
φει ό Μ. Κάπας ή ό Μ. Καπάς, οδοντίατρος. Ό  τελευταίος, νομίζοντας δτι τοΰ 
έκαναν φάρσα διαμαρτυρήθηκε γιά τήν άνάμιξη τοΰ ονόματος του σέ θέματα ονο
μασιών πλατειών καί έτέθη έναντίον τοΰ έπιστολογράφου πού δέν είχε σπεύσει νά 
περιφρουρήσει εκ τής έπαπειλουμένης άπαλλοτριώσεως τήν πνευματικήν Ιδιοκτη
σίαν τής άξιολόγον έμπνεύσεώς του καί τής χαριτωμένης επιστολής του. ήτις μέ τό 
Καισαρικόν ϋφος της μας ενθυμίζει ολίγον τήν διάβασιν τοϋ Ρουβίκωνος. Αύτό 
ήταν! Ό  Μ. Κάπας άπάντησε στόν Μ. Καπά μέ τό ίδιο οξύ καί ειρωνικό ύφος, 
πήραν τό θέμα καί οί χρονογράφοι κι άρχισαν νά προτείνουν σωρεία ονομάτων γιά 
τήν ονομασία τής πλατείας. Κάποιος πρότεινε καί τήν ονομασία Πλατεία τών 
πυρπολητών, έξαιτίας τής πυρκαϊάς τοΰ Διοικητηρίου...- Στις 21-1-28 ή συναυλία 
τής Ηπειρωτικής μαντολινάτας, ύπό τή διεύθυνση τοΰ Καλύβα πάντοτε, σημείωσε 
έξαιρετική έπιτυχία. Έπαναλήφτηκε ύστερα άπό λίγες μέρες.- Ό  συντάκτης εύθυμο- 
γραφικής στήλης τοΰ ’Ηπειρωτικού άγώνος ( ’Αγκίστρι. 24-1-28) σημείωνε απορώ
ντας: Τό Γεωργικό φροντιστήριο τής πόλης μας άρχισε τά μαθήματά του άπό προ
χτές. μέ πολλές ελπίδες γιά τό μέλλον τής άγροτιάς. ’Αγροτικό οικοτροφείο καί 
’Αγροτική σχολή, ποιον τάχα έχουν προορισμό: Τί θά βγοϋνε άπό κεϊ μέσα: ’Αγρό
τες χωρίς χωράφια, ή δασκάλοι άγροτών χωρίς παιδαγωγική;- Σύμφωνα μέ έρευνα 
τής Γενικής διοίκησης Ηπείρου, σχετική μέ τήν παραγωγή, τήν κατανάλωση καί τίς 
εισαγωγές τοΰ 1927, ό νομός Ίωαννίνων παρουσίασε τήν παρακάτω κίνηση:

Παραγωγή Κατανάλωση
Κάρβουνα 367.100 όκ. Κάρβουνα 1.332.600
Κρέας 917.400 » Κρέας 422.060
Βούτυρο 421.820 » Βούτυρο 118.860
Γάλα 2.840.700 Γάλα 865.000
Τυρί 739.750 Τυρί 565.400
Ό σπρια 404.800 » Όσπρια 413.300
Αυγά 1.505.600 ζεύγη Αύγά 2.191.288

Εισαγωγή άπό τό έξωτερικό
Βούτυρο 2.500 όκ.
Γάλα 13.800 »
Ό σπρια 33.000 »
Τυρί 4.500 »

’Αφού τό βούτυρο, τό γάλα καί τό τυρί ύπερεπαρκοΰσαν νά καλύψουν τίς άνά- 
γκες τής ζήτησης, γιατί γίνονταν εισαγωγές άπό τό εξωτερικό; 'Απλούστατα, γιατί 
στά προϊόντα αύτά γίνονταν μεγάλες έξαγωγές καί δέν έπαρκοΰσαν γιά τήν κατα
νάλωση. Δέν μπορούμε νά βροϋμε μιά τρίμα τυρί, έγραφε ό Χρηστοβασίλης.- Στις
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19-1-28 άφίκετο εις ’Ιωάννινα, ό κατόπιν άδειας τάς έορτάς τών Χριστουγέννων 
εις τήν ιδιαιτέραν πατρίδα του διελθών κ. Καργάκος. Α.Δ.Χ. Ηπείρου.- Στήν 
"Ηπειρο (22-1-28) δημοσιευόταν επιστολή τοΰ καθηγητή Χρ. I. Σούλη, μέ τήν ευκαι
ρία τής συμπλήρωσης εκατό χρόνων, άπό τή λειτουργία τής Ζωσιμαίας σχολής 
(1828-1928). Μέ τήν επιστολή του ό Σούλης ζητούσε νά γιορταστεί ή εκατονταετη
ρίδα αύτή. εξηγώντας τή σημασία της, μέ άναφορές στό τί έργο είχε έπιτελέσει ή 
σχολή, μέσω διαπρεπών δασκάλων. ϊΟφείλει νομίζω -τόνιζε- ολόκληρον τό έθνος, 
ϋστερα άπό έκατόν έτη νά άφιερώση μίαν ημέραν διά νά εϊπη δυό λόγια ευγνωμο
σύνης πρός τήν Σχολήν, ήτις κατέστη τό έκπαιδευτήριον τής ’Ελλάδος...· Οί έφημε
ρίδες τών Γιαννίνων, έξαιτίας τής έλλειψης γαλακτοκομικών προϊόντων, τών οποί
ων ή παραγωγή άφθονοϋσε στήν Ήπειρο, συνιστοϋσαν στόν πρόεδρο διατιμήσεων, 
νά λάβει αυστηρότερα μέτρα, γιά νά έξασφαλίσει τήν έπάρκεια βασικών ειδών δια
τροφής. Ή  κτηνοτροφική αϋτη χώρα (ή Ήπειρος) -σημείωνε ό Χατζής- εύρίσκεται 
εις ελεεινήν κατάστασιν διά τάς μυριάδας τών καταναλωτών αί τιμαί τών γαλα
κτερών άπό έτους εις έτος αυξάνουν, ίχνος γαλακτερού είδους δέν άναφαίνεται εις 
τήν άγοράν ή εις τήν περιφέρειαν Ίωαννίνων καί διερωταται κανείς εύλόγως ύπό 
τοιούτους όρους ποιαν κοινωνικήν, δημοσιοοικονομικήν ή οικονομικήν ώφέλειαν 
παρέχει εις τήν Ή πειρον ή λεγομένη κτηνοτροφία της; Κρέας δέν ύπάρχει. βού- 
τυρον δέν ύπάρχει, γάλα δέν ύπάρχει καί μόνον άναμέσου τών κεφαλοτυρίων τών 
διαφόρων ποιμνιοστασίων έμφανίζεται κανείς Μερεμέτης ή Καψάλης. Ύ πό τοιού
τους όρους... ό κ. πρόεδρος τής επιτροπής διατιμήσεων καλείται νά έπιβάλη τήν 
διατίμησιν τοϋ γάλακτος, τά δέ φιλεύσπλαχνα αισθήματα μερικών κ.κ. βουλευτών 
Ηπείρου ν ' άρχίσουν νά ένδιαφέρωνται όλιγώτερον διά τήν «Στάνην» καί περισ
σότερον διά τόν καταναλωτήν. Ή  τελευταία πρόταση υπονοεί πολλά...- Ό  Π. Με
λίρρυτος έδωσε, στις 27-28 διάλεξη στό Λύκειο Έλληνίδων μέ θέμα: Έπιθεώρησις 
τών περί ημάς κόσμων.- Ή  δολοφονία τοΰ Ντοΰλα Νάτση. άπό τό Νικολίτσι, τήν 
οποία διέπραξε ή συμμορία τών έξαδέλφων Κουμπή, Μπαλτατζή καί Κοκκινέλη. 
γιά λόγους τρομοκράτησης τοΰ πληθυσμοΰ οδήγησε τόν Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου Καργάκο, 
-έκανε ό ϊδιος τις άνακρίσεις- στήν απόφαση επικήρυξης τής συμμορίας γιά διευκό
λυνση τής έξόντωσής της.- Οί φήμες πού κυκλοφορούσαν στά Γιάννινα στις άρχές 
Φεβρουάριου μιλοΰσαν δτι εις δλους τούς οίκους ανοχής τά άφροδίσια νοσήματα 
πλεονάζουν κατά τρόπον επικίνδυνον. Σύσταση γινόταν στίς αρμόδιες άρχές νά λά
βουν τά κατάλληλα μέτρα γιά νά αντιμετωπίσουν τό ϋψίστης κοινωνικής σημασίας 
ζήτημα τοϋτο.- Οί χορευτικές εσπερίδες ήταν τό κυριότερο μέσο διασκέδασης τής 
αστικής τάξης τής πόλης. Λέσχες, μέ πρώτη τή Στρατιωτική, άλλά καί αρχοντικά 
σπίτια παρείχαν τά μέσα γιά τήν άνετη διεξαγωγή τους.- Έντονη κριτική άσκοΰσε 
Ί Ηπειρος έναντίον τών κρατικών άρχών, οί όποιες κρατοΰν στό σκοτάδι τήν 
κοινή γνώμη, ενώ άπό καιρό είχαν στή διάθεσή τους όλες τις λεπτομέρειες τοΰ 
εγκλήματος τής Πέτρας, όπως αυτές άποκαλύφτηκαν άπό τις ανακρίσεις, γύρω άπό 
τήν ανεύρεση χρημάτων άπό τή ληστεία.- Οί νέοι βασιλείς τών όρέων έξάδελφοι 
Κουμπή. πού αιχμαλώτισαν μέσα στήν πλατεία τής "Αρτας τόν μεγαλέμπορο Γεώρ
γιο Καραγκούνη, έξακολουθοϋσαν νά πιέζουν γιά τή σύντομη καταβολή τών λύ
τρων. Οί εφημερίδες υπενθύμιζαν ότι σέ διάστημα λίγων μόνο μηνών σημείωσαν 
τον τέταρτο ληστρικό άθλο τους, ϋστερα άπό τούς φόνους πού διέπραξαν, μετά τήν 
Απόδρασή τους άπό τις φυλακές. Τονιζόταν άκόμα πώς ένας ληστής πού σκοτώθηκε 
σε συμπλοκή μέ απόσπασμα κοντά στήν Ά ρτα έφερεν στολήν ταγματάρχου. Φαίνε
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ται -σχολίαζε ή Ήπειρος- δτι θά είχε μακράν δράσιν έν τώ ληστρικφ στρατοπέδψ 
καί ολίγον κα τ’ ολίγον προήχθη είς ταγματάρχην. Τίς οΐδε! *Ισως νά προήχθη ύπό 
τών συναδέλφων του καί έπ ’ άνδραγαθίρ κατά συμπλοκήν μετά τοΰ τακτικού στρα
τού. Ό  Θεός πλέον ας έπιΟέση τήν χεϊρα του έπί τής δυστυχούς Ηπείρου, ή όποια 
έπέπρωτο νά ιδη δλα τά παράξενα πράγματα. Νά βλέπχις π.χ. ένα ταγματάρχην είς 
τόν δρόμον καί νά μή γνωρίζης άν είναι ληστής ή όχι...- ’Αρραβώνες: Ή  άβρά καί 
χαριτόβρυτος δεσποινίς ’Αγλαΐα Τόλογλου έκ Καπεσσόβου τοϋ Ζαγορίου καί ό φέ- 
ρελπις καί κοσμοαγάπητος νέος κ. Ίω. Χατζόπουλος, ρυθμιστής τής δι ’ αυτοκινή
των συγκοινωνίας τοϋ Ζαγορίου, έκ Τσεπελόβου, έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γά
μου. Στις μέρες μας, τή δεκαετία τοϋ ’30 ό Χατζόπουλος κολακευόταν νά τόν προ
σφωνούν ώς «υπουργό τών συγκοινωνιών»! - Ό  καθηγητής Χαρ. Μαστορίδης έδωσε 
στό Λύκειο Έλληνίδων (15-2-28) διάλεξη μέ θέμα: Ή  γυναίκα μητέρα ' ή άγάπη της 
καί ή έπιβολή της. Είσοδος δρχ. 3. "Ενας άκροατής μέ έπιστολή του στήν Ήπειρο 
καταφερόταν έναντίον τών γιατρών της πόλης πού άπουσίαζαν επιδεικτικά άπό τή 
διάλεξη, άν καί τούς ένδιέφερε τό θέμα. Έλεγε μάλιστα ότι ή έλλειψη επιστημόνων 
άπό τίς διαλέξεις καί μάλιστα γιατρών ήταν συνηθισμένο φαινόμενο. Μέ τήν άπο
ψη τοΰ άκροατή συμφωνούσε καί ή εφημερίδα.- Ή  ταμπέλλα, ή άναρτημένη σέ κε
ντρικό δρόμο τής πόλης, επάνω άπό τό γραφείο τής Ένώσεως άγροτών. μέ τά ζω
γραφισμένα δυό βόδια, πού τόσο απασχόλησαν τίς εϋθυμογραφικές στήλες τών 
έφημερίδων πριν άπό χρόνια (βλ. προηγούμενους τόμους) έγινε τρίστηλο κύριο 
άρθρο στήν Ελευθερία (13-2-28). ’Ανάμεσα σ’ άλλα σοβαρά, σημειωνόταν: Τά βόδια 
τής ταμπέλας μίαν ημέραν (μετά τίς έκλογές) έκυψαν καί εΐδον έντός τοϋ μαγαζείου. 
άντί άροτρων καί ζυγών έγχειρίδιον δικηγορικής πρακτικής, έξέβαλλον άγριους 
μυκηθμούς διαμαρτυρίας καί τήν διαμαρτυρίαν των έφοβήθησαν οί ένοικοι, μή 
άγαπώντες έξ ιδιοσυγκρασίας τούς θορύβους καί τά ζωντανά έγκατέλειψαν τήν τα
μπέλαν διά νά άπέλθουν είς τήν έλευθερίαν των. Τά βόδια έσώθησαν διότι ήσαν ζω
ντανά, είχαν φωνήν. Έκτοτε τήν ταμπέλαν κοσμεί έν άροτρον. Δέν διαμαρτύρεται, 
είναι έργαλεϊον. δέν έχει φωνήν, άλλ ’ αύτό δέν είναι πλέον οϋτε έργαλεϊον γεωργι
κόν. είναι άξιον οίκτου, δταν τό βλέπη κανείς καθόλου δέν άναπολεΐ τούς άγρούς. 
Δέν είναι κάν έμβλημα. Είναι έργαλεϊον ταμιευτικής πρακτικής, είναι δόλωμα... 
Ή ταν φανερό δτι τό άρθρο στόχευε έναντίον συγκεκριμένου προσώπου.- Ή  Ή πει
ρος -τούς τελευταίους μήνες ό Χατζής είχε σταματήσει έντελώς τίς επιθέσεις του 
έναντίον τοϋ Χρηστοβασίλη- έκανε τήν παρατήρηση πώς τέτοια άρθρα, πού φωτο
γράφιζαν πρόσωπα, έπρεπε νά είναι ενυπόγραφα, πολύ περισσότερο γιατί ό δι
ευθυντής τής εφημερίδας Χρ. Χρηστοβασίλης Ελειπε στήν ’Αθήνα. Αύτά  -κατέληγε- 
μόνον χάριν τής άξιοπρεπείας τοϋ τύπου καί τοϋ άρθρογραφήσαντος, άς μάς έπι- 
τραπή νά παρατηρήσωμεν μέ τήν πλέον άνυστερόβουλον σκέψιν.- Οί "Ελληνες τοΰ 
1994, δσοι έπιζοΰν, μέ νοσταλγία θυμοΰνται τά παλιά χρόνια, τάβρισκαν πολύ καλ
λίτερα άπό τά σημερινά. Ποιός νά τό φανταζόταν πώς πολλοί Γιαννιώτες θά νο
σταλγούσαν άκόμα καί τήν έποχή τής τουρκοκρατίας, σέ πολλούς τομείς τής ζωής, 
άπό τίς μέρες πού περνοΰσαν τό 1928; Καϋμένη άλησμόνητος γιαννιώτικη ζωή καί 
εύτυχία. τιτλοφοροΰσε ένα σχόλιό της ή Ήπειρος (17-2-28), σημειώνοντας: Πώς 
άλλάζουν οί καιροί στόν κόσμο έδώ κάτω, έλεγε κάποιος άθάνατος έθνικός μας 
ποιητής! Καί ήλλαξαν πράγματι οί καιροί είς τήν θρυλικήν ταύτην πόλιν τών Ίω
αννίνων, είς τήν όποιαν προ ολίγων άκόμη έτών καί π α ρ ’ δλον τόν τουρκικόν 
ζυγόν, οί χριστιανοί έμποροι καί έπαγγελματίαι τής αγοράς μας τήν χθεσινήν ήμέ-



ραν, τήν λεγομένην Τ σ ι κ ν ο π έ μ π τ η ν ,  έώρταζαν μεγαλοπρεπώς. Οί καταστη
ματάρχη παρέθετον πλονσιώτατον γεϋμα εις δλους τούς υπαλλήλους των καί ήτο 
συγκινητικόν τό θέαμα δταν κατά τήν χθεσινήν ημέραν όιέσχιζέ τις τήν άγοράν 
μας... Εις δλα τά καταστήματα, μεγάλα καί μικρά, μέχρι βαθυτάτης νυκτός διήρκει 
τό γλέντι μέ τά ώραϊα καί άθάνατα εθνικά μας άσματα καί μίαν ζηλευτήν συναδέλ- 
φωσιν καταστηματαρχών καί υπαλλήλων. Καί δμως παρήλθον οί χρόνοι εκείνοι 
καί μαζί μέ αυτούς καί τά ώραϊα έθιμα τοϋ τόπου μας καί τής μαρανθείσης έμπο- 
ρικώς άγοράς μας. τήν όποιαν δέρνει καθημερινώς τό μ α ρ ά ζ ι  καί ή Α ν α π α 
ρ α δ ι ά .  'Α χ! χρόνια ευτυχισμένα δέν θά σάς δούμε πιά!..

Ό  σχηματισμός τής νέας κυβέρνησης, μετά τήν άποχώρηση τοΰ Άλ. Πα
παναστασίου, στήν όποία άνέλαβε τό υφυπουργείο Οικονομικών ό 
βουλευτής Ίωαννίνων Άλεξ. Μυλωνάς, είχε επιπτώσεις -σέ τοπικό έπίπε- 
δο- στή συνοχή τοΰ κόμματος τών Προοδευτικών Φιλελευθέρων (Καφα- 
ντάρη) στά Γιάννινα. Οί δυό, τύποις Καφανταρικοί, στήν ουσία Βενιζελι- 
κοί βουλευταί Δημ. Μπότσαρης καί Άλκ. Δούλης, έξέφρασαν τή δυσφορία

τους γιά τήν ύπουργοποίηση τοΰ Άλ. 
Μυλωνά καί δέν ήθελαν νά πειθαρχή
σουν στις άποφάσεις τοΰ άρχηγοΰ των. 
Τό Βενιζελικόν άλληλοφάγωμα -έγραφε 
ή Ή πειρος (16-2-28)- μετά τήν ύπουρ- 
γοποίησιν τον Άλεξ. Μυλωνά έλαβε σο
βαρός διαστάσεις. Οί κ.κ. Δημ. Μπό
τσαρης καί Άλκ. Δούλης, μένεα πνέο- 
ντες διά τήν ένέργειαν ταύτην.τοϋ άρχη- 
γοϋ των. έσπευσαν ν ’ άποκηρύξωσιν 
αυτόν καί ώς άνθρωποι έν άπογνώσει 
διατελοϋντες, διασχίζουσι τάς όδούς 
τών Αθηνών, κρούοντες άπελπιστικώς 
τάς θύρας τών άλλων άρχηγών κομμά
των. Ή  Ή πειρος είδε μέ καλό μάτι τήν 
ύπουργοποίηση τοΰ Άλεξ. Μυλωνά.

. Μάλιστα ό Νέστωρ Γεωργίτσης, έγραψε
Ο α ρ χ η γ ό ς  τώ ν Προοδευτικών ■, - - Q /ίο  ο ->ο\Φιλελευθέρων Γεώ ρ γ ιο ς  Καφαν- εΥ*ωμιαστικο άρθρο γιαυτον (18-2-28),
τάρης. έπικρίνοντας τούς Δημ. Μπότσαρη καί

Άλκ. Λούλη, γιά τήν εχθρική στάση 
έναντίον του καί γιά τήν δλη πολιτεία τους άπέναντι στά προβλήματα τής 
’Ηπείρου. Καί έρωτά ό Ηπειρωτικός λαός -σημείωνε- πόθεν η μήνις καί 
κατά τί ύπερτεροΰσιν οί ύστερήσαντες τοϋ προτιμηθέντος; Κατά τήν μόρ- 
φωσιν; Ούδ ’ αυτοί οί ίδιοι θά τό πιστεύωσιν. Κατά τάς περγαμηνάς; Καί 
τοϋτο δέν είναι βέβαιον... Ά λ λ ’ οί χολωθέντες κληρονόμοι μεγάλων ονο
μάτων, άπό τής έποχής τής πολιτικής των σταδιοδρομίας -διότι πρότερον
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ήγνόουν τήν Ήπειρον- τί έπραξαν ύπέρ τής Ήπειρον: Άπό τήν απαρίθ
μηση τών προβλημάτων πού εξακολουθούσαν νά άπασχολοϋν τόν Η πει
ρωτικό λαό. ό Ν. Γεωργίτσης συμπέρανε ότι τίποτα σχεδόν δέν είχαν κά
μει. Άντιθέτως, πρόσθετε, ό Άλ. Μυλωνάς είχε κάμει πολλά γιά τήν 
Ήπειρο -τά άπαριθμοΰσε μάλιστα- καί δικαίως έγινε υπουργός.

Μέ τους δυό βουλευτές συντάχτηκε καί ό Κήρνξ. ό όποιος μάλιστα, άπό 
τις άρχές Φεβρουάριου υποστήριζε ότι τό συγκοινωνιακό πρόβλημα τής 
Ηπείρου μόνο ό Δημ. Μπότσαρης μπορούσε νά τό λύσει, κάτι γιά τό 
όποιο άμφέβαλλε ό Ηπειρωτικός άγών (5-2-28). Ή  επιμονή τοΰ Κήρυκος 
νά ύποστηρίζει τή στάση τών δυό βουλευτών -οί όποιοι έφεραν διάφορα 
προσκόμματα στή νέα κυβέρνηση-, μέ τόν ισχυρισμό ότι αύτός άποτελοΰσε 
τό έπίσημο όργανο τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων στά Γιάννινα, ύπο- 
χρέωσε τόν Γ. Καφαντάρη νά δηλώσει ότι ό Κήρυξ δέν ήταν τό ήμιεπίση- 
μο όργανο τοΰ κόμματος: Ούδαμοϋ τοϋ κράτους τό κόμμα τών «Προοδευ
τικών Φιλελευθέρων» έχει ήμιεπίσημον δημοσιογραφικόν όργανον. Βεβαί
ως τό κόμμα έχει φιλικάς εφημερίδας, άλλά πάντοτε τά έν αϋτοις δημοσι
ευόμενα ουδόλως έκπροσωποϋντα άντιλήψεις τοϋ κόμματος, ουδέ εύθύ- 
νονν τοϋτο, ώς καθίσταται εμφανές έκ τοϋ γεγονότος ότι, φιλικαί έφημε
ρίδες έπιτίθενται έναντίον πολιτευομένων κατεχόντων έντός τοϋ κόμμα
τος έξέχουσαν θέσιν. Οί δηλώσεις αύτές άφοροΰσαν τόν Κήρυκα, γιατί 
έγιναν έξ άφορμής συνέντευξης τοΰ άνταποκριτή τοΰ Ηπειρωτικού άγώ- 
νος, μέ τόν Γ. Καφαντάρη.

Οί κραυγαλέες φωνές τών Ήπειρωτών βουλευτών γιά τή μή ύπουργο- 
ποίησή τους -τό φαινόμενο συνεχίζεται καί σήμερα, όσοι μένουν έξω άπό 
«άνασχηματισμούς» καί «άναδομήσεις» χαλούν τόν κόσμο γιατί παρα
γνωρίστηκαν άπό τόν άρχηγό οί ύπαρκτές ή άνύπαρκτες ίκανότητές τους 
-σκέπαζαν κάποιες άλλες φωνές διαμαρτυρίας, άγανάκτησης, άπελπισίας, 
πού έφταναν ώς τά Γιάννινα, καί πέρα άπ’ αύτά, άπό ψηλότερα, άπό τή 
δυστυχισμένη. Βόρειο Ήπειρο, δπως σωστά τή χαρακτήρισε ό γάλλος δη
μοσιογράφος Ρενέ Πυώ, άπό τά πρώτα χρόνια άκόμα πού γεύτηκε κι αύτή 
τήν ελευθερία της. Οί Αλβανοί, συνέχιζαν τά μέτρα τής καταπίεσης τοΰ 
Βορειοηπειρωτικοΰ λαού καί τοΰ άφελληνισμοΰ τής περιοχής. Έγραφε 
άπό τό Αργυρόκαστρο, ένας Βορειοηπειρώτης άνταποκριτής, (Ηπειρω
τικός άγών, 16-2-28): Διωγμός! Νά ή λέξις πού συγκινεΐ συγκλονιστικά τήν 
ελληνικήν ψυχήν. Άπό τής άποφράδος Τρίτης τοϋ 1453. τό ελληνικόν γέ
νος ούδεμίαν λέξιν έπρόφερε συχνότερον άπό τήν λέξιν διωγμός. Καί 
άφοΰ ό άνταποκριτής άναφερόταν σέ καίριους σταθμούς τής ελληνικής 
ιστορίας πού συνδέονται μέ διωγμούς, εντόπιζε τό φαινόμενο στό Βορει- 
οηπειρωτικό χώρο, γιά νά καταλήξει στά τελευταία γεγονότα, στά όποια 
στηριζόταν καί ή διαμαρτυρία του. Οί Αλβανοί, συμπέρανε, είναι χειρότε
ροι άπό τούς Τούρκους. Ύ πό  τήν καθοδήγησιν τών κηδεμόνων καί πατρώ
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νων των (τών ’Ιταλών τότε) δέν στρέφουν τό έγχειρίδιον καθ' οίουδήποτε 
σημείου τοϋ έθνικοϋ σώματος. Φροντίζουν νά πλήξουν τήν καρδίαν, διά 
νά παραλύση άμέσως κάθε ζωή καί κίνησις τοϋ Έλληνος. Πλήττουν τήν 
καρδίαν, τουτέστιν τήν ελληνικήν παιδείαν. Καί ιδού πώς προσπερνούν 
τούς Τούρκους. Ό  Τούρκος έπί αιώνας ολοκλήρους έσεβάσθη τήν έλλη- 
νικήν παιδείαν, τήν ελληνικήν θρησκείαν, τά πάτριά μας! Ό  Αλβανός 
δμως, δλως τουναντίον, κυρίως κατ' αυτών βάλλει καί κ α τ’ αυτών στρέ
φεται, διά νά χτυπήση τήν καρδίαν καί παραλύση ό έθνικός μας οργανι
σμός. Χάρις εις τάς μακιαβελιστικάς μεθόδους τής άλβανικής κυβερνήσε- 
ως, τής διατελούσης ώς γνωστόν ύπό κηδεμονίαν, παραμένουν τελείως 
κλειστά τά σχολεία τών έλληνικών χωρίων Γοραντζής, Λουβίνας, Σελλεί
ου. Κλεισωρίου, Βωδίνου, Μποτρίτσας, Α γίου Νικολάου, Κατούνας. Λ ει
τουργούν δέ. κατά τό κέφι τών ’.Αλβανών, τούτέστιν μέ παράδοσιν κ α τ’ 
εβδομάδα τριών ώρών έλληνικών καί δύο ώρών άλβανικών, τά σχολεία 
τών χωρίων Πέπελης, Κακαβιάς, Λόγγου, Σωτήρος καί Γεωργουσάδων. 
Καί ταϋτα μέν εις τήν περιφέριεαν Λργυροκάστρου. Εις τήν Χειμάρραν 
συνεχίζεται ή γιγαντομαχία. Καί εις άλλας περιφερείας τής Βορείου Η πεί
ρου έξωβελίσθη ή ελληνική παιδεία. Καί ή Εκκλησία; Τόν ίδιον πάντοτε 
ύφίσταται διωγμόν! Καί ό ανταποκριτής κατέληγε: Είμαι βέβαιος έκ τών 
προτέρων δτι τό αυτού Γενικόν ’Αλβανικόν προξενεΐον θά προθυμοποιηθή 
νά μέ διάψευση. Αλλά τό τοιοϋτον ούδόλως θά προσβάλη τήν άλήθειαν, 
τήν όποιαν διακηρύττω. Καί διά νά πεισθοϋν οί άμφιβάλλοντες προτείνω 
τήν σύστασιν μιάς διεθνούς έπιτροπής διά μίαν έρευναν γενικωτάτην διά 
τήν στάσιν τής άλβανικής κυβερνήσεως έναντι τών Ελλήνων. Καί κατα
φεύγω εις τό μέτρον τούτο, διότι ή ελληνική διπλωματία θέλει νά άμ- 
βλυωπή εις τό Βορειοηπειρωτικόν ζήτημα καί νά δεικνύει μίαν άδικαιολό- 
γητον άδιαφορίαν πρός τριακοσίας χιλιάδας Έλληνας. Μήπως σήμερα, 
υστέρα άπό 70 χρόνια είναι καλλίτερα τά πράγματα; ’Ασφαλώς όχι. Τά 
ίδια καί χειρότερα. Νά σκεφτεΐτε πώς κινδυνεύει νά έξαλειφθεΐ άπό τις σε
λίδες τής ελληνικής Ιστορίας ή ήρωϊκή Χειμάρα, πού τότε γιγαντομαχοΰσε 
καί σήμερα, βάσει σχεδίου, ερημώνεται καί άφελληνίζεται...

Καί ή ληστεία τής Πέτρας; Ποιά ήταν τά άποτελέσματα τών νέων άνα- 
κρίσεων, τάς οποίας άνέλαβε τώρα ό άντεισαγγελέας Έφετών ’Αθηνών 
Εξαρχόπουλος; Ή  'Ηπειρος θεωρούσε άμφίβολο άν θά προσκόμιζε νέα 
στοιχεία ή άνάκριση, γιατί μετά τή δίκη τής Κέρκυρας, μετά τις άνακρίσεις 
για τά άνευρεθέντα στή Φιλιππιάδα χρήματα τής ληστείας καί τις μαρ
τυρίες τών συλληφθέντων, τό έγκλημα τής Πέτρας άπεκαλύφθη πλήρως 
και απολύτως κατά τε τά μετασχόντα πρόσωπα καί τόν τρόπον τής έκτε- 
λέσεως, ώστε ούδέν πλέον σκοτεινόν σημεΐον νά ύπολειφθή. Συνεπώς -κα
τέληγε ό σχολιογράφος- δύσκολο νά προσκομίσει νέα στοιχεία ή άνάκριση, 
έκτος άν ό ’Εξαρχόπουλος είχε εντολή νά ερευνήσει τά σφάλματα τών
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πρώτων άνακριτών, τά όποια προνκάλεσαν τήν οίκτράν τροπήν τής ύπο- 
θέσεως ταυ της καί τήν φυγάδευσήν τών κυρίων ενόχων. Παρά τά ύποστη- 
ριζόμενα άπό τήν εφημερίδα, υπήρχαν άκόμα πολλές σκοτεινές πτυχές τής 
υπόθεσης, πού έπρεπε νά ερευνήσει ό νέος άνακριτής, κυρίως εκείνες πού 
συνδέονταν μέ τά ύπεράνω πάσης υποψίας πρόσωπα τής γιαννιώτικης 
κοινωνίας, τά όποια καθοδηγούσαν έπιτελικά τούς Ρετζαίους. Μερικά 
είχαν άποκαλυφτεΐ, τά περισσότερα δμως έμειναν στή σκιά, ούτε οί Ρε- 
τζαΐοι, δταν τελικά συνελήφθησαν, μίλησαν γιαυτούς.

Στό μεταξύ, στά μέσα τοΰ δεύτερου δεκαήμερου τοΰ Φεβρουάριου, έγινε 
δολοφονική άπόπειρα -πού δέν άνακοινώθηκε στόν τύπο- έναντίον τοΰ 
έργολάβου Ν. Κολιάκη, κοντά στή γέφυρα Τσιμόβου. Ή ταν ή δεύτερη άπό- 
πειρα έναντίον του. Ό  Κολιάκης ήταν ό άνθρωπος, ό οποίος, στις 26-4-27 
είχε δώσει πληροφορίες στις άρχές πού τίς οδήγησαν στήν άνεύρεση τών
2.500.000 δρχ. τών προερχόμενων άπό τή ληστεία τής Πέτρας καί στή σύλ
ληψη καί άλλων αύτουργών τοΰ έγκλήματος. Έπρεπε νά έρευνηθεί σέ βά
θος ή υπόθεση ύποστήριζαν οί έφημερίδες. Είχαν δίκιο. Τά κρυφά έπιτε- 
λεία τών ληστάρχων έξακολουθοΰσαν νά χτυποΰν...

Στις 24 Φεβρουάριου πέθανε άπό ανακοπή τής καρδιάς ό μητροπολίτης Μετσό
βου Τιμόθεος. Είχε τοποθετηθεί στήν κωμόπολη -μέ προσωρινή προαγωγή της 
Εξαρχίας σέ Μητρόπολη- πρίν άπό τρία χρόνια. ’Ανήκε στήν κατηγορία τών προ
σφύγων μητροπολιτών, γιά τούς όποιους ιδρύθηκαν προσωρινές μητροπόλεις (στήν 
’Ήπειρο τού Μετσόβου καί τών Φιλιατών) πρός τακτοποίησή τους. Μέ τό θάνατό 
τους οί μητροπόλεις καταργήθηκαν, παρά τίς διαμαρτυρίες τών κατοίκων γιά δια
τήρησή τους.- ’Αρραβώνες: Ό  καθηγητής κ. ’Ιωάννης Λέλος άντήλλαξε δακτύλιον 
άρραβώνος μετά τής σεμνής καί καλλιμόρφου δεσποινίδος Ίφιγενείας Τσίλη - Από 
τή Χωροφυλακή συνελήφθησαν δυό εργάτες, μέλη τοϋ Κομμουνιστικού ’Εργατικού 
κόμματος, γιατί είχαν παραγγείλει πρός έκτύπωση, προσκλήσεις τοϋ κόμματος (26- 
2-28).- Οί έφημερίδες σχολιάζουν εύνοϊκά τήν άπόφαση γιά ίδρυση Ηπειρωτικής 
τράπεζας. Έπρεπε νά περάσουν εβδομήντα χρόνια γιά νά γίνει καί αύτή ή άπόφαση 
πραγματικότητα.

Τ ό δεύτερο δεκαήμερο τού Δεκεμβρίου ό Καρβούνης πέρασε πάλι άπό 
τά Γιάννινα. Ό  Πέτρος κι ό Γιάγκος στό μεταξύ έξοικονόμησαν καί 

τίς υπόλοιπες χίλιες λίρες, πήγαν στό σπίτι τοΰ μουφτή καί τίς παρέδωσαν 
στόν Καρβούνη, τήν άλλη μέρα θά έφευγε γιά τήν Πόλη. Αύτή τή φορά δέν 
τούς έδωσε υποσχέσεις, τούς έπεισε δτι τά βάσανα τής Θεώνης είχαν τελει
ώσει οριστικά, σύντομα τό κορίτσι θά ήταν κοντά τους. Ή  άλληλογραφία 
πού είχε μέ τόν Έσσάτ στό διάστημα αύτό μαρτυροΰσε δτι δλα είχαν γίνει 
σύμφωνα μέ τό σχέδιο τοΰ στρατηγοΰ, σέ ένα-δυό μήνες ή Θεώνη θά μετα
φερόταν στήν Κωνσταντινούπολη. Θά άναλάβαινε τή φροντίδα της ό 
Έσσάτ καί τό πιθανότερο ήταν νά τή φέρει ό Ιδιος στά Γιάννινα, ένιωθε 
άνάγκη νά ξαναδεί τή γενέθλια γή' έπρεπε άκόμα νά φροντίσει καί γιά τήν
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τύχη τής περιουσίας του, οί ελληνικές ύπηρεσίες τοΰ έφεραν προσκόμματα, 
χωρίς νά σκέπτονται πώς χωρίς τόν Έσσάτ άρχιστράτηγο τοΰ τουρκικού 
στρατού, ή πόλη διέτρεχε τόν κίνδυνο νά πυρποληθεΐ, νά πέσει σφαγή καί 
νά δεινοπαθήσουν οί Γιαννιώτες. (Σκέφτομαι τώρα πώς ή πολιτική καί 
στρατιωτική ηγεσία τής Ελλάδας, στάθηκε τυχερή πού στά δυό κύρια μέ
τωπα τοΰ πολέμου, τοΰ 1912-13, τό Ηπειρωτικό καί τό Μακεδονικό, είχε 
άντίπαλους δυό σώφρονες καί, ώς ένα βαθμό, συμπαθοΰντες τήν Ελλάδα 
άνώτατους άξιωματικούς τοΰ τουρκικού στρατού, τόν Έσσάτ πασά στά 
Γιάννινα καί τόν Χασάν Ταχσίν πασά στή Θεσσαλονίκη, πού προτίμησε νά 
παραδώσει τήν πρωτεύουσα τής Μακεδονίας στούς "Ελληνες καί δχι 
στούς Βούλγαρους, παρά τίς μεγάλες οικονομικές προσφορές πού τοΰ 
είχαν κάμει. Καί κάτι συγκυρίες! Ό  γυιός τοΰ Ταχσίν πασά, Κενάν Μεσ- 
σαρέ, παντρεύτηκε τή γιαννιώτισσα άρχοντοπούλα Ραφέτ, κόρη τοΰ Μου- 
σταφά πασά τών Γιαννίνων, πού παρέμεινε στά Γιάννινα, δέν συμπεριλή- 
φτηκε στήν άνταλλαγή, ώς άλβανικής καταγωγής. Ό  Κενάν Μεσσαρέ, λοι
πόν, άριστος καλλιτέχνης, είναι ό μοναδικός, σχεδόν, ζωγράφος τών ήρω- 
ϊκών κατορθωμάτων τών Ελλήνων, στις επικές μάχες γιά τήν άπελευθέ- 
ρωση τών Ίωαννίνων. Περισσότερα βρίσκει κανείς στό ύπ’ άριθ. 210/1994 
τεΰχος τής Ηπειρωτικής Εταιρείας'Αθηνών, σελ. 147-149). Ό  Καρβούνης 
θά γύριζε σύντομα στήν Αλεξάνδρεια, θ ’ άνέβαινε δμως πάλι στήν Κων
σταντινούπολη, καί θά συνόδευε τόν Έσσάτ στό ταξίδι του στά Γιάννινα. 
Πίστευαν δλοι πώς μαζί τους θά γύριζε καί ή Θεώνη...

Οί δυό οικογένειες μετροΰσαν τώρα τίς μέρες, τούς φαίνονταν άτέλει- 
ωτες. Τό Πάσχα ήταν μακρυά άκόμα κι ήταν άγνωστο πότε άκριβώς θά
φτανε ό Έσσάτ. Αγωνία, λοιπόν, άναμονή, άλλά καί μιά εύφορία πρωτό
γνωρη, προάγγελος άναμενόμενων εύτυχισμένων στιγμών. Έσπρωχναν 
τόν καιρό νά προχωρήσει γρήγορα, στό τέλος κάθε μέρας έκαναν τό 
σταυρό τους κι έβγαζαν άναστεναγμό άνακούφισης. Ή  Φωτεινή έτρεχε κά
θε πρωΐ στις έκκλησιές ν ’ άνάβει λαμπάδες στή χάρη τής Μεγαλόχαρης, νά- 
χει στήν έγνοια της τή Θεώνη, θά γύριζε τό κορίτσι της, αύτό ήταν τώρα 
σίγουρο, τή βασάνιζε δμως ή σκέψη σέ ποιά κατάσταση θά βρισκόταν. Θά- 
χαν έπουλωθει τάχα τά σωματικά καί ψυχικά της τραύματα; Δέν ξεχνούσε 
πώς οί άπαγωγεΐς είχαν βασανίσει τό παιδί της μπροστά στά μάτια της, 
ηταν δυνατό σ' έκείνη τήν άτέλειωτη πορεία πρός τά βάθη τής Ανατολίας. 
νά μήν είχε ύποστεΐ κι άλλα βασανιστήρια; Καί ή ψυχική δοκιμασία της; 
Θυμόταν τί είχε τραβήξει ή ίδια στήν άρρώστεια της άπό τά ψυχολογικά 
της τραύματα, κι άνατρίχιαζε. Ό ταν τό σκεφτόταν, ειτε στήν εκκλησία βρι
σκόταν, είτε στό σπίτι της, γονάτιζε καί προσευχόταν. Σέ λίγο θά έμπαινε 
η Μεγάλη Σαρακοστή. Παρακάλεσε τόν άντρα της κάθε δέκα πέντε μέρες 
τουλάχιστον, νά κάνουν ένα εύχέλαιο στό σπίτι τους, μέ εφτά παπάδες, 
ετσι έκανε τό εύχέλαιο καί στό άρχοντικό της στή Σμύρνη, πριν έρθει ή



συντέλεια τοϋ κόσμου καί τά ρημάξει δλα. Βρήκε κι άλλη άπασχόληση στό 
μεταξύ. Διάλεξε γιά τήν κόρη της τό καλλίτερο δωμάτιο τοϋ σπιτιού, τό 
στόλισε μ’ δλα, δσα νόμιζε πώς ήθελε νάχει κοντά της ή Θεώνη, ήξερε τίς 
προτιμήσεις της. Τό ίδιο έκανε κι ή άδερφή της ή Φιλίτσα στό σπίτι τοΰ 
Πέτρου Κωστίδη. Μέ τήν άδεια τοΰ Νίκου καί τών πεθερικών της, ετοίμα
σε, μαζί μέ τήν Ειρήνη, τό πιό «ρομαντικό» δωμάτιο τοΰ σπιτιοΰ. Έβλεπε, 
πίσω, πρός τό μεγάλο κήπο, μέ τά πανύψηλα δέντρα, καί τ ’ άλλα. πού ή 
άγάπη τοΰ Πέτρου είχε άναστήσει, κερασιές, βυσινιές, άμυγδαλιές, δταν 
άνθιζαν τήν άνοιξη, άφηναν νά διαχύνεται παντού ένα λεπτό άρωμα, με
θούσε τίς αισθήσεις καί οδηγούσε σέ άναπολήσεις. Ό  κήπος ήταν κατά
σπαρτος καί άπό τριανταφυλλιές, τό γιασεμί άναρριχόταν στά δέντρα -τί 
λεπτότατη αίσθηση τό άρωμά του!- κι άλλα λουλούδια κάθε έποχής τόν 
στόλιζαν, ήταν ένας μικρός παράδεισος. Ή  Θεώνη θά είχε άνάγκη άπό 
αύτή τήν ομορφιά, έτσι μονάχα θά μποροΰσε νά ξεχάσει. "Οσο μεγάλο κι 
άν είναι τό κακό, ύποχωρεΐ μπροστά στή δύναμη τοϋ καλοΰ. Οί οδυνηρές 
εμπειρίες τής Θεώνης θά έσβηναν σιγά-σιγά, μέσα σ’ ένα τέτοιο περιβάλ
λον. δπως σβήνει ή νύχτα μέ τή δύναμη τοΰ φωτός. Αύτά σκεφτόταν ή Φι
λίτσα, καθώς έτοίμαζε τό δωμάτιο τής άδελφής της, ήταν βέβαιη γιά τήν 
άποτελεσματική έπενέργεια τοΰ περιβάλλοντος, θά παρακαλοΰσε τούς γο
νείς της ν ’ άφήσουν τή Θεώνη νά μένει τόν περισσότερο καιρό στό σπίτι 
τών πεθερικών της' τό άλλο σπίτι, μπορεί νάχε δλες τίς σύγχρονες άνέσεις, 
δέν προσφερόταν δμως γιά ήρεμία καί αύτοσυγκέντρωση. Περιβαλλόταν 
άπό δρόμους πολυσύχναστους, θορυβώδεις, δέν δημιουργούσε άτμόσφαι- 
ρα υποβοηθητική τής ομαλής έπανένταξης τής άδελφής της στό φυσικό καί 
κοινωνικό περιβάλλον, τό τόσο διαφορετικό μάλιστα, άπό εκείνο τής 
Σμύρνης καί τελείως άγνωστο σ' αύτή.

Στό μεταξύ ό Νίκος πού είχε ύποβάλλει τή διδακτορική του διατριβή 
στή Μαθηματική σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά τίς διακοπές 
τών Χριστουγέννων, ειδοποιήθηκε δτι έπρεπε νά είναι έτοιμος νά τήν ύπο- 
στηρίξει κατά τά τέλη τοϋ Πανεπιστημιακού έτους, άρχές Ιουλίου. Προε
τοιμαζόταν έντατικά γιαυτή τή δοκιμασία, ήθελε ν ’ άριστεύσει, δπως είχε 
γίνει μέ έκατοντάδες επιστήμονες τοΰ Ζαγοριοΰ πριν άπ’ αύτόν, άνέφερε 
τιμητικά τά όνόματά τους ό γιατρός καί ιστοριοδίφης Ίωάν. Λαμπρίδης, 
άπό τά Πάνω Σουδενά. Φιλοδοξούσε νά δει κι αύτός τό δνομά του σέ μιά 
σελίδα τοΰ βιβλίου πού θά έγραφε κάποιος νεώτερος. Καθώς δμως ή προ
ετοιμασία τοΰ Νίκου έντεινόταν, άλλο τόσο μεγάλωνε καί ή άγωνία τής 
Φιλίτσας, στή σκέψη πώς θά άντιμετώπιζε ό άντρας της τό αίτημα γιά 
σπουδές στή Φιλοσοφική σχολή, ποτέ δέν είχε παραιτηθεί άπό τή φιλοδο
ξία της, ήταν άποφασισμένη νά τήν πραγματοποιήσει. Βέβαια παρεμβαλ
λόταν ή άφιξη τής Θεώνης, έπρεπε νά τή βοηθήσει μ’ δλες τίς δυνάμεις της 
νά λησμονήσει τό οδυνηρό παρελθόν της, θά τό έκανε χωρίς νά θάψει τά

—  220 —



—  221 —

δικά της οράματα. Τό πολύ νά ανέβαλε γιά ένα χρόνο τήν είσοδό της στό 
Πανεπιστήμιο, έπρεπε δμως άπό τώρα νά ξεκαθαρίσει τήν κατάσταση μέ 
τόν άντρα της, έτσι είχαν συμφωνήσει καί μέ τόν πατέρα της. Τήν κούραζε, 
έξάλλου, νά κρύβεται άπό τό Νίκο καθώς προετοιμαζόταν γιά τί έξετάσεις. 
Ά ν  είχε τήν έγκρισή του ή προετοιμασία θά γινόταν μ’ δλη τήν άνεση κι 
ϊσως καί μέ τή βοήθεια τοϋ άντρα της. Μόλις γύριζε ή Θεώνη, θά περίμενε 
λίγο καιρό, άλλά ήταν άποφασισμένη νά προβάλει τό αίτημά της σ’ δλους. 
Ή  άναβολή τοΰ ένός χρόνου ήταν κάτι πού μπορούσε νά τήν άποδεχτεΐ. 
Ούτε ό Γιάγκος είχε λησμονήσει τήν ύπόσχεση πού έδωσε στήν κόρη του. 
Ή ταν ύποχρεωμένος νά κρατήσει τό λόγο του, άναλογιζόταν δμως σέ πό
σο δύσκολη θέση θά βρισκόταν κι αύτός καί ή Φιλίτσα δταν θά άνακοίνω- 
ναν στούς άλλους τίς προθέσεις τους. Σκέφτηκε πώς καλλίτερο θάταν νά 
ζητήσει άπό τώρα τή γνώμη τοΰ Πέτρου, μιλώντας του γιά τήν έπιθυμία 
τής Φιλίτσας, ήξερε δτι γιά τήν κόρη του ήταν άπόφαση πιά, όχι άπλή έφε
ση, δέν μποροΰσε δμως νά τοΰ πει κάτι τέτοιο πιθανό ν’ άντιδροΰσε. Έ να 
βράδυ, λοιπόν, τής Μεγάλης Σαρακοστής, καθώς γύριζαν άπό τή Μητρό
πολη -είχαν συνεννοηθεΐ νά συναντηθοΰν έκεΐ γιά ν ’ άκούσουν τούς πρώ
τους Χαιρετισμούς άπό τά χείλη τοΰ Σπυρίδωνος- κι άνέβαιναν πρός τήν 
πλατεία μέ τά πόδια, ό καιρός ήταν καλός, ό Γιάγκος, σέ κάποια στιγμή 
πού συζητοΰσαν γιά τίς φροντίδες πού έπρεπε νά καταβάλουν γιά νά ξα- 
ναβρεΐ ή Θεώνη τόν έαυτό της, άγγιξε τό θέμα τής Φιλίτσας, χωρίς νά φαί
νεται δτι αύτό γινόταν άπό πρόθεση. —Θά τή βοηθήσει τή Θεώνη πολύ καί 
ή άδελφή της, είχε πει σέ κάποια στιγμή ό Πέτρος. —Σίγουρα θά σταθεί 
δίπλα της, μ ’ δλη τή θέρμη τής άδερφικής της άγάπης, άπάντησε ό Γιάγκος, 
τή βλέπω δμως κάπως συλλογισμένη τελευταία, κι αύτό μέ άνησυχεΐ, πρό- 
σθεσε. —Μήπως είναι έγκυος, ρώτησε μέ τόνο προσδοκίας ό Πέτρος. 
—Όχι, δέν ε ΐν ’ αύτό, μοϋ τό άπέκλεισε. —Τότε: άπόρησε ό Πέτρος. —Κά
τι άλλο τή βασανίζει, άπό τά μισόλογα πού μοϋ είπε, κατάλαβα πώς πρό
κειται γιά θέμα πού θά δημιουργήσει άναστάτωση στις οίκογένειές μας. 
—Τί είναι αύτά πού λές Γιάγκο, μίλησε σέ τόνο έπιτιμητικό ό Πέτρος. Κα
τηγορείς τήν κόρη σου γιά τέτοιες προθέσεις; Είναι δυνατό ή Φιλίτσα νά 
διανοηθεϊ κάτι κακό γιά τίς οίκογένειές μας: —Δέν είπα γιά κακό, γιά άνα- 
στάτωση έκανα λόγο, κι αύτό φοβοϋμαι θά γίνει, άν ερμήνευσα καλά τά 
μισόλογά της. —Τί, τέλος πάντων, σοϋ είπε τό κορίτσι, ρώτησε, θυμωμέ
νος, τώρα, ό Πέτρος. —Νά, ξύπνησε μέσα της. λέει, ή έφεσή της γιά 
σπουδές, δταν φοιτούσε στήν Εύαγγελική Σχολή τής Σμύρνης, αύτό ήταν 
τ ’ όνειρό της. Τώρα πού είναι σίγουρη γιά τήν έπιστροφή τής Θεώνης, π ι
στεύει πώς έχει τό δικαίωμα νά κάνει πραγματικότητα τά εφηβικά της 
όνειρα, ελπίζοντας πώς δέν θά τής φέρουμε έμπόδια. Δέν μοϋ τά είπε έτσι 
ακριβώς, έγώ δμως αύτό τό συμπέρασμα έβγαλα. Σταμάτησε. Ό  Πέτρος 
κρατούσε κατεβασμένο τό κεφάλι, λές κι ήθελε νά συνειδητοποιήσει άν
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αυτά πού άκουγε άποτελοΰσαν διακαή επιθυμία τής νύφης του ή λόγια 
ειπωμένα σέ κάποια στιγμή συναισθηματικής φόρτισης, έτσι γιά νά δώσει 
κάποια διέξοδο στίς άπωθημένες έπιθυμίες της. —Τό θέλει τόσο πολύ, ρώ
τησε σηκώνοντας τό κεφάλι του ό Πέτρος. —Φοβοϋμαι πώς τό έχει κάνει 
σκοπό ζωής, θάναι έντονες οί αντιδράσεις της άν τής φέρουμε έμπόδια. 
—Κι ό Νίκος; Τί λέει ό άντρας της; Αύτός έχει τόν πρώτο λόγο. Μίλησε 
γιά τις προθέσεις της σ ' αύτόν; —Φοβάται, Πέτρο, πώς θά συναντήσει τήν 
κοφτή άρνηση, γιαυτό κουβέντιασε πρώτα μέ μένα, έγώ τά άνακοίνωσα σέ 
σένα, γιά νά προετοιμάσουμε τό Νίκο, ώστε νά μή διαταραχτοϋν οί σχέσεις 
τών δυό παιδιών καί ή οικογενειακή γαλήνη. Κι έγώ φοβάμαι πώς ό Νίκος 
θ ’ άντιδράσει. Χρειάζεται, άν συμφωνείς κι έσύ, νά καταβάλλουμε μεγάλες 
προσπάθειες γιά νά δημιουργηθεΐ κατάλληλη άτμόσφαιρα, έτσι πού ή 
τυχόν άποδοχή ή άπόρριψη τοϋ αιτήματος τής Φιλίτσας, νά μή προκαλέσει 
σοβαρά τραύματα άνάμεσά τους. —Έσύ, Γιάγκο, συμφωνείς μέ τήν επι
θυμία τής κόρης σου νά συνεχίσει τις σπουδές της; ρώτησε ό Πέτρος καί 
τό πρόσωπό του φανέρωνε πώς περίμενε μέ ένδιαφέρον τήν άπάντηση. 
—Στήν άρχή άντέδρασα, άπάντησε αύτός. Ύ στερα συνειδητοποίησα πώς 
ή Φιλίτσα εϊχε δίκιο, στά λίγα χρόνια τής ζωής της τράβηξε πολλά, έθαψε 
τήν έφηβεία της, μαζί καί τά όνειρά της, μέσα στούς χαλασμούς, τις φωτιές, 
τις σφαγές, τήν άρπαγή τής άδερφής της, τόν ξερριζωμό' τώρα πού λυτρώ
θηκε ά π ’ όλα αυτά, θέλει ν ’ άνοίξει πάλι τά φτερά της νά πετάξει σέ εύρύ- 
τερους ορίζοντες. Έχουμε δικαίωμα νά τής φράξουμε τό δρόμο τής νέας 
πορείας πού θέλει ν ’ άκολουθήσει; —Δέν έχουμε αύτό τό δικαίωμα ύψωσε 
τή φωνή του καί ό Πέτρος. Σ ’ εκτιμώ τώρα περισσότερο πού πήρες αύτή 
τήν άπόφαση, συμφωνώ μαζί σου. Οί δυό μας θά βροϋμε τρόπο νά πεί- 
σουμε τό Νίκο νά τήν άφήσει νά σπουδάσει. ’Ίσως καί νά νοιώθει πώς βρί
σκεται σέ μειονεκτική θέση άπέναντί του, τώρα μάλιστα πού αύτός θά πά
ρει καί τό διδακτορικό του. Θάναι ώραΐα, τό οραματίζομαι άπό τώρα, νά 
καμαρώνουν οί οικογένειες δυό καθηγητές μέ μόρφωση καί κϋρος, είμαι 
σίγουρος πώς καί ή Φιλίτσα θά κατακτήσει τήν έπιστήμη της καί θά δια- 
κριθεί. Έχουν παράδοση σ ’ αυτά οί οικογένειες, έσεϊς τής Σμύρνης κι 
έμείς τοϋ Ζαγοριοϋ, προσφέραμε πολλά στά γράμματα καί στίς έπιστήμες. 
Θά βρεθεί λύση Γιάγκο, όλα θά πάνε καλά...

Χώρισαν, έχοντας τό συναίσθημα καί οί δυό, μέ τήν άπόφαση πού 
πήραν, πώς είχαν πλησιάσει ό ένας τόν άλλο περισσότερο άπό κάθε άλλη 
φορά. Μιά ψυχή, μιά καρδιά, ένα μυαλό, σέ δυό σώματα, αύτό είμαστε 
συλλογιζόταν ό Πέτρος,καθώς βάδιζε γιά τό σπίτι του στήν Καραβατιά. 
Μέ τό πού άντίκρυσε τή Φιλίτσα, ένοιωσε νά ξυπνάει μέσα του ένα αίσθη
μα πρωτόγνωρης έπαφής μαζί της, τή θαύμαζε γιά τήν άπόφασή της ν ’ 
άγωνιστει καί ν ’ άνέβει. Ή ταν περήφανος πού τήν έκανε νύφη του. —Χ α 
ρούμενο σέ βλέπω, παρατήρησε ή γυναίκα του, τίποτε καινούριο άπό τά



Γιάννινα πού σοϋ δημιούργησε ευχάριστες εντυπώσεις; — Ό  δεσπότης 
άγγιξε την καρδιά μας, μέ τόν τρόπο πού έψαλλε τούς Χαιρετισμούς, ύστε
ρα ή κουβέντα μέ τό Γιάγκο ηταν πολύ ευχάριστη, τί άλλο χρειάζομαι, βλέ
ποντας κι όλους έσάς, γιά νά είμαι εύτυχισμένος... —Κάτι άλλο έμαθες 
εσύ. δέν μέ ξεγελάς, μουρμούρισε ή Λευκή, θά τό μάθω...

j —ι ξακολουθεΐ άθορύβως τό έργον του ό άπό ημερών ευρισκόμενος έν τή 
Γ ;  πόλει μας άντιεισαγγελεύς Έφετών Θεσσαλονίκης κ. Έξαρχόπουλος. 
Ή  ερευνά του, ώς ήδυνήθημεν νά έξακριβώσωμεν, στρέφεται περί τήν δια- 
χείρισιν τής ύποθέσεως τής ληστείας τής Πέτρας... Έπί τή ευκαιρία ταύτη 
ύπομιμνήσκομεν μόνον ότι. καθώς μάς πληροφορούν, οί εύρέται τών χρη
μάτων τής Τραπέζης, ησαν πρώην λησταί δράσαντες έπί τουρκοκρατίας, 
ότι είχον έπικηρυχθή ύπό τών τουρκικών άρχών, μάλιστα δέ ότι εϊχον δια- 
πράξει τήν ληστείαν κάποιου Ισραηλίτου (Κήρυξ, 1-3-28). Ή  *Ηπειρος, 
τήν άλλη μέρα (2-3-28), σχολιάζοντας έντονα τό δημοσίευμα τοΰ Κήρυκος, 
διέβλεπε σ’ αύτό σκοπιμότητα. Εκείνοι πού ανακάλυψαν τά χρήματα άπό 
τή ληστεία, μέ έπίσημη έκθεση τού Λρχηγείου Χωροφυλακής, ήταν όργανα 
τοΰ σώματος. Πώς τώρα εμφανιζόταν, μέ τήν είδηση, ότι οί εύρέται τών 
χρημάτων ήταν ληστές έπί τουρκοκρατίας; Ποιό σκοπό είχε ή «άνεξήγητη», 
γιά τήν Ή πειρο. δημοσίευση τοΰ Κήρυκος: Κι άν πράγματι, αύτοί πού 
βρήκαν τά χρήματα ήταν ληστές έπί τουρκοκρατίας, τί εξυπηρετούσε ή 
ύπόμνηση αύτή, τή στιγμή πού έχομεν ληστάς χθεσινούς, αιματοβαμμένους, 
κακουργήσαντας. αίχμαλωτίσαντας καί ληστεύσαντας έν μέση πλατείς τών 
Ίωαννίνων άνθρώπους, περιιρερομένους έλευθέρως, άμνηστευθέντας ύπό 
τής γαληνοτάτης Δημοκρατίας, τιμηθέντας πολλαχώς διά συνεργασιών πο- 
λυειδών μετά τοϋ κράτους κλπ. κλπ. καί μοιρασθέντας καί άμοιβάς έπικη- 
ρύξεων μετά στρατηγών τής γαληνής Δημοκρατίας κλπ. κλπ. Τώρα ή ύπό
μνηση -συνέχιζε ή Ήπειρος- ότι οί εύρέται τών χρημάτων τής Πέτρας ήταν 
πρώην ληστές, μήπως σημαίνει ότι δέν πρόσφεραν καμιά ύπηρεσία μέ τίς 
πληροφορίες πού έδωσαν; Ή  μήπως έπιδιώκεται νά δημιουργηθεΐ δυσπι
στία καί άμφιβολία γιά τήν άποκάλυψή τους (άπό τίς 16-4-27) ότι τά χρή
ματα πού βρέθηκαν δέν ήταν μόνο 2.500.000 άλλά 5.000.000 δρχ.; Ά λλα  
μυστήρια πάλιν άρχισαν νά πυκνώνονται περί τήν άμαρτωλήν ύπόθεσιν, 
τά όποια καλοΰνταν νά εξιχνιάσει ό άντιεισαγγελέας Έξαρχόπουλος.

Τά συνεχιζόμενα «μυστήρια», γύρω άπό τό έγκλημα τής Πέτρας, σέ 
συνδυασμό μέ τήν εξέλιξη τής γενικότερης πολιτικής κατάστασης, έδωσαν 
αφορμή καί επιχειρήματα στό Χατζή νά άρχίσει έντονη άρθρογραφία, 
«τρεφόμενη έναντίον τής πολιτικής ηθικής τής εποχής (Ήπειρος, 4-3-28): 
Έκ τοιούτων, λοιπόν, πολιτικών ηθών καί ύπό τοιούτων πολιτικών ταρ
τούφων καί τοιούτων πολιτικών ίησουϊτών... περιμένει ηθικήν άναγέννη- 
°ιν καί ηθικήν πολιτικήν αναδημιουργίαν;.. (ή Ελλάδα) Έκ τοιούτων άνα-



— 224

μένει δημοσίαν άσφάλειαν, δίωξιν κακοποιών διαφόρων, διαλευκάνσεις 
εγκλημάτων καί -διά νά έντοπιζώμεθα- καί διαλεύκανσιν τοϋ μυστηρίου 
της Πέτρας καί καταδίωξιν όλου τοϋ κομβολογίου τών ένοχων, αυτουρ
γών, συνεργών κλπ. Έκ τοιούτων!! Οί όποιοι τό Σάββατον άμνηστεύουν 
τούς ληστάς. τήν Κυριακήν τούς καταδιώκουν καί τήν Δευτέραν συνεργά
ζονται μαζί των:.. Σ ’ ένα άλλο άρθρο του (11-3-28) στρεφόμενο έναντίον 
τοϋ κομμουνισμού, μέ τήν ευκαιρία σύλληψης κομμουνιστών -είχαν γίνει 
καταγγελίες καί γιά σύλληψη κομμουνιστών στρατιωτών τής VIII μεραρ
χίας, κάτι πού ό στρατηγός-διοικητής ύποχρεώθηκε νά διαψεύσει- (όλες οί 
γιαννιώτικες έφημερίδες έγραφαν αύτή τήν έποχή άντικομμουνιστικά 
άρθρα, μιμούμενες τίς άθηναϊκές) άποκάλυπτε κάποιες σκέψεις του, πού 
δέν άπέχουν πολύ άπό τήν υιοθέτηση διδακτορικών τάσεων. Ή  Ελλάς - 
κατέληγε- δέν κ υ β ε ρ ν ά τ α ι ,  δυστυχώς, ρ υ μ ο υ λ κ ε ϊ τ α ι ,  ώς γηρα
λέα καί καταφθαρείσα είς κυματόδαρτον πέλαγος φρεγάδα... Άλλοίμονον! 
Είναι έτσι δυστυχώς καί μέχρι τής έμφανίσεως τοϋ ΕΝΟΣ ΑΝΔΡΟΣ καί 
κυβερνήτου, ό όποιος θ ’ άναλάβη στά χέρια του τό πηδάλιον καί ύπευθύ- 
νως ΜΟΝΟΣ θά τήν όδηγήση πρός ένα άσφαλή καί τίμιον λιμένα, ή Ελλάς 
δέν θά δ ι ο ι κ ε ΐ τ α ι ,  άλλά θά ρ υ μ ο υ λ κ ε ϊ τ α ι ,  μοιραίως καί τυχαί- 
ως ή υπό πειρατών! Ό  ΕΝΑΣ, βέβαια, πού πρέπει νά είχε στό νοΰ του ό 
Χατζής, μόνος ικανός νά κυβερνήσει τή χώρα, δέν θά ήταν γιαυτόν ό Έλ. 
Βενιζέλος -πού είχε άρχίσει ήδη νά άναμιγνύεται μέ τήν πολιτική- άλλά ό 
Ίωαν. Μεταξάς...

Ό  έκλεκτός τοΰ Χατζή, δμως, αύτή τήν έποχή, δεχόταν τά συνδυασμένα 
πυρά τοϋ άντιβενιζελικοϋ τύπου, τόσο τών Αθηνών, δσο καί τών έπαρ- 
χιών. Τόν κατηγορούσαν έπειδή έξακολουθοΰσε νά συνεργάζεται στήν κυ
βέρνηση μέ τούς βενιζελικούς, καί τόν άποκαλοΰσαν προδότη, ύστερα άπό 
τίς άποκαλύψεις τοΰ Πάγκαλου, κατά τήν άπολογία του, σύμφωνα μέ τίς 
όποιες: οί τουφεκισθέντες έξ μεγάλοι πολιτικοί τής Ελλάδος δέν υπήρξαν 
προδόται. κατεδικάσθησαν δέ όλως άδίκως χάριν τής φλογέράς άρθρογρα- 
φίας τοϋ Ίωάν. Μεταξά. ζητήσαντος τάς κεφαλάς αυτών έπί πίνακι. Σχο
λιάζοντας τήν είδηση ό Χρηστοβασίλης σημείωνε: (15-3-28): Είς τήν πολι
τικήν ιστορίαν τής νεωτέρας Ελλάδος προσετέθη καί δευτέρα μαύρη σελίς. 
μετά τήν πρώτην, τήν όποιαν συνέγραψαν αιμοσταγείς χείρες διά τοϋ τυφε
κισμού τών έξ. Απεκαλύφθη ότι τήν άγρίαν έκδίκησιν τών έχθρών, τής δο
λοφονίας τών έξ μαρτύρων, έπηκολούθησεν άνανδρος, ειδεχθής προδοσία 
αυτών π α ρ ’ εμπίστου φίλου των τοϋ Ίωάν. Μεταξά... Ό λαι αί προδοσίαι 
είναι εύτελείς καί άναδροι. Α λλά τό άνανδρον καί τήν εύτέλειαν τής προ
δοσίας τοϋ Μεταξά καί τήν στυγερότητα τής υποκρισίας του, οϋτε λέξις 
είναι έν ζωή ικανή νά παραστιίση, οϋτε ό βαρύτερος μολύβδινος μανδύας 
τής Δαντικής κολάσεως νά τιμωρήση έπαρκώς μετά θάνατον. Ά λυ το ς  καί 
τυμπανιαϊος, λοιπόν, θά παρέμεινε ό Μεταξάς καί μετά θάνατον... Άντι-
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κρούοντας τις έναντίον τοΰ Μεταξά κατηγορίες, ό όποιος αύτή τήν έποχή 
δεχόταν έπιθέσεις καί άπό τόν βενιζελικό τύπο γιά διαφορετικούς λόγους, 
ή Ή πειρος συμφωνούσε μέ τήν άποψη τής άθηναϊκής βενιζελικής Εστίας, 
σύμφωνα μέ τήν όποία ή όξύτατη έπίθεση τών άδιάλλακτων άντιβενιζε- 
λικών έναντίον τοΰ Μεταξά, είχε μέν άφορμή τά λεχθέντα άπό τόν Πάγκα
λο, ή βασική δμως αιτία ήταν ή πρόθεση τοΰ Μεταξά νά οδηγήσει τό κόμμα 
τών Έλευθεροφρόνων μακρυά άπό τήν άδιαλλαξία καί νά τό προσανατο
λίσει στήν έλεύθερη καί άνεξάρτητη πολιτική σταδιοδρομία.

Ά λλ’ άς ξαναγυρίσουμε στό θέμα τής άναζωπύρησης τής ληστείας στήν 
Ήπειρο, μέ τήν έμφάνιση τής συμμορίας τών Κουμπαίων καί τήν εγκλη
ματική δράση της, πού ειχε ο;>ς συνέπεια καί τήν άνάπτυξη καί άλλων 
συμμοριών. Επικρίνοντας τή στάση καί τήν άνεπάρκεια όλων τών κέ
ντρων έξουσίας (χωροφυλακής, στρατοΰ. κράτους) ό Χατζής (8-3-28) τό
νιζε: Άγνοοϋμεν ήμεϊς οί κοινοί πολίται τά διάφορα ιδιαίτερα άπόκρυφα 
τών διαφόρων υπηρεσιών καί μάλιστα τών στρατιωτικών. Ήμεϊς οί 
πολίται γνωρίζομεν τοΰτο μόνον: °Ότι οί Φορφόληδες. οί Κουμπαϊοι καί 
λοιποί, δικτατορεύουν κατά τοιοϋτον τρόπον καί άρχουν εις ολοκλήρους 
επαρχίας, ώστε. μά τήν άλήθεια, εϊτε ύπάρχει κράτος, εϊτε υπάρχει στρατός 
καί στρατιωτική υπηρεσία διά τόν πολίτην, κατήντησε πλέον μία άδιάφο- 
ρος πολυτέλεια -ώσάν νά έρωτά 'κανείς άν υπάρχουν ραπανάκια διά τήν 
όρεξιν στό σπίτι, όταν λείπη καί τό μαϋρο τό ψωμί άπό τό τραπέζι.

Παίρνοντας άφορμή καί ό Χρηστοβασίλης άπό τήν άπελευθέρωση τοΰ 
Καραγκούνη άπό τήν Άρτα. ύστερα άπό τήν καταβολή λύτρων στούς 
Κουμπαίους -έκτενή περιγραφή τής αιχμαλωσίας καί τών δεινοπαθημάτων 
τοΰ Καραγκούνη, ό όποιος άπό τήν ταλαιπωρία είχε μεταβληθεΐ σ’ ένα ζω
ντανό σκελετό, δημοσίευε ό Ηπειρωτικός άγών στό φύλλο τής 2-3-28, 
δπου ό ίδιος ό παθών διηγήθηκε τά τής αιχμαλωσίας του- άσκησε έντονη 
κριτική έναντίον τοΰ κράτους, γιά τήν έλλειψη τής άσφάλειας στήν Ή πει
ρο. Προβάλλουν -έγραφε- άΑΑοι ήδη τών Ρετζαίων μιμηταί. Ό  Κουμπής 
μίαν νύκτα βαρυνθείς τήν μονοτονίαν τών φυλακών τάς έγκαταλείπει. 
Έβαρύνετο μέ σωρείαν κατηγοριών διά ληστείας. Δέν έτυχε τής δεούσης 
προσοχής τό τάλαντόν του καί ήδη άποδεικνύει ότι άδικον είχον οί αρμό
διοι νά τόν περιφρονήσωσι... Οί Κουμπαϊοι σέ λίγους μήνες μέ τήν άπα- 
Υωγή τών ύποψηφίων βουλευτών Άλ. Μελά καί Άλ. Μυλωνά θά κατε- 
ξευτέλιζαν τό κράτος...

Εκτενείς άναφορές, μέ άρθρογραφία, στό χρονίζον ζήτημα τοΰ έγκλή
ματος τής Πέτρας, έκανε καί ό Ηπειρωτικός άγών. Άφορμή γιά τό πρώτο 
άρθρο του έδωσε ή πλούσια είδησεογραφία τών άθηναϊκών. άλλά καί τών 
γιαννιο'ηικων έφημερίδων, ή άναφερόμενη στήν έπισήμανση τής διαμονής 
τών Ρετζαίων. Πρώτες οί άθηναϊκές έφημερίδες Νέα ημέρα καί Πατρίς, 
της 8-3-28, δημοσίευσαν τήν είδηση δτι οί Ρετζαιοι είχαν καταφύγει στή

,
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Σερβία καί εγκαταστάθηκαν σέ μιά πόλη της. Οί Σέρβοι αστυνομικοί, κατά 
τίς έφημερίδες πάντοτε, ταύτισαν δυό ξένους μέ τά ελληνικά διαβατήρια, 
μέ τούς Ρετζαίους, τών όποιων είχαν φωτογραφίες, τίς είχε στείλει ή ελλη
νική άστυνομία πριν ένα χρόνο. Οί "Ελληνες παρακάλεσαν τούς Σέρβους 
νά παρακολουθούν τίς κινήσεις τους καί τό ύπουργεΐο Εσωτερικών έστει
λε στή Σερβία δυό άνωτέρους άστυνομικούς νά τούς συλλάβουν. Τήν άλλη 
μέρα τό ύπουργεΐο Εσωτερικών διέψευδε κατηγορηματικά τήν είδηση.

Νεώτερες πληροφορίες μιλούσαν ότι οί Ρετζαιοι είχαν άντιληφθεΐ τίς 
ύποπτες κινήσεις τών Σέρβων άστυνομικών καί εξαφανίστηκαν. Έ τσι οί 
δυό έλληνες άστυνομικοί γύρισαν στήν Αθήνα άπρακτοι. Άλλη έφημερίδα 
έδινε τήν είδηση ότι είχαν καταφύγει στήν Τσεχοσλοβακία. ΉμεΙς -σημεί- 
ωνε ή *Ηπειρος (13-3-28)- θεωροϋμεν δλας τάς ειδήσεις αύτάς ώς σκόπι
μους καί έξ ενός μαγειριού έξερχομένας, μόλις μερικαί πληροφορίαι εις 
τάς ένταϋθα άρχάς ήρχισαν νά όμιλώσι ότι οπωσδήποτε είναι γνωστόν ότι 
εύρίσκοντο εις Ή πειρον οί Ρετζαιοι. Στό ιδιο πνεύμα κινείται καί τό 
άρθρο τής έπομένης (14-3-28), μέ τίτλο: Περί μίαν έίδησιν. Τίς ίδιες άμφι- 
βολίες διατύπωνε καί ό Ηπειρωτικός άγών (15-3-28) γράφοντας: Ή  κοινή 
γνώμη, άπογοητευμένη έκ τών μέχρι τοϋδε διαδραματισθέντων γύρω εις τό 
έγκλημα τοϋτο (τής Πέτρας), καλείται εις προσοχήν διά νά πληροφορηθή 
τήν μέν μίαν ημέραν ότι τό κράτος κατώρθωσε ν' άνακαλύψη ότι οί Ρε- 
τζαϊοι κατέφυγον εις τήν Σερβίαν, τήν δέ έπομένην ότι τό τοίοϋτον είναι 
ψεϋδος. Έν τώ μέσω δέ υπόπτων ειδήσεων καί διαδόσεων καί δημοσιευμά
των ά\ρυχολογήτων καί έπιβλαβών, ο υ  δ ε ι ς  είσαγγελε ύς παρουσιάζεται 
διά νά θέση πρός τούς θορυβοϋντας τό ερώτημα: Π  ό θ ε ν κ ύ ρ ι ο ι  έ χ ε 
τ ε  τ ά ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς  τ α ύ τ α ς ;  Στό μεταξύ άλλη έφημερίδα τών 
’Αθηνών, ή Βραδυνή, δημοσίευε, σέ συνέχειες, στοιχεία καί λεπτομέρειες 
γιά τό έγκλημα τής Πέτρας, άλλα άληθινά, άλλα φανταστικά, άγνωστα 
δμως τά περισσότερα στό εύρύ κοινό. Έκ τών λεπτομερεστάτων αύτών 
άφηγήσεων καί άποκαλυπτικών πληροφοριών -σημείωνε ή Ή πειρος (16- 
3-28)- παρέχεται πλούσιον τό υλικόν, οίανδήποτε κοσκίνισμα καί άν κα- 
θαρίση τό άγνόν σιτάρι τών άκριβών ειδήσεων άπό τήν ιραν τών άνακρι- 
βειών, ώστε νά έξαγάγη κανείς άσφαλή καί βέβαια συμπεράσματα, τό έν 
θλιβερώτερον τοϋ άλλου, διά τήν άβελτηρίαν, ραθυμίαν, όκνήν καί νωχελή 
καί άδιάφορον σκέψιν καί κίνησιν τής κρατικής ένεργείας εις τήν ύπόθεσιν 
ταύτην... Άπό τή χορεία τών πολλών άνίκανων κρατικών λειτουργών (πο
λιτικών καί στρατιωτικών) ό Ηπειρωτικός άγών (27-3-28) άντιδιαστέλλει 
τόν Α.Δ.Χ. Ηπείρου Λ. Καργάκο, γιά τή σωφροσύνη καί τήν οξύνοιά του 
νά μή άπορρίψει τίς άποκαλύψεις τοϋ Κολιάκη (αύτός μιλούσε γιά
5.000.000 δρχ. πού άνακαλύφτηκαν, προϊόν τοϋ έγκλήματος τής Πέτρας, 
κι δχι γιά 2.500.000 μόνο). Λογικό, συνετό όργανο τοϋ κράτους, θαρραλέο 
άνώτερο άξιωματικό, χαρακτηρίζει τόν Καργάκο ή έφημερίδα, συνιστώ-
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νιας του υπομονή στίς προσπάθειές του. Ύπήρξεν ό μόνος -συνέχιζε- ό 
όποιος έδωκε εις τήν άνάκριοιν ένα νέον μίτον τον όλον έγκλήματος, 
μίτον μήτε διακοπτόμενον ύπό τών άοράτων χειρών τής σπείρας τής ενε
χόμενης εις τό έγκλημα, μήτε καί χανόμενον εις τάς τριόδους καί τάς 
άγυιάς, άνά τάς όποιας άλλοι άλλοτε έτρεχον ινα κατορθώσουν ν ’ άποκα- 
λύψουν τό όλον τής Πέτρας μυστήριον. Συνιστοϋσε ταυτόχρονα καί προ
σοχή γιά νά μή παρασυρθεΐ καί αύτός εις τήν άηδή έκμετάλλευσιν, ή οποία 
άπό κομματικής άπόψεως κυρίως ώργίασε καί εις τό παρελθόν, άλλά καί 
σήμερον έμφανίζεται έτοιμη πρός δράσιν, υπονοώντας τά δημοσιεύματα 
τής Βραδυνής. Καί κατέληγε: Τό έγκλημα τής Πέτρας δέν πρέπει νά θεω
ρείται δεδομένον κομματικής έκμεταλλεύσεως, δέν είναι έθνική ύπόθεσις, 
είναι ζήτημα άφορών μ ό ν ο ν  τήν Ήπειρον. ...Τό έγκλημα τής Πέτρας 
υπήρξε πράξις πλήξασα τό γόητρον τής πατρίδος μας. Καί προ τον σνμφέ- 
ροντος μόνον ταύτης όλοι πρέπει νά υποχωρήσουν. Διαφορετική δμως 
γνώμη γιά τό έγκλημα είχε ό άντιβενιζελικός κόσμος. Θεωρούσε τό Βενι- 
ζελισμό, πού κυβερνούσε τά τελευταία χρόνια, ύπεύθυνο γιά τήν άνάπτυξη 
τής ληστείας, έξαρση τής οποίας ήταν καί τό έγκλημα τής Πέτρας, γιαυτό 
καί έπρεπε νά λογοδοτήσει. Οί έφημερίδες τής παράταξης, άθηναϊκές καί 
επαρχιακές, πρόσδιδαν πάντοτε έντονη κομματική χροιά στό σχολιασμό 
καί τήν άρθρογραφία τους. Τό έγκλημα τής Πέτρας θά δίχαζε κι αύτό τόν 
ελληνικό λαό, δπως τόσα άλλα θέματα...

Στά υπόγεια της Ζωσιμαίας σχολής σάπιζαν άπό τήν υγρασία τών τοίχων τά 
βιβλία τής πλούσιας καί πολύτιμης βιβλιοθήκης της. ΟΙ έφημερίδες διαμαρτύρο
νταν, κανένας δέν τούς έδινε σημασία. Ή  κατάσταση έξακολούθησε ή ϊδια καί τά 
έπόμενα χρόνια, πλήθος βιβλία καταστράφηκαν, άλλα έκλεψαν διάφοροι, όσα άπέ- 
μειναν, μετά τόν βομβαρδισμό τής σχολής άπό τούς Γερμανούς στόν πόλεμο, κατέ
ληξαν τελικά σέ μιά μικρή αίθουσα τής Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας, έκεΐ 
τά βρήκα, όταν γιά πρώτη φορά άποσπάστήκα ώς δάσκαλος στά Πρότυπα δημοτικά 
σχολεία της. Έγραφε τότε (1-3-28) ό Ηπειρωτικός άγών: ’Εδώ λειτουργεί καί σύλ
λογος καθηγητών καί σύλλογος διδασκάλων καί κάθε λογής σύλλογος. Διατί δέν 
καταβάλλεται μία προσπάθεια διά τήν περισυλλογήν τοϋ θησαυροϋ τής «Ζωσιμαί- 
ας» καί τήν ϊδρνσιν μιάς Βιβλιοθήκης, ή όποίφ θά είναι δυνατόν σύν τω χρόνο) νά 
πλουτισθή; Κύριοι διανοούμενοι εμπρός! Θά περνούσαν πολλά χρόνια άκόμα γιά 
νά άποχτήσουν τά Γιάννινα τή βιβλιοθήκη τους...- Στήν όδό ’Ανεξαρτησίας, όπου 
καί τό ζαχαροπλαστείο Πάνθεον, λειτουργούσε Νυκτερινή λογιστική σχολή, ή διοί
κηση τής όποιας άγωνιζόταν, μέ συγκεντρώσεις μαθητών, νά άναλύσει τούς σκο
πούς καί νά υπογραμμίσει τή σημασία τοΰ έργου της.- ’Από τό Βουκουρέστι, δπου 
εργαζόταν άπό καιρό ό Άλκης Μάνθος (Μυρσίνης) τροφοδοτοΰσε τακτικά τόν 
Ηπειρωτικό άγώνα -καί πριν τήν έκδοσή του τήν Ηπειρωτική ηχώ- μέ συνεργασίες. 
Στόν πρώτο έστελνε ποιήματα καί άλλα λογοτεχνικά κείμενα, στή δεύτερη άνταπο- 
κρίσεις άπό τή Ρουμανία, γιά ό,τι σχετιζόταν μέ τις προσπάθειες πού καταβάλλο
νταν στή χώρα αύτή πρός άνάπτυξη τής γεωργίας.- Τά δυό Διδασκαλεία τής πόλης, 
το Μονοτάξιο καί τό Πεντατάξιο, έμειναν ορφανά άπό διευθυντές. Άπό τις άρχές



τοϋ σχολικοΰ έτους 1927-28 είχε διοριστεί διευθυντής δ Γ. Ζομπανάκης, δέν ήρθε 
δμως στά Γιάννινα ν ’ άναλάβει υπηρεσία γιατί, δπως έγραφε ό Χατζής, μολονότι 
ημείς κολακευόμεθα νά φανταζώμεθα εαυτούς ώς θρυλικούς καί τά Ιωάννινα ώς 
πόλιν τών θρύλλων, ό κ. Ζομπανάκης τήν φαντάζεται ώς πόλιν τών εξόριστων, 
έτσι κατόρθωσε μέ τά συνήθη πλάγια μέσα νά τοποθετηθεί ώς μέλος τής επιτροπής 
κρίσης τών διδακτικών βιβλίων καί νά μείνει στήν ’Αθήνα. Τή διεύθυνση τοΰ Μο
νοταξίου άνέλαβε, μαζί μέ τό Πεντατάξιο. ό διευθυντής τοΰ τελευταίου Σπηλιωτό- 
πουλος. Άλλά κι αύτός είχε μπάρμπα στήν Κορώνη καί μετατέθηκε ώς διευθυντής 
τής 'Ιερατικής σχολής Κορίνθου. Έ τσι έμειναν ακέφαλα καί τά δυό Διδασκαλεία. 
Τή διεύθυνση τοΰ Μονοταξίου άνέλαβε προσωρινά ό καθηγητής τοΰ Πενταταξίου 
Ν. Τζούφης. Ό λες οί έφημερίδες διαμαρτύρονταν γιά τήν άπογύμνωση τών Διδα
σκαλείων, άλλά ή λύση ήταν διαφορετική άπό εκείνη πού περίμεναν. Τό Μονοτάξιο, 
μέ τό τέλος τοΰ σχολ. έτους 1927-1928 έκλεισε καί ό Ν. Τζούφης τοποθετήθηκε ώς 
διευθύνων στό Πεντατάξιο κατά τό σχολ. έτος 1928-1929.- Ή  ίδρυση τοΰ Φθισια
τρείου χαρακτηριζόταν ώς μία έκ τών ίερωτέρων φροντίδων τής πόλεως. Συμφω
νούσαν δλοι δτι έπρεπε νά διενεργηθεΐ έρανος γιά τήν άνέγερσή του. άκόμα καί 
προσωπική έργασία νά προσφερθεΐ. Στά σχολεία είχε άρχίσει κι δλας ύποχρεω- 
τικός έρανος. Οί άντιρρήσεις (Ή πειρος  14-3-28) εστιάζονταν πρός άλλη κατεύ
θυνση: Μία έρώτησις: Διά ποιον φθισιατρείον γίνεται ό έρανος: Ποϋ θά γίνη αύτό 
καί ποϊαι σχετικαί άλλαι ένέργειαι καί μελέται έχουν γίνη; Πρόκειται περί τοϋ άπο- 
φασισθέντος έπί διοικήσεως Στεργιάδου φθισιατρείου ή άλλου:- Έξαιτίας τών τε
λευταίων φόνων πού είχε διαπράξει ή συμμορία τών Κουμπαίων, φόβος καί τρό
μος είχε κυριεύσει τούς κατοίκους τών περιοχών Φιλιππιάδας καί Πρέβεζας, κυ- 
ρΰος τούς κτηνοτρόφους. Περιγράφοντας τήν κατάσταση ή Ή πειρος (14-3-28), τι
τλοφορούσε τό κείμενό της: ’Αρχίζει ή άνοιξη πικρή, τό καλοκαίρι μαϋρο...- Νέα 
σκληρή επίθεση κατά τής άριστερής Διδασκαλικής ομοσπονδίας και τών ύποστηρι- 
κτών της δασκάλων εξαπέλυσε ό Χατζής (Ή πειρος, 18-3-28). Έγραφε άνάμεσα σ’ 
άλλα: Οί εραστές τής έχπαίδεψης καί άγωνιστές τής λαϊκής άνόρθωσης καί οί διά
φοροι τοιοϋτοι ν ε ρ ο κ ο υ β α λ η τ έ ς  άνοήτων φράσεων θά πολεμηθοϋν, ώστε νά 
μείνουν οί πραγματικοί «έραστές τής αίωνίας ώμορφιάς τοϋ έλληνικοϋ πνεύματος 
καί άγωνισταί καλλιτέχναι τής άρμονικής λαλιάς τής ώραίας γλώσσας του», άξιοι 
νά σηκώσουν τήν έλληνικήν λαϊκήν ψυχήν έπάνω άπό τούς όχλους καί ούχί νά πο- 
δοκυλίσουν καί αυτήν καί ό.τι άνωτερώτερον έχει ή φυλή μέσα στούς όχλους, στές 
ταβέρνες καί στά καταγώγια τών άκαλαισθήτων ένασμενίσεών των. "Ο.τι στενοχω
ρούσε περισσότερο τό Χατζή άπό τή δράση τών κομμουνιστών ήταν ή προσπάθεια 
πού διέβλεπε γιά άφυδάτωση τών λέξεων άπό τό πραγματικό τους περιεχόμενο, 
καθώς καί ή κατασκευή άλλων πού έρχονταν σ’ άντίθεση μέ τό γλωσσικό αίσθημα. 
ΟΙ μεταγενέστεροι έδωσαν στή γλώσσα πού χρησιμοποιούσαν οί κομμουνιστές τόν 
προσδιορισμό «ξύλινη».- Θλιβερή κατάσταση, κατά τίς έφημερίδες, παρουσίαζε ή 
άγορά. παραμονές μάλιστα τοΰ Πάσχα. Εις όλα άνεξαιρέτως τά έμπορικά καταστή
ματα ή άπόγνωσις καί ή άπελπισία άντί τής χαράς καί τής εύθι’μίας, ώς άλλοτε... 
Ή έμπορική κίνησις έσταμάτησεν άποτόμως καί τό κακόν ήμέρφ τή ήμέρφ λαμβάνει 
σοβαρωτέρας διαστάσεις... Είς όλην δέ αύτήν τήν άξιοθρήνητον κατάστασιν προ- 
σθέτομεν καί τάς ε ξ ώ σ ε ι ς ,  έκ τών καταστημάτων πτωχών βιοπαλαιστών, διά νά 
παρουσιάσωμεν τήν θλιβερόν εικόνα τής δυστυχίας καί τής άπογνώσεως. Τά φαι
νόμενα είναι άνάλογα μ’ αύτά πού ζοΰμε σήμερα. Οικονομική κρίση καί λιτότητα.



Άλλά πότε έζησε ή Ελλάδα, χωρίς αυτές τις δυό πληγές;- Στις 24 Μαρτίου οργα
νώθηκε στήν αίθουσα τοϋ καφενείου Άβέρωφ μεγάλη χοροεσπερίδα, ύπό τήν προ
στασίαν τοϋ Γενικοϋ διοικητοϋ, πρός ενίσχυση τών σκοπών τοϋ Πανηπειρωτικοΰ 
άθλητικοΰ συλλόγου Πύρρος.- Θάνατοι: Στίς 17-3-28 πέθανε, στήν άκμή τής ηλι
κίας του, ό άγαπητός στήν άγορά έμπορος, άπό τήν Έλάτη Ζαγορίου, Κωνστα
ντίνος Παπαμιχαήλ. Σέ λίγες μέρες, πλήρης ήμερων πέθανε ό Κωνσταντίνος Δόνος, 
Ζαγορίσιος κι αύτός. Κληροδότησε στό ’Ορφανοτροφείο Γεωργίου Σταύρου (δι
ευθυντής του ό Ν. Τζιμόπουλος), τοΰ όποιου ήταν έπίτροπος γιά πολλά χρόνια, τό 
ποσό τών 100.000 δρχ.- Στά τέλη Φεβρουάριου είχε πεθάνει, νέος στήν ηλικία, ένας 
άκόμα Ζαγορίσιος, ό Δημοσθένης Τσάντης, άδελφός τοϋ φαρμακοποιού Σπ. Τσά- 
ντη, συνέταιρος τής μεγάλης καπνοβιομηχανικής εταιρείας Ράδου. Στήν Ή πειρο τά 
τσιγάρα τής εταιρείας, ιδιαίτερα τό πακέτο Ράδιον είχαν μεγάλη κατανάλωση. 
Άργότερα μ’ αυτά μυηθήκαμε καί μεΐς, τής γενιάς μας, στό κάπνισμα.- Γάμοι: Μετά 
μεγίστης χαράς άναγγέλλομεν τούς γόμους τοϋ πρόσφυγος κ. Σταύρου Καπόγλου. 
γεωπόνου, κατοίκου τοϋ προσφυγικοϋ συνοικισμού 'Ανατολής, μετά τής άβράς καί 
καλλιμόρφου κόρης Ελένης Ν. Τουστζόγλου, πρόσφυγος καί ταύτης. τελεσθέντας 
έν Αθήναις. ( ’Ελευθερία, 1-3-28). Άκόμα δέν είχε έπέλθει ή άφομοίωση τών γη
γενών μέ τούς πρόσφυγες, γιαυτό καί ή συνεχής χρήση τοϋ έπιθέτου πρόσφυξ. Ε λά
χιστοι ήταν άκόμα καί οί γάμοι μεταξύ Γιαννιωτών καί προσφύγων. Πάντως τό 
όνομα τοΰ Σταύρου Καπόγλου θ’ ακουστεί πολύ τά χρόνια ύστερα άπό τήν άπε- 
λευθέρωση. έξαιτίας τής ανάμιξής του σέ πολιτικές κινήσεις.- Μεταξύ τών προτα- 
θέντων γιά νά γίνουν μέλη τοΰ Άνωτάτου ’Εκπαιδευτικού συμβουλείου τοϋ 
υπουργείου Παιδείας συμπεριλαμβάνονταν καί οί άριστείς τών έλληνικών γραμμά
των Ήπειρώτες: Γεώργιος Καλούδης, Κωνστ. Άράπης καί Άλκιβ. Κοντοπάνος. 
’Επίσης καί ό Γενικός έπιθεωρητής Μέσης έκπαιδεύσεως ’Ηπείρου Χρ. Χριστό- 
πουλος.- Πολλοί Γιαννιώτες υπέβαλαν αίτηση στή Γενική διοίκηση ζητώντας τήν 
απέλαση τοΰ γνωστοϋ άνισσόρροπου τύπου Μιχάλη Δανέζη (Γαμβέττα), μέ τό 
α’ιτιολογικό δτι γινόταν πρόξενος καθημερινών έπεισοδίων. Ό  Χρηστοβασίλης 
ήταν άντίθετος μέ τό αίτημα καί εξηγούσε τούς λόγους. Στά έπιχειρήματά του πρό
σθετε καί τό εξής: Καί έπειτα δέν συλλογίζονται οί ύπογράψαντες χήν αΐτησιν. τί 
θά γίνουν οί πολυπληθείς άνόητοι τής πόλεώς μας, δταν ή μοναδική τέρψις καί 
ψυχαγωγία των, ό Γαμβέττας. άπελαθή, - Ό  φέρελπις νέος καί άλλοτε άρχηγός τών 
προσκόπων κ. Γεώργιος Βαβαρέτος. δούς έξετάσεις ένώπιον τοϋ Άρείου Πάγου, 
ελαβε τήν άδειαν τοϋ δικηγόρεϊν, πανηγυρικώτατα.- Αρχαιότερον ισχυεν ό θεσμός 
τών Ευταξιών έν ταίς ’Εκκλησίαις. Οί Εύταξίαι έπιμελοϋντο τής εύπρεποϋς έμφα- 
νισεως τοϋ έκκλησιάσματος, τής ήσυχου καί άξιοπρεποϋς παραμονής τών έκκλη- 
σιαζομένων κατά τήν διάρκειαν τών λειτουργιών καί έν γένει έπετήρουν τήν τάξιν 
εν ταΐς εκκλησίαις. Ό  θεσμός καταργήθηκε, σημείωνε ό Χρηστοβασίλης, γιαυτό καί 
σημειώνονταν στίς εκκλησίες, ιδιαιτέρως κατά τή Μεγάλη εβδομάδα, έκτροπα. Χρέ
ος τών έπιτρόπων καί τής Χωροφυλακής, τόνιζε, ήταν ή λήψη μέτρων γιά νά λεί- 
ψουν τά έκτροπα, τά όποια ζημίωναν καί τό καλό όνομα τής πόλης καί εμφάνιζαν 
τους κατοίκους της ώς έντελώς άπολίτιστους.- Στίς άρχαιρεσίες πού έγιναν στόν 
εκπολιτιστικό σύλλογο Φιλοδασική ένωσις Ίωαννίνων, στίς 15 Απριλίου, έκλέχτη- 
καν στό πρώτο διοικητικό συμβούλιο οί: Π. Ίωαννίδης, έπιθεωρητής δασών, πρόε
δρος, Εύδοξία Γκορτζή. άντιπρόεδρος, Στ. Κατσαδήμας, δικηγόρος, γραμματέας,
• Νιτσίδης, έμπορος, έφορος, Ίωάν. Οίκονομίδης, τραπεζικός, ταμίας καί μέλη οί:
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Μερόπη Σαλαμάγκα, Μαρία Βρανά, Ν. Ζυγούρης, διευθυντής της Τυροκομικής 
σχολής καί Π. Μελίρρυτος, δημομηχανικός. Πολλά οφείλει ή πόλη στό σωματείο 
αύτό, φρόντισε γιά τήν άναδάσωση τών γυμνών λόφων της.- Νέος Γενικός πρόξε
νος τής Ιταλίας στά Γιάννινα τοποθετήθηκε ό Βιντσέτσος Φιλέττι. Ώ ς τότε διηύ- 
θυνε τό προξενείο ό Λιβεράνι, γνωστός γιά τήν κατασκοπευτική δράση του σέ βά
ρος τής Ελλάδας, ιδίως στίς παραμονές τοΰ έλληνοϊταλικοΰ πολέμου.

Από τίς κινήσεις καί επαφές τοϋ Βενιζέλου καί τίς αντιδράσεις τών 
κομμάτων, γινόταν φανερό πώς ό έρημίτης τής Χαλέπας ηταν άποφα- 

σισμένος νά ξαναμπει στό πολιτικό παιγνίδι, παρά τίς κατά καιρούς δια
ψεύσεις του, στίς όποιες κανένας πιά δέν πίστευε, ούτε κάν οί οπαδοί τοΰ 
κόμματος τών Φιλελευθέρων, Ό  άντιβενιζελικός κόσμος -τό σημειώσαμε 
ήδη- φαινόταν μουδιασμένος καί άπογοητευμένος, διαισθανόταν -καί 
όρθά- πώς ή άνάμιξη τοΰ Βενιζέλου στήν πολιτική, θά όδηγοΰσε σέ έκλο- 
γική συντριβή τους. Ό  λαός κουρασμένος άπό τίς άλλεπάλληλες κυ
βερνητικές κρίσεις, τή λιτότητα, τήν άνασφάλεια, τίς καθημερινές άπειλές 
κινημάτων, άναζητοΰσε ηγέτη πού θά άναλάβαινε μέ άποφασιστικότητα τά

ήνία τοΰ κράτους. Καί γιά 
ένα τέτοιο έργο ό περισσό
τερο κατάλληλος ήταν ό 
Ελευθέριος Βενιζέλος, δο
κιμασμένος έθνικός ηγέτης, 
τά λάθη πού διέπραξε στό 
παρελθόν λησμονήθηκαν. 
Ή ταν όραματιστής, ϊσως 
έδινε ένα νέο όραμα στό 
λαό, πού μετά τή Μικρα
σιατική καταστροφή, δλα 
τά έβλεπε συντρίμμια.

Ή  «άπειλή» λοιπόν τής 
καθόδου τοΰ Βενιζέλου 
στήν πολιτική πλανιόταν 
παντοΰ καί τάραζε τόν 
ύπνο τών άντιβενιζελικών. 
Ή  άντίδρασή τους έκδηλώ- 
θηκε μέσω τών έφημερίδων 

τών ’Αθηνών, καί κατ’ έπέκταση καί τών επαρχιών, οι γιαννιώτικες έφη
μερίδες προσφέρουν πολλές μαρτυρίες γιαυτό. Φυσικά οί κατηγορίες πού 
έκτοξεύονταν έναντίον τοΰ Βενιζέλου δέν έμειναν άναπάντητες άπό τήν 
πλευρά τοΰ εύρύτερου δημοκρατικοΰ χώρου, ό όποιος έπιθυμοΰσε τήν έπι- 
στροφή τοΰ Βενιζέλου, άν καί όρισμένα στελέχη τών Φιλελευθέρων -καί 
πρώτος ό άρχηγός τών Προοδευτικών Φιλελευθέρων καί, κατά κάποιο

Αμέριμνες στιγμές στό ιστορικό Γυαλί Καφε- 
νέ, τη δεκαετία του 50. Από άριστερά: Άθαν. 
Κίτσος, Γ. Άντω νιάδης, Κ. Στεφ όπουλος (δι
κη γό ρ ο ι), Γ . Τ ζ ο β α ν τ ά ρ η ς  (ν εα ρ ό ς) , Νικ. 
Κατσαδήμας (δικηγόρος), Μεν. Καρπούζης(;), 
Α. Πατσέλης(;) καί Ίωάν. Τζοβαντάρης.



— 231 —

τρόπο, διάδοχος τοΰ Βενιζέλου Γ. Καφαντάρης- ήταν άντίθετοι μέ τήν 
επάνοδό του.

Διορατικός ό Χατζής, ώς πρός τίς απώτερες επιδιώξεις τοΰ Βενιζέλου 
έγραφε στήν Ήπειρο (18-3-28): Ό  Βενιζέλος άναμφισβητήτως θά έχη ήδη 
όμόση άνέκλητον έν τή διανοίφ τον τήν άπόφασιν περί άνατροπής τών ήδη 
κνβερνώντων. Οίαδήποτε άλλη ένδειξις καί άν έλειπε, θά έφθανε τό πιστο- 
ποιητικόν τών καλών υπηρεσιών των, τό όποιον διά τών τελευταίων δηλώ- 
σεών του τούς έδωκε, διά νά μαρτυρήση τίς προθέσεις του. Τό πιστοποιη- 
τικόν αύτό ομοιάζει μέ τόν παλαιόν εκείνον σουλτανικόν καφέν. "Οποιος 
τόν έπινεν, έπρεπε νά έτοιμαστή διά τό λουτρόν τοϋ Βοσπόρου... (γιά πνί
ξιμο δηλαδή). Δέν πείθουν (τό λαό) -συνέχιζε- οί επανειλημμένες διαψεύ
σεις τοΰ Βενιζέλου, ίσα ίσα ενισχύουν τίς υποψίες του γιά τό άντίθετο, 
δταν μάλιστα οί δηλώσεις είναι τοΰ τύπου: Έν ούδεμιρ άπολύτως περιπτώ- 
σει θ ’ άναμιχθή εις τήν πολιτικήν (ό Βενιζέλος), εκτός ορισμένων περιπτώ
σεων κινδύνου κλπ. Ή  φράση εκτός ώρισμένων περιπτώσεων, σημείωνε ό 
Χατζής, είναι μία άπό τάς συνήθεις καί άηδεϊς καταστάσας πλέον άναξιο- 
πρεπείς έκδηλώσεις, μέ τάς οποίας τό πολιτικόν «κρυφτούλι» τοϋ παράξε
νου αύτοϋ άνθρώπου παίζεται έσχάτως άπό τών παρασκηνίων καί όπισθεν 
διαφόρων μπερντέδων, πολιτικών ή δημοσιογραφικών. Πιο ορμητικός καί 
καυστικός ό Χρηστοβασίλης -καί οί άντικαταστάτες του στήν έφημερίδα- 
άφηνε κραυγή -άγωνίας κατά βάση- άπό τίς στήλες τής Ελευθερίας (19-3- 
28): Έρχεται! Ή το άλλοτε τό σάλπισμα τής λαϊκής νίκης, τό σύμβολον τής 
επανόδου ένός Βασιλέως λατρευτού. Έρχεται! Είναι ήδη ό ψίθυρος έκα- 
τομμυρίων χειλέων ελληνικών, ψιθυριζόντων έν όνομα γνωστόν μ ετ’ άπο- 
τροπιασμοϋ. "Ας έλθη καί πάλιν. Α λλ ’ ας προσέξη μήπως χάση τήν άκμτ/ν 
του, τήν οποίαν διά τόσων θυσιών έπανέκτησε. Εις τήν Ελλάδα, εκεί παρά 
τούς τάφους τών θυμάτων τών έξ μεγάλων νεκρών, ούδεμία θαλπωρή καί 
ούδεμία χλιδή θά δυνηθώσι νά τοϋ χαρίσωσιν ϋπνον άδιατάρακτον καί έλα- 
φρόν. 'Ας έλθη! Οί Έλληνες έπί τή θέα του θά σταυροκοπηθώσιν έν άγίαις 
ήμέραις νηστείας καί προσευχής, ινα λυτρωθώσιν άπό τοϋ πονηροϋ. Αλλά  
κατ’ άνάγκην θά έλθη. Τό αίμα τών θυμάτων κατ’ άπαράβατον κανόνα πα
λαιόν, δ ι’ άκατανικήτου έλξεως, σύρει τούς φονεΐς εις τούς τόπους τών 
εγκλημάτων τών αιμοσταγών. Σέ λίγες μέρες (22-3-28) έγραφε πάλι: 
Ακμαίος καί σφριγηλός έκ τής μακράς άναπαύσεως ό απαίσιος γέρων, κα- 
τασιγάσας έντελώς εις τήν εύμάρειαν τής ξένης τάς τύψεις τής συνειδήσεώς 
του, τήν όποιαν έπώρωσεν απειρία έγκλημάτων καί άνομιών. έπανέρχεται 
Φη εις τήν Ελλάδα, άθλιος νοσταλγός καταστροφής καί τυραννίας.

Οί θέσεις τών άντιβενιζελικών έφημερίδων καί οί κρίσεις τους γιά τό 
πρόσωπό τοΰ Βενιζέλου, προκάλεσαν τήν άντίδραση, έξίσου μαχητική καί 
έντονη, τών γιαννιώτικων έφημερίδων τής δημοκρατικής παράταξης: Τοΰ 
Κήρυκος καί τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος. Ό  τελευταίος σέ άρθρο του (21-



3-28), μέ τίτλο ’Αδιαλλαξία καί μίσος, τόνιζε ανάμεσα σέ πολλά άλλα, 
άπαντώντας κυρίως στήν άρθρογραφία τής Ελευθερίας: Καί ό άρθρογρά- 
φος τής εγχώριας έφημερίδος, δέν περιωρίσθη μόνον είς τόν κακισμόν τών 
πολιτικών πράξεων τοϋ Βενιζέλου, ά λλ ' άπετόλμησε άνευ συνεπειών, νά 
άμφισβητήση καί τόν πατριωτισμόν Αύτοϋ  (τό άλφα κεφαλαίο). Νά θέση 
έν άμφιβόλο) τόν πατριωτισμόν ’Εκείνου (τό έψιλον κεφαλαίο), δστις 
ύπήρξεν ό μεγαλύτερος τών συγχρόνων πατριωτών, Εκείνου, δστις έξύ- 
ψωσεν καί ύπερηφάνως περιήγαγε είς τάς εύρωπαϊκά πολιτικά κέντρα τό 
ελληνικόν όνομα, Εκείνου, δστις έδημιούργησε τήν Μεγάλην Ελλάδα τών 
δύο Ηπείρων καί τών πέντε θαλασσών. Ή  άδιαλλαξία τών πολιτικών 
άντιπάλων δέν μάς άποθαρρύνει διά τό έθνικόν μας μέλλον, τό όποιον 
έπιτάσσει τήν χρησιμοποίησιν τοϋ μεγάλου πολιτικού κεφαλαίου τοϋ Βε
νιζέλου. Ό λοι άς συνενώσωμεν τάς ένεργείας μας πρός τοϋτο. Τυμβωρύ
χους άποκαλοΰσε σέ δεύτερο άρθρο της (26-3-28) ή ίδια έφημερίδα τούς 
άντιπάλους τοϋ Βενιζέλου πού έφεραν στό προσκήνιον τάφους νεκρών, 
γιά νά τόν πολεμήσουν. Διά πολλοστήν άλλά τελευταίαν φοράν -συνέχιζε- 
διαδηλοϋμεν πρός τούς πολιτικούς μας άντιπάλους. δτι θά μετέλθωμεν 
παν μέσον διά νά έπαναφέρωμεν τόν μέγαν πολιτικόν είς τήν πολιτικήν, 
διότι τήν φοράν ταύτην. ύπέρ πάσαν άλλην περίστασιν, ή πατρίς έχει άνά- 
γκην τών υπηρεσιών του. Δέν χρειαζόταν προσπάθεια γιά νά πεισθεϊ ό Βε
νιζέλος νά πολιτευτεί, τό είχε άποφασίσει μόνος του, άπό καιρό. Εκείνο 
πού τόν άπασχολοΰσε ήταν ή μεθόδευση τής έπανόδου, ώστε νά μή προ- 
κληθοϋν τριγμοί στό ίδιο τό κόμμα του άλλά καί στήν εύρύτερη δημοκρα
τική παράταξη. Έμπειρος καί πολυμήχανος καθώς ήταν ό μεγάλος πολι
τικός, θά εϋρισκε τρόπο... Τήν περίοδο αύτή ή Αγροτική ήχώ κρατήθηκε σέ 
άπόσταση άπό τίς διχαστικές διενέξεις τών δυό μεγάλων παρατάξεων. Δέν 
διατύπωσε γνώμη, θετική ή άρνητική, γιά τυχόν έπάνοδο τοΰ Βενιζέλου 
στήν ένεργό πολιτική. Πάντως ή θεωρούμενη άπ’ όλους οριστική άπόφαση 
τοΰ Βενιζέλου, διηύρυνε πάλι τό χάσμα μεταξύ τών δύο παρατάξεων, πού 
είχε κάπως άμβλυνθεϊ μέ τό σχηματισμό τής «οικουμενικής». Τά παλιά 
συνθήματα βγήκαν στήν έπιφάνεια, οί κομματικές παντιέρες άνέμιζαν, καί 
πάλι, έπιτείνοντας τή σύγχιση καί τό Διχασμό. Οί βενιζελικές έφημερίδες 
θυμήθηκαν Ε κ ε ί ν ο ν ,  πού δημιούργησε τήν Μεγάλη Ελλάδα τών δύο 
Ηπείρων καί τών πέντε θαλασσών καί οί άντιβενιζελικές άνοιξαν τούς τά
φους γιά νά θυμίσουν Ε κ ε ί ν ο υ ς ,  τούς μεγάλους νεκρούς τους, τό Βε
νιζέλο πάντοτε θεωροΰσαν ύπεύθυνο γιά τήν έκτέλεσή τους. Πέρασαν 
έβδομήντα τόσα χρόνια άπό τή Μικρασιατική καταστροφή κι είναι νομίζω 
καιρός γιά μιά άντικειμενική άποτίμηση τών γεγονότων. Κατά τήν ταπεινή 
γνώμη μου, στηριγμένη σ’ όσα μέχρι σήμερα έχω διαβάσει, κι είναι πολλά, 
ή εύθύνη βαρύνει καί τίς δυό παρατάξεις. Ό  Βενιζέλος μπορεί νά έδωσε 
σάρκα καί οστά στή Μεγάλη Ιδέα, μπορεί νά γέμισε τίς καρδιές τών Έλλη-
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νων μέ εθνική υπερηφάνεια, τή στιγμή πού έβλεπε νά πραγματοποιούνται 
τά πιό τολμηρά τους δνειρα, εΐχε δλα τά χαρίσματα ενός μεγάλου πολιτι
κού ηγέτη, πού έπέσυρε τήν εκτίμηση τών τότε ισχυρών τής γης, δμως ή 
άπόφασή του γιά τήν εκστρατεία τής Μικράς Άσίας, έστω καί άν τυπικά 
εμφανιζόταν ώς έντολή τών Μεγάλων Δυνάμεων γιά τήν εξασφάλιση τών 
μή μουσουλμανικών πληθυσμών στήν περιοχή, προπαντός τού ελληνικού 
στοιχείου, ήταν μιά τολμηρή ενέργεια, γεμάτη κινδύνους, ή έπιτυχία ήταν 
συναρτημένη μέ τίς θελήσεις τών Μεγάλων καί μέ τις δυνατότητες άντί- 
στασης τών Τούρκων, πού έβλεπαν τούς "Ελληνες ώς εισβολείς. "Οταν ό 
ελληνικός στρατός άποβιβαζόταν στή Μικρά ’Ασία, δλα έδειχναν εύνοϊκά 
γιά μάς. "Ομως δέν ήταν. Ή  θέληση τών συμμάχων μόνο επιφανειακά φαι
νόταν ώς ομόφωνη, οί άντιρρήσεις τής Γαλλίας καί τής ’Ιταλίας, ήταν γνω
στές όχι μόνο στίς κυβερνήσεις, άλλά καί στούς λαούς. Ή  Τουρκία βρι
σκόταν βέβαια σέ διάλυση, πίσω δμως άπό τήν επιφάνεια, κρυβόταν ή 
άπόφαση γιά άντίσταση, ό ήγέτης μόνο έλειπε. Κι δταν αύτός, ό Κεμάλ, 
εμφανίστηκε, ή κατάσταση μεταβλήθηκε ριζικά. Άρχισαν τότε οί επιχειρή
σεις γιά τήν έξουδετέρωση τών έχθρικών δυνάμεων, πού δέν είχαν τελει
ωμό. "Οσο πιό πολύ προχωρούσαν τά έλληνικά στρατεύματα πρός τό έσω- 
τερικό τής Μικράς Άσίας, τόσο μεγαλύτερα καί όξύτερα γίνονταν τά προ
βλήματα. Λάθος, λοιπόν, τού Βενιζέλου πού δέν θέλησε νά σταθμήσει τό 
ουσιαστικό βάρος τών συμμαχικών υποσχέσεων, άπό καιρό είχαν δείξει 
τίς πραγματικές διαθέσεις τους άπέναντι στήν Ελλάδα, στά θέματα τών 
έθνικών μας διεκδικήσεων, καί κυριότερα έκείνων πού συνδέονταν μέ τήν 
άπελευθέρωση τής ’Ιωνίας καί τοΰ Πόντου. Οί «σύμμαχοι» έδωσαν τή 
συγκατάθεσή τους γιά τήν άπόβαση στή Μικρά Άσία, όχι γιατί ήθελαν νά 
μεγαλώσει ή Ελλάδα, άλλά γιατί τά συμφέροντά τους -κυρίως τών Ά γ 
γλων- ήταν τέτοια πού τούς χρειάζονταν μιά δύναμη πίεσης έναντίον τών 
Τούρκων, γιά νά τά έξασφαλίσουν, προπαντός τά πετρέλαια τής Μοσού- 
λης. Λάθος, τοΰ Βενιζέλου ήταν καί τό δτι. δέν πρόβλεψε τήν έμφάνιση κά
ποιου Κεμάλ. Ή ταν δυνατό μέσα άπό τούς κόλπους τοΰ τουρκικού λαού 
πού έβλεπε τούς Έλληνες νά προχωρούν στήν καρδιά τής Τουρκίας, «Γκι- 
ουνάν γκελίορ» φώναζαν τρομαγμένοι έγκαταλείποντας τά σπίτια τους, νά 
μην ξεπηδήσει ένας ήγέτης πού θά συσπείρωνε γύρω του τό τουρκικό έθνος 
και θ άντιστεκόταν μέχρις εσχάτων; Δέν έπρεπε νά τά προβλέψει αύτά ό 
Βενιζέλος; Τήν άσυνέπεια τών «συμμάχων», ούτε τήν έμφάνιση τοΰ Κε- 
μαλ; Ά ν τά είχε ύπολογίσει πιθανόν δέν θά έστελνε τούς "Ελληνες στή Μι
κρά Άσία, κι άν αύτό δέν γινόταν, ίσως ή Ανατολική Θράκη θά είχε σωθεί 
για την 'Ελλάδα. Μεθυσμένος άπό τό όνειρο τής Μεγάλης ’Ιδέας, δπως καί 
Ί συντριπτική πλειοψηφία τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, έκανε τό τόλμημα, χωρίς 
να υπολογίσει συνέπειες, πιστεύοντας πάντα στό καλό άστρο του, στό δαι
μόνιο του, ώς τότε τόν οδηγούσε στήν έπιτυχία καί στή δόξα...
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Τών άλλων, τών άντιβενιζελικών, τά λάθη, πού έξακολουθοΰσαν νά 
θρηνοΰν πάνω άπό τά μνήματα τών νεκρών άρχηγών τους, ήταν μεγαλύ
τερα. Κέρδισαν τίς εκλογές τοΰ 1920 δίνοντας συνεχώς ύποσχέσεις νά ξα- 
ναφέρουν πίσω στήν πατρίδα τίς ελληνικές στρατιές πού αίμορραγοΰσαν 
στά βουνά καί τίς ερήμους τής Μικράς Άσίας. Τά άρθρα τής Καθημερινής, 
τό Οϊκαδε, οί Πομμερανοί, δέν άφηναν καμμιά άμφιβολία γιά τίς προθέ
σεις τους. Ά ντί νά τίς τηρήσουν, θέλησαν νά φανούν βενιζελικότεροι τοΰ 
Βενιζέλου. Συνέχισαν τήν έκστρατεία, μέ δυσμενέστερους τώρα όρους γιά 
τήν Ελλάδα, έξαιτίας τής επιστροφής τοΰ Κωνσταντίνου, καί μέ τολμηρό
τερους όραματισμούς. "Ομως ή "Αγκυρα καί ή Κόκκινη μηλιά, ή στέψη τοΰ 
Κωνσταντίνου ώς αύτοκράτορα, κάτω άπό τούς θόλους τής Αγιάς Σό
φιάς, πνίγηκαν στά ποτάμια τοΰ αίματος τής μεγάλης μάχης τοΰ Σαγγαρί- 
ου κι έγιναν στάχτη στις άφιλόξενες έκτάσεις τής Άλμυράς έρημου, γιά 
νάρθει σέ λίγο ή στρατιωτική κατάρρευση καί ή μεγάλη καταστροφή. Κι 
δπως έλεγε καί ό Δημοσθένης, πρός τό τελενταΐον έκβάν έκαστον τών προ- 
ϋπαρξάντων κρίνεται, τά λάθη τοΰ Βενιζέλου σκεπάστηκαν άπό τά μεγα
λύτερα τών διαδόχων του, πού έξαπάτησαν τόν ελληνικό λαό γιά νά τοΰ 
ύποκλέψουν τήν ψήφο του.

Μπορεί ν ’ άντιτείνει κανείς πώς άν κέρδιζε τίς εκλογές τοΰ 1920 ό Βε
νιζέλος, τά πράγματα θά ήταν διαφορετικά. Αμφιβάλλω γιά μιά αίσια 
έκβαση, γιατί τά συμφέροντα τών «συμμάχων» ιδιαίτερα τών έχθρικά δια- 
κείμενων πρός τήν πατρίδα μας, τής ’Ιταλίας καί Γαλλίας, δέν συμβιβάζο
νταν μέ τήν παρουσία τής Ελλάδας στή Μικρά ’Ασία. Έ τσι ή άλλοιώς, θά 
μάς έδιωχναν. Πιθανόν ό Βενιζέλος, έμπειρος διπλωμάτης καθώς ήταν, νά 
είχε διατάξει τήν έκκένωση, πριν τήν καταστροφή. Θά ήταν κι αύτό ένα με
γάλο έπίτευγμα...

Τώρα, τό 1928, καθώς πλησίαζε τό καλοκαίρι, οί βενιζελικοί ύψωναν 
πάλι τή σημαία τής Μεγάλης Ελλάδας καί οί άντιβενιζελικοί έκλάιγαν 
άκόμα τούς νεκρούς τους. Κανένας δέν κάθησε νά σκεφτεΐ γιά τά βαθύτερα 
αίτια τής καταστροφής καί νά ομολογήσει δημόσια τά λάθη του. Δέν συνέ
φερε τά κόμματα καί τούς άρχηγούς τους μιά τέτοια αύτοκριτική. Κρα
τούσαν τά λάβαρα υψωμένα καί τούς τάφους άνοικτούς, οί βενιζελικοί γιά 
νά ξαναφέρουν στήν έξουσία τόν ένσαρκωτή τής Μεγάλης ’Ιδέας καί οί 
άντιβενιζελικοί γιά νά έπιτύχουν τήν έπιστροφή τοΰ βασιλιά. Μόνο πού 
αύτή τή φορά ή πολιτική τοΰ Βενιζέλου δέν θά έμοιαζε καθόλου μ’ έκείνη 
τής δεύτερης δεκαετίας τοΰ 20οΰ αιώνα...

Τ ά Γιάννινα, άλλά καί δλη ή Ή πειρος, δέν θά έβρισκαν τήν ήρεμία 
τους, άν δέν έξιχνιαζόταν τό έγκλημα τής Πέτρας. Δίκη έγινε στήν 

Κέρκυρα, ένοχοι καταδικάστηκαν σέ θάνατο, ό άθηναϊκός καί ό γιαννιώ- 
τικος τύπος, πρόσφερε νέες άποκαλύψεις, άλλες ήταν άληθινές, άλλες



μυθεύματα, τό κοινό τίς καταβρόχθιζε καί τίς μεταποιούσε άνάλογα μέ τίς 
διαθέσεις του, άλλά καί τήν πολιτική τοποθέτηση τών άδηφάγων άναγνω- 
στών, τό έγκλημα είχε άπό τίς πρώτες μέρες έμπλακεΐ στά γρανάζια τής 
κομματικής εκμετάλλευσης. Οι άνθρωποι πίστευαν όσα ήταν προετοιμα
σμένοι άπό τήν πολιτική τους τοποθέτηση νά δεχτούν, τά άλλα τά άπέρρι- 
πταν, έστω κι άν σ’ αύτά κρυβόταν ή άλήθεια. Ή  καθημερινή ενασχόληση 
τών έφημερίδων μέ τό έγκλημα άντλούσε εμπνεύσεις καί άπό τήν τρέχουσα 
έπικαιρότητα -οί ληστείες, οί φόνοι, καί άλλες έγκληματικές ενέργειες 
είχαν πολλαπλασιαστεΐ- άκόμα καί κρατικά όργανα δέν δίσταζαν νά 
συμπλέκονται δημόσια, όπως έγινε στίς άρχές Μαΐου στήν Κόνιτσα, δπου 
ό έκεΐ ειρηνοδίκης τραυμάτισε σοβαρά ένα ένωμοτάρχη- οί έφημερίδες δέν 
παρέλειπαν νά ένημερώνουν τό λαό, συνήθως κάτω άπό τό στερεότυπο 
τίτλο τής είδησης: Ή  χθεσινή ληστεία. Κάτι άνάλογο γίνεται καί σήμερα 
στίς μέρες μας, μέ τίς ληστείες τραπεζών, ταχυδρομείων, σοϋπερ-μάρκετ 
κ.ά.' ή ληστεία τής ημέρας, άναγέλλει ό παρουσιαστής τήν είδηση άπό τίς 
τηλεοράσεις. Καί οί άρχές; Εξακολουθούσαν νά πελαγοδρομούν σ’ έναν 
άτέλειωτο καί άναποτελεσματικό κύκλο άνακρίσεων, μέ άνακοινώσεις καί 
διαψεύσεις τών άρμοδίων καί μέ τίς έφημερίδες νά κρίνουν έκεινες ποιά 
ήταν ή σωστή θέση καί ποιά ή λανθασμένη. Οί Ρετζαιοι στό μεταξύ έξακο- 
λουθούσαν νά μένουν άσύλληπτοι, οί φήμες οργίαζαν, τή μιά μέρα τούς 
έφεραν στήν "Ηπειρο, τήν άλλη στή Σερβία, μιά άλλη μιλούσε γιά τή Θεσ
σαλονίκη. Έγραφε έκτακτος άνταποκριτής τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος άπό 
τήν πόλη αύτή: (8-3-28): Μία φοβερά εϊδησις κ α τ’ αντάς συνετάρα'ξε τήν 
κοινήν γνώμην τής Μακεδονικής πρωτευονσης. Ό  φοβερός λήσταρχος Ιω
άννης Ρέτζος, εύρίσκετο πρό ολίγων άκόμη ημερών εις τήν πόλιν μας. Ή  
άστυνομία κινητοποιήθηκε καί παρακαλουθοΰσε άπό κοντά κάθε κίνηση 
τοΰ ύποτιθέμενου λήσταρχου, άλλά αύτός δέν ήταν άλλος άπό ένα ήσυχο 
νοικοκύρη τής Λάρισσας, τόν Παππά. ’Ανέβηκε στή Θεσσαλονίκη γιά δου
λειές του, καί μέ τή συντροφιά κάποιου φίλου του περιδιάβαζε στήν πόλη 
γιά νά τήν γνωρίσει καί νά διασκεδάσει. ΤρεΧς άξιωματικοί τής άστυνο- 
μίας τούς πήραν άπό κοντά. Ό ταν μάλιστα κάθησαν σέ μιά ταβέρνα νά 
πιοΰν τό ούζο τους κι ό ένας άπ’ αύτούς μίλησε γιά άρνί στή σούβλα γιά 
νά θυμηθούν τά παλιά, οί άξιωματικοί σιγουρεύτηκαν πιά ότι είχαν άπέ- 
ναντί τους τό Γιάννη Ρέτζο, έμοιαζε φυσιογνωμικά μέ τόν Παππά. Τελικά, 
υστέρα άπό συνεχή παρακολούθηση τούς συνέλαβαν καί ζήτησαν τά πιστο
ποιητικά τους (τίς ταυτότητες θά λέγαμε σήμερα). "Οταν ό Παπάς έδειξε 
το δικό του, πονηρόν μειδίαμα ήνθησεν εις τά χείλη τοϋ άξιωματικοϋ τής 
Χωροφυλακής. — Ά ς  τα αύτά πού σέ λένε Παπά... Ά λλου νά τά πουλάς. 
Ο άλλος διαμαρτυρόταν έντονα, άκόμα καί δταν ό άξιωματικός τοΰ έδειξε 
τη φωτογραφία τοΰ Ρέτζου. — Μοιάζω κύρ αξιωματικέ μου, άπάντησε ό 
Παπάς φοβισμένος, άλλά δέν είμαι ό Ρέτζος. Ή  άστυνομία δμως δέν τόν
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πίστευε κι ήταν αποφασισμένη νά συνεχίσει τίς ανακρίσεις. Ευτυχώς πέ
ρασε απ’ έκει κάποιος άστυνομικούς πού γνώριζε τόν Παπά κι έτσι τόν 
άφησαν. Τοϋ ζήτησαν συγγνώμη καί τόν παρακάλεσαν νά μήν πει τίποτε 
σέ κανέναν. Καί ό μέν Παπάς δέν είπε τίποτε, διότι τρομοκρατημένος άπό 
τόν υπηρεσιακόν ζήλον τής άστυνομίας, τό έσκασεν ολοταχώς διά τήν πα
τρίδα του. Τό πράγμα δμως δέν έμεινε μυστικό καί κυκλοφόρησε σ’ δλη 
τή Θεσσαλονίκη, πού γελοϋσε μέ τό πάθημα τής άστυνομίας.

Οί καθημερινές ληστείες διακόπτονταν κατά διαστήματα άπό τή διάπρα- 
ξη φόνων, έκ μέρους τών συμμοριών, άλλους σκότωναν άπό έκδίκηση, 
άλλους γιά νά τούς τιμωρήσουν ώς καταδότες, κι άλλους γιά νά τούς λη
στέψουν. Υψώνονταν τότε οί φωνές διαμαρτυρίας τών Ήπειρωτών, άρθρα 
καί σχόλια γέμιζαν τίς έφημερίδες, σέ λίγο δλα ξαναγυρνούσαν στή ρουτίνα, 
στίς καθημερινές ληστείες, ώσπου νάρθει τό νέο έγκλημα, γιά νέες κατάρες 
κι άναθέματα. Ή  μεγάλη έκρηξη τής άγανάκτησης τοΰ κόσμου σημειώθηκε 
στίς άρχές Μαΐου, δταν έγινε γνωστή ή άπαγωγή τοΰ ήγουμένου τής Μονής 
Γηρομερίου. άρχιερατικοϋ έπιτρόπου Φιλοθέου, καί τής καλογραίας Λα- 
μπρινής. Οί άνακρίσεις καί οί δημοσιογραφικές πληροφορίες μιλοΰσαν. 
άλλες γιά άπαγωγή πρός προσπορισμό λύτρων 400.000 δρχ. κι άλλες άνα- 
φέρονταν σέ λόγους έκδίκησης. Αιτία, δπως έλεγαν οί φήμες, ή σύναψη έρω- 
τικών σχέσεων μεταξύ ήγουμένου καί καλογραίας Λαμπρινής, πού είχε 
άντικαταστήσει στό μοναστήρι τήν πρώην καλόγραια Αγαθή, ή οποία καί 
θεωρήθηκε, κατά μία έκδοχή, καί ώς ό ηθικός αύτουργός τοΰ έγκλήματος. 
"Οποια καί νά ήταν τά αίτια ή άγριότητα τοΰ έγκλήματος σκόρπισε φρίκη, 
δχι μόνο στούς γύρω άπό τό Γηρομέρι πληθυσμούς, άλλά καί σ’ δλη τήν 
Ήπειρο. Καί ό ήγούμενος καί ή καλόγραια δολοφονήθηκαν κατά τρόπο 
άποτρόπαιο. Ή  καλόγραια σύρθηκε έξω άπό τό μοναστήρι καί σφάχτηκε, 
ένώ τόν ηγούμενο τόν σκότωσαν στό ύπόγειο τοΰ μοναστηριοΰ, άποκεφαλί- 
ζοντάς τον, καί πέταξαν τό κεφάλι του πολλά μέτρα έξω άπό τό μοναστήρι. 
Κινήθηκαν καταδιωκτικά άποσπάσματα πρός σύλληψη τών ένοχων, ό κό
σμος δμως δυσπιστοΰσε γιά τήν άποτελεσματικότητα τής καταδίωξης.

Σχολιασμός τοΰ έγκλήματος έγινε άπ’ δλες τίς έφημερίδες, στήν περί
πτωση αύτή έξέφραζαν καί τά αισθήματα δλου τοΰ λαοΰ. Ή  έκ Φιλιατών 
άναγγελία -έγραφε ή Ή πειρος (9-5-28)- καθ' ην ό πρό ημερών άπαχθείς 
υπό ληστών ήγούμενος τής μονής Γηρομερίου Φιλόθεος, έσφάγη υπό τών 
ληστών, μετά τής έπίσης άπαχθείσης νεωκόρου τής μονής... διεγείρει πάλιν 
θάλασσαν θλίψεως, άλλά καί άγρίαν θύελλαν οργής είς πάσαν Ηπειρω
τικήν καρδίαν... 'Οπωσδήποτε, συνέχοντες πάσαν οδύνην καί πάσαν άγα- 
νάκτησιν, μέχρις όριστικωτέρου διασαφηνισμοϋ φημών καί πληροφοριών, 
άρκούμεθα νά έκφράσωμεν τόν άποτροπιασμόν σήμερον καί νά διερμηνεύ- 
σωμεν τήν Ηπειρωτικήν άγανάκτησιν, διά τό άνίκανον έλληνικόν κράτος, 
μέ τήν άθλίαν δημοσίαν άσφάλειαν τήν όποιαν έχει. ιδιαιτέρως έν Ήπειρο).
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Στό μεταξύ άθηναϊκές καί γιαννιώτικες έφημερίδες μετέτρεπαν σέ άνά- 
γνωσμα τήν άρνηση τών αρχών νά στηριχθούν στίς μαρτυρίες τού παλιού 
οπλαρχηγού Κολιάκη. Ό  Κήρυξ ανακάλυψε πώς τό πραγματικό του έπί- 
θετο ήταν Κολιός, καί ήταν ή μόνη έφημερίδα πού άρνιόταν νά πιστέψει 
στίς καταθέσεις του, προκαλώντας δλες τίς άλλες έφημερίδες τών Γιαννί
νων. Στά σχόλια τοΰ Κήρυκος διέβλεπαν πρόθεση συγκάλυψης υψηλά 
ίστάμενων ένοχων, γιατί είχε γίνει γνωστό δτι ό Κολιάκης ισχυριζόταν δτι 
ήξερε ποΰ βρίσκονταν δχι μόνο τό ποσό τών 2.500.000 δρχ. άλλά όλα τά 
χρήματα τής ληστείας. Έναυσμα γιά νέο κύκλο άντιπαραθέσεων άνάμεσα 
στόν τύπο καί τίς κρατικές άρχές, έδωσαν τά έπί εβδομάδες, καθημερινά 
δημοσιεύματα τής άθηναϊκής έφημερίδας Βραδυνή. ή όποία, ολοκληρώνο
ντας τήν ερευνά της γύρω άπό τό έγκλημα τής Πέτρας, σημείωνε, στά τέλη 
Μαρτίου, σέ άρθρο της (άναδημοσιεύτηκε στήν Ήπειρο τής 3-4-28): Δέν 
είναι διόλου υπερβολικόν νά εΐπωμεν, ότι διά πρώτην φοράν άνεσύρΘη μία 
άκρα τοϋ πυκνού πέπλου τοϋ μυστηρίου, τό όποιον καλύπτει τήν ύπόθεσιν 
αυτήν. Διότι, οϋτε εις τάς επίσημους εκθέσεις, οϋτε κατ' αυτήν τήν δίκην 
τής Κέρκυρας, ή όποία έν τούτοις θά έπρεπε νά διαλευκάνη πλήρως τό 
μυστήριον τοϋτο, ήλθον εις φως τόσα πράγματα, όσα παρήλασαν άπό τών 
στηλών τής «Βραδυνής». Μέ συγκεκριμένα γεγονότα, μέ ονόματα, μέ ημε
ρομηνίας καί μέ σαφείς λεπτομερείας. παρηκολουθήσαμεν ολόκληρον τήν 
δράσιν τών μυστηριωδών προσώπων, τά όποια δρουν έκ τών παρασκη
νίων πρός συγκάλυψιν τής άληθείας, διαθέτοντα πανίσχυρα μέσα.

Στή νέα άντιπαράθεση τύπου καί άρχών. ένεργότερη συμμετοχή είχε ό 
διοικητής τής Χωροφυλακής Πρεβέζης Μανουσάκης. στόν όποιο ό Κολιά
κης, ένώπιον τοΰ διευθυντοΰ τοϋ ύποκαταστήματος τής Εθνικής τράπεζας 
Ίωαννίνων Άλ. Λιβαδέως καί τοΰ πρώην Γ.Δ. Ηπείρου Ε. Μαυρομμάτη, 
μίλησε γιά άπόκρυψη τών κλαπέντων χρημάτων καί γιά τούς αύτουργούς 
τοΰ έγκλήματος, κάτι πού ό μέν Μανουσάκης, μέ έπιστολή του στόν Η πει
ρωτικό άγώνα (6-4-28), άρνιόταν, ένώ ό Λιβαδεύς, κατά κάποιο τρόπο έπι- 
βεβαίωνε. Ύστερα άπό δυό εβδομάδες ό Ηπειρωτικός άγών θά άναδημο- 
σίευε. σέ συνέχειες τίς άπαντητικές έπιστολές τοΰ Μανουσάκη πρός τή 
Βραδυνή, στίς όποιες περιέχονται πολλές λεπτομέρειες, σχετικές μέ τή διε- 
ρεύνηση τών πτυχών τοΰ έγκλήματος τής Πέτρας. Δυό κυρίως έφημερίδες 
ο Ηπειρωτικός άγών, δσο καί ή Ή πειρος άμφισβήτησαν τούς ισχυρισμούς 
τοΰ Μανουσάκη, κυρίως σ’ δ,τι άφοροΰσε τή μαρτυρία τοΰ Κολιάκη, τήν 
οποία χαρακτήριζαν άξιόπιστη -σέ άντίθεση μέ τόν Κήρυκα- καί καταλό
γιζαν εύθύνες στίς άρχές γιά τή μή άξιοποίησή της. (Βλ. άρθρα Ηπειρω
τικού άγώνος στις 31-3-28. 1-4-28, 5-4-28, 6-4-28, 7-4-28, 9-4-28, 18-4-28. 
22-4-28, 24-4-28 καί τής Ηπείρου στίς 1-4-28, 2-4-28, 5-4-28, 6-4-28, 7-4- 
28, 8-4-28 (άρθρο τοΰ Νέστορα Γεωργίτση μέ τίτλο: Τό Πέτραϊκόν άγος. 
στο όποιο κατέληγε: Δι ’ ημάς τούς πιόντας τό πικρόν τής δουλείας ποτή-
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ριον, μίαν καί μόνην μάς παρέχει άλγεινήν έντύπωσιν ή άπό τής άπελευθε- 
ρώσεως τής Ηπείρου καί εντεύθεν διοικητική κατάστασις: ότι Οεωρούμεθα 
ώς νεοδαμώδεις (νέοι "Ελληνες πολίτες) εις τούς όποιους άπαγορεύεται 
πάσης προγενεστέρας δουλικής καταστάσεως ή βελτίωσις. Μέ τό άρθρο 
του ό Ν. Γεωργίτσης, έδινε μιά άλλη διάσταση στή στάση τών άρχών, σχε
τικά μέ τίς άνακρίσεις), 20-4-28, 23-4-28 (τίτλος τοϋ ολοσέλιδου άρθρου: 
Ό  Κολιός, ό Κολιάκης καί ό κ. Μανουσάκης, (25-4-28,26-4-28). Ή  παρεμ
βολή άλλων έπίκαιρων γεγονότων διέκοψε γιά ένα διάστημα τήν ενασχό
ληση τών έφημερίδων γιά τό έγκλημα τής Πέτρας. Χαρακτηριστικό, πά
ντως τοϋ τρόπου μέ τόν όποιο άντιμετώπιζαν οί Ήπειρώτες τή στάση τών 
άρχών, πέραν τών όσων είχε έπισημάνει ό Σίμων ’Ιωνάς, είναι καί τό σχό
λιο τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος (25-4-28): Είναι φαινόμενον λυπηρόν μέν 
άλλ ’ άληθές, ότι πάντοτε, οσάκις έν Ήπείρφ γίνεται λόγος περί διώξεως 
τής ληστείας καί άνακρίσεων διά τό έγκλημα τής Πέτρας καί τών τοιού- 
των, έκάστη άρχή καί έκάστη υπηρεσία νά φροντίζη τήν μέν δάφνην τής 
επιτυχίας νά διεκδικήση ύπέρ αύτής, τήν δέ πικρίαν τής άποτυχίας νά άπο- 
μακρύνη, πρόθυμος νά ποτίση μέ ταύτην άλλους. Καί τής ένδημούσης τρό
πον τινά τοιαύτης άσθενείας τήν έπίδρασιν ουδέ ό κ. Μανουσάκης, άνθρω
πος μέ μόρφωσιν, πείραν καί όξείαν κρίσιν καί άντίληψιν, κατώρθωσε νά 
διαφύγη. Άπό πέρισυ περιεπλανάτο, καί όρθώς ποιών, άνά τά όρη τής 
κοιλάδος τής Φιλιππιάδος καί τών Πέντε Πηγαδίων, μέ τήν προσπάθειαν 
όπως συντελέση καί αύτός διά τήν άποκάλυψιν τοϋ φοβερού έκείνου 
έγκλήματος... Καί έν όσω όλαι του αί προσπάθειαι δέν έφερον τό ποθού- 
μενον άποτέλεσμα, ό κ. Μανουσάκης έσίγα, άπομάκρυνεν άπό τοϋ στόμα
τός του τό ποτήριον τής πικρίας τής άποτυχίας. "Οταν όμως κοινός Ήπει- 
ρώτης έτόλμησε νά πλησιάση άρχάς καί επισήμους καί παρέσχεν πολυτι- 
μωτάτας πληροφορίας, τότε άμέσως ήγέρθη ή διεκδίκησις τοϋ στεφάνου 
τής νίκης καί τής χαράς τής έπιτυχίας...

Ίσραηλιτικαί άπόκρεω: Μετά μεγάλης ευθυμίας καί πανζουρλισμού εορτάζο
νται αί έορταί τών άπόκρεω εφέτος ύπό τών ’Ισραηλιτών τής πόλεώς μας (πρώτο 
δεκαήμερο τοΰ Μαρτίου). Εις τάς Ίσραηλιτικάς συνοικίας παντοϋ ευθυμία, γλέ- 
ντια. χοροί καί βιολιά. Οί μεταμφιεσμένοι εις ήμερησίαν διάταξιν. Είναι αί μόναι 
ήμέραι κατά τάς όποιας οί συμπολίται μας Ίσραηλίται θύουν εις τόν Βάκχον. Ποϋ 
νά φαντάζονταν οί δυστυχείς, πώς υστέρα άπό 16 χρόνια, θά τούς θυσίαζαν στό 
δνομα της Άρείας φυλής, σέ εφαρμογή σχεδίου πού είχαν συλλάβει εγκληματίες καί 
παράφρονες ηγέτες, πολιτικοί καί στρατιωτικοί...- Έντονο άγώνα άρχισε πάλι ένα
ντίον τής Διδασκαλικής 'Ομοσπονδίας ό Χατζής, άλλά καί κατά Συλλόγων τών δι
δασκάλων τοϋ νομοϋ Ίωαννίνων. Τούς κατηγοροΰσε έπί άριστερισμφ χρησιμοποι
ώντας βαρείς χαρακτηρισμούς έναντίον τους καί ήταν άντίθετος μέ τή διαφαινόμενη 
έκλογή ώς άναπληρωτή αίρετοΰ έκπαιδευτικοΰ συμβούλου τοΰ Σωτηρίου Δαγκλή. 
Οί έπιθέσεις συνεχίστηκαν καί τίς έπόμενες εβδομάδες, μέ τήν Ιδια οξύτητα. Σέ έντο
νους δμως τόνους άπάντησαν καί οί δάσκαλοι (’Ηπειρωτικός άγών, 22-3-28), κατη-
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γορώντας τό Χατζή ότι μέ τήν άρθρογραφία του προσπαθούσε νά τρομοκρατήσει 
τους δασκάλους έν δψει τών έκλογών αιρετών έκπαιδευτικών συμβούλων. Οί 
έκλογές έγιναν τήν 1η ’Απριλίου καί εκλέχτηκαν (σέ πανελλήνια κλίμακα) ώς: τα
κτικός αιρετός έκπαιδευτικός σύμβουλος ό Άριστ. Ρουχωτάς (είχε υποδειχτεί, δπως 
καί ό Δαγκλής, άπό τή Διδασκαλική ομοσπονδία) μέ 126 ψήφους,καί Σ. Δαγκλής ώς 
αναπληρωματικός μέ 153 ψήφους. Τό άντίπαλο ψηφοδέλτιο τού Γιαννικοπούλου 
πήρε 49 ψήφους. Οί συνεχιζόμενες έπιθέσεις τοΰ Χατζή κατά τών δασκάλων, μέ τήν 
κατηγορία τοΰ άριστερισμοΰ, οδήγησε στά γραφεία τής Ηπείρου αντιπροσωπεία δα
σκάλων γιά νά διαμαρτυρηθεΐ γιά τή στάση του. Ή  συνάντηση εγινε στίς 27-4-28 καί 
περιγράφεται ώς εξής σέ σχόλιο τοΰ Χατζή (28-4-28): Ό  κ. Κων. Σφάγγος -παλαί
μαχος δημοδιδάσκαλος έκ τών κρατίστων- έπισκεφθείς τά γραφεία μας χθές, μετά 
τοϋ επίσης δημοδιδασκάλου κ. Δεβέκου, μάς παρεπονέθη διότι ή «Ήπειρος» έσχά- 
τως δριμύν διεξάγει άγώνα κατά τών δημοδιδασκάλων, ότι τούς άδικεΐ έπιτιθεμένη 
καί γενικεύουσα τάς κρίσεις της καί τά σχόλιά της, κλπ. Ή  «Ήπειρος» ευτυχής θά 
ήτο νά ήδύνατο, τουναντίον, νά μερικεύση δι ’ ελάχιστους τάς δριμείας κρίσεις της 
καί νά γενίκευση διά τούς πολλούς καί τούς πλείστους τόν ενθουσιασμόν τών καλών 
καί επαινετικών έκφράσεών της. Δυστυχώς οί ίδιοι οί δημοδιδάσκαλοι δέν μας βοη
θούν είς τήν τοιαύτην διάθεσιν καί πρόθεσίν μας. Διότι ενώ όταν δημοσιεύονται, 
αϋθαδέσταται, διά τήν φραστικήν μωρίαν των, προσκλήσεις, καί τοιχοκολλοϋνται 
έξωθι σχολών, ή δταν γίνονται συνέδρια, ώς τό τής Κονίτσης, πρό μηνών, καί οί 
«έραστές τής έχπαίδευψης» καί οί «μαλλιοτραβηχτές τής γλώσσας» άρλουμπίζουν 
άρρητ’ άθέμιτα καί γρονθοκοποϋν δ,τι ή άλλη Ελλάς λατρεύει ώς τιμίαν παράδοσιν 
καί ώς καθεστώς ηθικόν ίδικόν της, κανείς έκ τών άλλων κυρίων δημοδιδασκάλων 
τής (Διδασκαλικής) ’Ομοσπονδίας δέν διαμαρτύρεται, άλλά δλοι κάνουν τόν κωφόν 
καί υποκρίνονται τόν κωφάλαλον - μόνον δέ δταν ή φωνή τοϋ τύπου μέ τό μαστί
γων τής κοινής αδημονίας καί άγανακτήσεως κτυπήση, τότε εμφανίζονται νά δια- 
μαρτυρηθοϋν. Ά ς  βοηθήσουν λοιπόν τόν τύπον οί καλοί δημοδιδάσκαλοι, κολάζο- 
ντες δημοσίςι τάς πλάνας, έσκεμμένας ή άσυνειδήτους, καί τάς μωρίας, έξ άγραμμα- 
τωσύνης ή έκ κενοσπουδίας, μερικών μωρών συναδέλφων των, διά νά ήμποροϋμεν 
καί ημείς, αντί νά γενικεύωμεν, έκ τής σιωπής των, κρίσεις, νά μερικεύωμεν τάς 
μομφάς είς ώρισμένους μόνον. Κόπασε, προσωρινά, ή άντιδικία μεταξύ δασκάλων 
καί Ηπείρου, γιά νά ξαναρχίσει άργότερα, δταν άλλα γεγονότα εδωκαν άφορμή.- 
Σοβαρότατη έλλειψη γιά τήν πόλη ήρθε νά καλύψη τό ήλεκτροκίνητο πλυντήριο, κα
θαριστήριο καί βαφείο τών Άθαν. Τσιμογιάννη καί Κυριάκου Στόλη. Ή ταν τό 
πρώτο τοΰ είδους αύτοϋ στά Γιάννινα. Έπειδή υπήρχε προοπτική νά πλένονται έκεΐ 
και ό ρουχισμός καί οί στολές τών στρατιωτών, ή VIII μεραρχία συγκρότησε ειδική 
επιτροπή, στήν όποία συμμετείχαν καί δυό στρατιωτικοί γιατροί, μέ άποστολή νά 
εξακριβώσουν άν τό πλυντήριο πληροΰσε τούς δρους τής καθαριότητας καί άπολύ- 
μανσης. Ή  εκθεση τής επιτροπής άνέφερε, ανάμεσα στ’ άλλα: Τό πλυντήριον τοϋτο 
είναι ηλεκτροκίνητον. Διά τήν πλύσιν έχρησιμοποιήθη μόνο ϋδωρ καί διαλελυμένος 
σαπων ά ν ε υ  ο ΰ δ ε μ ι ά ς  έ τ έ ρ α ς  ο υ σ ί α ς .  Τά πρός πλύσιν είδη έτέθησαν 
εντός κυλίνδρου, χρησιμοποιουμένου ώς σκάφης. Διά τής μηχανικώς ένεργουμένης 
περιστροφικής κινήσεως τοϋ εσωτερικού κυλίνδρου έπέρχεται ή άνακίνησις τών 
ειδών καί επιτυγχάνεται τ ε λ ε ί ω ς  οϋτω ό καθαρισμός αυτών, χωρίς νά έπέρχεται 
ουδεμία φθορά είς τά είδη. ’Ακολουθούν κι άλλες έπαινετικές κρίσεις γιά τό στράγ- 
Υΐσμα, γιά τήν απολύμανση τών ειδών άπό κάθε παθογόνο μικρόβιο, άκόμα καί οί
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ψείρες καταστρέφονταν. "Αξιζαν, λοιπόν, οί εκτεταμένες περιγραφές γιά τό νέο 
έργοστάσιο.- Ή  διένεξη μερίδας τοϋ τύπου, κυρίως τοϋ Ηπειρωτικόν άγώνος, μέ 
τήν Ηλεκτρική εταιρεία, συνεχιζόταν, χωρίς άνάπαυλα. Τήν ’Ηλεκτρική εταιρεία 
υποστήριζε ή Ήπειρος.- Συνεχιζόταν επίσης ή αντιδικία άνάμεσα στόν ’Ηπειρωτικό 
άγώνα -συχνά συνεπικουροΰμενο καί άπό τήν ’Αγροτική ήχώ- καί στόν Κήρυκα, γιά 
πολλά θέματα πολιτικά, δημόσιας ασφάλειας κ.ά. Ό  Κήρυξ υποστήριζε μέ φανατι
σμό τό δίδυμο Μπότσαρη-Λούλη καί καταφερόταν δριμύτατα έναντίον τών Αλ. 
Μυλωνά, Αλεξ. Μελά καί Σπ. Χασιώτη τούς όποιους έπαινοΰσαν οί άλλες δυό έφη
μερίδες. Κύριος στόχος ήταν ή έξασφάλιση έπιρροής στό φιλελεύθερο χώρο, ή διε
ξαγωγή έκλογών άρχισε ήδη νά διαφαίνεται. Στήν άντιβενιζελική παράταξη ή άντι- 
δικία Χατζή-Χρηστοβασίλη είχε σταματήσει μήνες πρίν. Στίς έκλογές καί οί δυό θά 
συνέκλιναν στήν υποστήριξη τοϋ Λαϊκοϋ κόμματος.- Τόν Απρίλιο πέθανε στήν 
Αθήνα ό Βορειοηπειρώτης (άπό τή Χειμάρα) συνταγματάρχης Δημήτριος Δούλης, 
άγαπητός στούς Ήπειρώτες γιά τήν αγωνιστική του δράση καί προπαντός γιά τήν 
ένεργό καί αποτελεσματική συμμετοχή στόν Αντονομιστικό άγώνα τής Βορείου 
Ηπείρου. Διετέλεσε υπουργός τών Στρατιωτικών στήν κυβέρνηση τής Αυτονόμου 
καί άρχηγός τοϋ στρατοϋ της. "Ολες οί γιαννιώτικες έφημερίδες, άλλά καί οί άθη- 
ναϊκές, έγραψαν ύμνους γιά τόν τιμημένο στρατιώτη στίς νεκρολογίες τους.- Νέοι 
δικηγόροι: οί Μιχαήλ Δερδεμέζης, Γεώργιος Βαβαρέτος καί Χρήστος Κωνσταντό- 
πουλος, έπιτυχόντες εις τάς εξετάσεις τον Αρείον Πάγον, έλαβον τήν άδειαν τοϋ 
δικηγορεΐν.- Στό δεύτερο δεκαήμερο τοΰ Απριλίου άρχισε τίς παραστάσεις του στό 
θέατρο Ενστρατιάδου θίασος νεοελληνικής όπερέττας, μέ έπικεφαλής τόν πολύ άγα- 
πητό στό γιαννιώτικο κοινό Γεώργιο Ξύδη.- "Ενα άκόμη σημαντικό γεγονός γιά τά 
Γιάννινα: ή έμφάνιση στρατιωτικού άεροπλάνου: Χ0ές(18-4-28) περί τήν Π ηνπρω 
ινήν, ϋπερθεν της πόλεως ένεφανίσθη άεροπλάνον προερχόμενον έκ τών Β.Δ. σημεί
ων τοϋ όρίζοντος. Ό  κόσμος μετά περιεργείας παρηκολονθησε τόν επισκέπτην. Τό 
άεροπλάνο, άφοΰ έκαμε μερικούς γύρους πάνω άπό τήν πόλη, κατευθύνθηκε ανατο
λικά, άφοΰ πρώτα έρριξε δάφνινο στεφάνι, μέ τήν έπιγραφή: Ή  άεροπορία τον 
έλληνικοϋ στρατοϋ εις τούς πεσόντας έν Μπιζανίφ.- Στίς 22 Απριλίου, τό βράδυ, 
ισχυρότατος σεισμός -δέν ξέρω άν τότε μετρούσαν τήν έντασή του μέ ρίχτερ- κατέ
στρεψε τελείως μιά όμορφη πόλη τής Ελλάδας, τήν Κόρινθο. Ή  τελεία καταστροφή 
τής Κορίνθον τηρεί εις μεγάλην συγκίνησιν τόν λαόν τής πρωτενούσης καί ολοκλή
ρου τής Ελλάδος, έγραφαν οί γιαννιώτικες έφημερίδες καί δημοσίευαν έκτενεΐς πε
ριγραφές τής καταστροφής καί τών τραγικών συνεπειών της. Έτυχε νάχει ένα καλό 
δεσπότη ή Κόρινθος, τό Δαμασκηνό, τόν κατοπινό αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Κινήθηκε 
δραστήρια πρός κάθε κατεύθυνση, στό έσωτερικό καί τό έξωτερικό. καί κατόρθωσε, 
μέ τή βοήθεια καί τοΰ κράτους, νά ανοικοδομήσει τήν Κόρινθο, μέ αντισεισμικές 
προδιαγραφές. Βοήθησε τότε καί ή δλη Ελλάδα μέ τούς εράνους σέ πόλεις καί χω
ριά, τό δράμα τής Κορίνθου καί τών κατοίκων της δέν άφησε κανένα άσυγκίνητο.- 
Νέος ύποδιοικητής τής Α.Δ.Χ. Ηπείρου τοποθετήθηκε ό άντισυνταγματάρχης Κων. 
Καζάκος.- Ό  διευθυντής τοΰ Μονοταξίου Διδασκαλείου Γ. Ζομπανάκης, ύστερα 
άπό τά έντονα σχόλια τοΰ τύπου γιά άπόσπασή του στήν ’Αθήνα, γύρισε στά Γιάν
νινα καί άνέλαβε τά καθήκοντά του.- Τό Αναγνωστοπούλειον Γεωργικόν σχολεΐον 
τής Κόνιτσας, δέχονταν τούς τελευταίους μήνες πολλές έπισκέψεις άπό συνεταιρι
στικές οργανώσεις, σχολεία κ.ά. ό έγχώριος τύπος δημοσίευσε έκτενεΐς περιγραφές 
γιά τούς σκοπούς καί τήν άποστολή του. Μιά τέτοια, έκτενέστατη καί κατατοπιστική
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περιγραφή, δημοσίευε, σέ ωραία δημοτική γλώσσα ό Γ.Λ.Κ. στήν Ήπειρο, σέ συνέ
χειες (άπό 3 μέχρι 17-4-28). Έπίτιτλος στήν περιγραφή του: Ένα κομμάτι Αμερικα
νικού πολιτισμού κρυμμένο σέ μιά άκρη τής Ηπείρου.- Κυκλοφόρησε καί στά Γιάν
νινα τό ώραΐο βιβλίο τοΰ καθηγητή τοΰ πανεπιστημίου τής Βαρσοβίας Θαδδαίου Ζε- 
λίνσκι, μέ τίτλο: 'Ημείς καί οί άρχαίοι. Ή ταν άπό τά πρώτα βιβλία πού αγόρασα, 
δταν σ’ ένα χρόνο κατέβηκα άπό τό χωριό μου στά Γιάννινα καί ή μελέτη του μοΰ 
χάρισε έξοχες πνευματικές συγκινήσεις. Τό έχω άκόμα στή βιβλιοθήκη μου.- Οί έφη
μερίδες τών Γιαννίνων έκφράζονταν εγκωμιαστικά γιά τό έργο τοΰ Ήπειρώτη νο
μάρχη Τρικκάλων καί παλιοΰ δημοσιογράφου Νικ. Λάππα. Τόν έπαινοΰσαν άκόμα, 
γιατί έπεισε δλες τίς κοινότητες τοΰ νομοΰ του νά έγγραφοΰν συνδρομήτριες στίς 
έγχώριες έφημερίδες, κάτι πού μάταια πάσχιζαν νά πετΰχουν οί γιαννιώτικες.- Ό  
Νέστωρ Γεωργίτσης σέ άρθρο του στήν Ή πειρο  (12-4-28), μέ τίτλο: Ή  καθολική 
Γαλλία καί ή ορθόδοξος 'Ελλάς επιτίθεται μέ σφοδρότητα έναντίον τών Γαλλόφι
λων, ΰπενθυμίζοντάς τους: ...Γάλλοι ησαν οί άνακόψαντες τήν πρός τήν Κορυτσάν 
πορείαν τοϋ έλληνικοϋ στρατοϋ, ΐνα τήν παραδώσουν εις τούς ’Αλβανούς... Οί Έ λ
ληνες δέν έλησμόνησαν τό γαλλοτουρκικόν σύμφωνον Φρακλέν Μπουγιόν. τήν 
τουρκόφιλον πολιτικήν τής γαλλικής κυβερνήσεως κατά τόν Μικρασιατικόν πόλε
μον, τήν διαγωγήν τών Γάλλων στρατιωτών τόν καιρόν τής πυρκαϊάς τής Θεσσαλο
νίκης, καί τήν παράλειψιν τών Γάλλων δπως πληρώσουν τό άντίτιμον τών ειδών, 
τών χορηγηθέντων εις τά στρατενματά των ύπό τής Ελλάδος, διαρκοϋντος τοϋ πο
λέμου. Ή  Γαλλία ούδόλως συμμετέσχε χρηματικώς ή άλλως πως εις τήν άποκατά- 
στασιν τών προσφύγων, τουναντίον ήρνήθη νά νπογράψη τό παράρτημα τοϋ Πρω
τοκόλλου τής Γενεύης, δ ι ' οϋ άνετίθετο ή διαχείρησις τών νέων δανείων εις τήν Διε
θνή οικονομικήν επιτροπήν, μέχρις έξοφλήσεως ύπό τών Ελλήνων τοϋ πολεμικού 
χρέους των. Ή  ενέργεια αϋτη έχαρακτηρίσθη ώς έκβιασμός καί έν τή ελληνική βουλή. 
"Οτε έπήλθε ή κεραυνοβόλος άναγγελία τοϋ άμερικανικοϋ δανείου πρός τήν Ελλάδα  
άπέσυρε τήν άντίρρησίν της, άφοϋ έγνώσθη δτι ή Αγγλία  καί ή ’Ιταλία θά ύπέγρα- 
φον καί άνευ αύτής. Ό  Γεωργίτσης, στηριζόμενος στό τότε έκδοθέν βιβλίον τοΰ ιστο
ρικού καί μεσαιωνοδίφη Ούίλλιαμ Μίλλερ, τό όποιο έξέταζε τίς σχέσεις τής Ελλά
δας μέ τίς Μεγάλες Δυνάμεις, σημείωνε άνθελληνικές πράξεις τής Γαλλίας, προγε
νέστερες τών προηγούμενων. Μπορεί, βέβαια, ή κατάληξη τοϋ άρθρου του, στήν 
όποία χαρακτήριζε ώς άνοήτους καί βραδείς τή καρδίφ. δσους πίστευαν στή φιλία 
με τή Γαλλία, νά ένεΐχε ποσοστό υπερβολής, άνατάραξε δμως τίς συνειδήσεις εκεί
νων πού τυφλά υποστήριζαν δτι κάθε τι προερχόμενο άπό τή Γαλλία ήταν καλό γιά 
τήν Ελλάδα.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Ο ΕΣΣΑΤ ΠΑΣΑΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Γιά τις οικογένειες τοϋ Πέτρου καί τοϋ Γιάγκου, τό Πάσχα πού πλησία
ζε (15 ’Απριλίου) έπαιρνε άλλες διαστάσεις, δέν έμοιαζε μέ τή μεγάλη ημέ
ρα τής Χριστιανοσύνης κανενός προηγούμενου χρόνου. Έ ξω  θρασομα- 
νούσε ό πόλεμος άνάμεσα σέ βενιζελικούς καί άντιβενιζελικούς γιά τήν 
επάνοδο ή όχι τοΰ Βενιζέλου στήν πολιτική. Οί Βενιζελικοί τόν περίμεναν 
πάλι, δπως καί τήν δεύτερη δεκαετία τοΰ αιώνα, ώς Μεσσία, οί άλλοι, 
ϋστερα μάλιστα άπό τίς πικρές έμπειρίες τής δεκαετίας τοΰ ’20, τόν έβλε
παν ώς ’Αντίχριστο, πού ξεπηδούσε άπό τήν κόλαση γιά νά καταστρέψει 
τήν Ελλάδα. Τίποτα, άπό δλη αύτή τή διαμάχη, δέν είχε άντίκτυπο στή ζωή 
τών δυό οικογενειών. Ά λλο ήταν τό φλέγον θέμα γιαυτές: ή έπιστροφή τής 
Θεώνης. Άπό τό τελευταίο ταξίδι στήν Κωνσταντινούπολη ό Θ. Καρβού
νης γύρισε στά Γιάννινα φέρνοντας τή μεγάλη είδηση: Ό λα  είχαν τακτο
ποιηθεί. Μέ τό χρήμα πού είχε στά χέρια του ό Έσσάτ πασας άνοιξε όλες 
τίς πόρτες, άνοιξε καί τό κλουβί, δπου ήταν κλεισμένο τό τυραννισμένο 
κορίτσι. Τό χρήμα κάνει θαύματα. "Οσοι είχαν πάρει τήν άμοιβή τους σχη
μάτισαν μιά τεράστια άλυσσίδα άσφάλειας, άπό τά βάθη τής Μικρας 
Άσίας, ώς τήν Κωνσταντινούπολη, έφτιαξαν ένα δρόμο χωρίς εμπόδια 
καί ή Θεώνη έφτασε στήν Πόλη, χωρίς καμμιά ενόχληση. Τό μαρτύριό της 
είχε πάρει τέλος. Ό  Καρβούνης, σέ συνεννόηση μέ τόν Έσσάτ, άνάθεσε, 
πάντα μέ άμοιβή, σέ μιά τουρκογιαννιώτικη οικογένεια -πολλές είχαν 
έγκατασταθεΐ, μέ τήν άνταλλαγή τών πληθυσμών γύρω άπό τήν Πόλη-, τή 
φύλαξη τής Θεώνης. Μέ τήν τακτοποίηση ορισμένων θεμάτων, τό ελληνικό 
προξενείο θά άναλάβαινε, σέ συνεργασία μέ τίς τουρκικές άρχές, τή μετα
φορά τής Θεώνης στόν Έβρο, άπό έκεΐ καί πέρα δλοι οί δρόμοι ήταν άνοι- 
χτοί γιά τήν Αθήνα. Ό  Καρβούνης, γνωρίζοντας τήν άπόφαση τοΰ Έσσάτ 
νά έπισκεφτεΐ τά Γιάννινα τό Μάϊο, είχε προτείνει νά γυρίσει ή Θεώνη 
ί^αζί του, ήθελε κατά ένα τρόπο νά δείξει στό στρατηγό τήν εύγνωμοσύνη 
της οικογένειας, άν τήν έβλεπε νά στέκεται δίπλα του. Συνετός καί μέ πείρα 
ό Έσσάτ, άπέκρουσε τήν πρόταση, θά γίνει γνωστό, είπε, στούς στρατιωτι
κούς κύκλους τής Κωνσταντινούπολης, καί θ ’ άντιμετωπίσω προβλήματα 
κατά τήν έπιστροφή μου. Είχε δίκιο. Ό  φανατισμός τών Τούρκων τοϋ 
Κεμάλ ήταν τόσο έντονος πού δέν έπιδέχονταν συμβιβασμούς καί διευκο
λύνσεις πρός τούς γκιαούρηδες. Θά έρχόταν πρώτα ό Έσσάτ στά Γιάννινα 
καί ιιετά τήν άναχώρησή του, θά εμφανιζόταν ή Θεώνη.
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Οί δυό οικογένειες, κι όλοι οί φίλοι καί συνεργάτες τους, έδειχναν τή 
χαρά καί τή συγκίνησή τους μ’ δλους τούς τρόπους καί σ’ δλους τούς τό
πους: στά σπίτια, στά μαγαζιά, στούς δρόμους, στά καφενεία, στίς συγκε
ντρώσεις, στούς περιπάτους, στήν πλατεία παντοϋ. Ή  άφιξη τής Θεώνης 
είχε γίνει κοινό μυστικό γιά δλους τούς Γιαννιώτες, έγιναν άκόμα γνωστές 
καί οί τραγικές της περιπέτειες καί ό τρόπος τής άπελευθέρωσής της. 
"Ολοι περίμεναν νά δούν αύτό τό βασανισμένο κορίτσι, άναστήθηκε άπό 
τούς νεκρούς, δπως ό Χριστός άπό τόν τάφο του, δπου νάταν τό Πάσχα 
έφτανε. Τά δυό σπίτια πρετοιμάζονταν άπό τώρα, είχαν άρχίσει ήδη οί μέ
ρες τής Μεγάλης Εβδομάδας. Οί γυναίκες σχέδιαζαν, έγραφαν καταλό
γους προσκεκλημένων, έκαναν διπλές καί τριπλές προμήθειες, ό κήπος 
τοΰ άρχοντικοϋ τοΰ Κωστίδη γέμισε τραπέζια, καλοκαίρι θάταν, δταν θά 
γύριζε ή Θεώνη, ό κόσμος δέν χωροΰσε στά δωμάτια τοΰ σπιτιού, θά γιόρ
ταζε στήν άπλα τών ελεύθερων χώρων. Τό βράδυ, στίς άγρυπνίες, όλες πή
γαιναν στίς εκκλησίες, ν ’ άκούσουν τά πάθη τά σεπτά, τά ίδια είχε περάσει 
καί ή Θεώνη τους. Εύχαριστούσαν τόν Εσταυρωμένο γιά τή συγκατάβασή 
του καί τό έλεός του, κι δταν έφτασε ή νύχτα τής ’Ανάστασης δέν είχαν 
άλλα αισθήματα νά κενώσουν άπό τίς καρδιές τους, τά είχαν άδειάσει δλα 
στό βάθρο τοΰ Σταυροΰ, τίς προηγούμενες μέρες. Γιόρτασαν τήν πρώτη 
’Ανάσταση στό ’Αρχιμαντρειό, ό Πέτρος μέ τά παιδιά καί τά έγγόνια του, 
ό Γιάγκος μέ τή Φωτεινή, ή κόρη τους ή Χριστίνα μέ τόν άνδρα της καί τά 
πεθερικά της, ό Θεριανός μέ τήν ’Αλεξάνδρα καί τό παιδί τους, δλοι μιά 
οικογένεια άποτελοΰσαν, κι δλων τά σπίτια ήταν έτοιμα γιά νά γιορτά
σουν τόν ερχομό τής Θεώνης. Τή δεύτερη ’Ανάσταση πήγαν, δλοι μαζί πά
λι, στή Μητρόπολη, πέρασαν ύστερα άπό τό μητροπολιτικό μέγαρο γιά νά 
φιλήσουν τό χέρι τοΰ Σπυρίδωνα, νά πάρουν τά πασχαλιάτικα αύγά άπό 
τά χέρια του καί νά τοΰ άναγγείλουν τή μεγάλη είδηση. Οί μακροχρόνιες 
απουσίες τοΰ δεσπότη στήν ’Αθήνα καί οί μεγάλες έγνοιες τοΰ Πέτρου δέν 
τοΰ έπέτρεψαν νά περάσει άπό τή Μητρόπολη, νά κουβεντιάσει μέ τό δε
σπότη, παρόλο πού τόθελε πολύ. Είδε ό Σπυρίδων τή χαρά ζωγραφισμένη 
στό πρόσωπο τοΰ Πέτρου καί κατάλαβε: —Ό λα καλά; τόν ρώτησε προ- 
σφέροντάς του τά πασχαλινά αύγά. —Δέν γίνονται καλλίτερα, δεσπότη 
μου, τόν άλλο μήνα ή Θέωνη έρχεται. Ό  Σπυρίδων, πρός κατάπληξη δλων, 
σηκώθηκε άπό τήν πολυθρόνα του, άγκάλιασε τόν Πέτρο καί τόν φίλησε. 
Μέ τήν Ιδια στοργή συμπεριφέρθηκε καί σ’ δλους τούς άλλους, προπαντός 
στο Γιάγκο Κεϊβανίδη, δέν έλεγε ν ’ αφήσει τά χέρια του μέσα άπό τίς χοΰ- 
φτες του... "Υστερα δλες οί μέρες καί οί νύχτες ήταν γιά τίς εύτυχισμένες 
οικογένειες, μιά συνεχής όλοφώτεινη μέρα, μιά προέκταση τοΰ χρόνου 
φορτισμένη μέ τό γλυκό συναίσθημα τής προσμονής καί τής σιγουριάς, δτι 
αυτό πού περίμεναν τόσα χρόνια τώρα είχε γίνει, δπου νάταν ή Θεώνη θά 
ξεπρόβαλε στό μάκρος τοΰ δρόμου, ώραία, μέ στητή κορμοστασιά, μ’ δλες



— 244 —

τις χάρες πού τήν είχε προικίσει ή φύση, δπως τήν ήξεραν οί δικοί της πριν 
ξεσπάσει ή μεγάλη καταστροφή...

Μπήκε ό Μάης, ό μήνας τής άνάστασης τής φύσης, κι ή άδημονία δλων 
μεγάλωνε. Άκόμα καί ό μουφτής Μουσταφά Καμπέραγας, δέν έκρυβε τή 
συγκίνησή του γιά τή συγκυρία τών γεγονότων. Οί οικογένειες τών δυό φί
λων του θάβρισκαν τό χαμένο παιδί τους κι ό ίδιος θάχε τήν τιμή καί τή 
χαρά ν’ άγκαλιάσει τό φίλο του, τόν Έσσάτ πασά, τόν τιμημένο υπερασπι
στή τών Γιαννίνων, τόν άγαπητό άπ’ δλους, φίλους καί έχθρούς. Είχαν κι 
οί δυό τους γεννηθεί καί μεγαλώσει σ’ αύτή τήν πόλη, ήταν ή πατρίδα τους, 
τρισαγαπημένη πατρίδα, άν έφευγε ό μουφτής μέ τήν άνταλλαγή τών πλη
θυσμών, θά πέθαινε, δέν θά μπορούσε νά ζήσει μακρυά της. Καθόταν στό 
γραφείο τοΰ σπιτιού του ό μουφτής κι άναπολοΰσε παλιές εύτυχισμένες 
στιγμές ζωής στή γεννέθλια γή, κοινές γιά τόν Ιδιο καί τόν Έσσάτ, τότε 
πού ή μουσουλμανική κοινότητα άριθμοΰσε χιλιάδες μέλη, τά δεκάδες τζα
μιά βούιζαν άπό πιστούς, τά ήθη καί τά έθιμα έπιβίωναν τώρα, σκεφτόταν 
ό μουφτής, δσοι άπέμειναν, σκόρπιοι έδώ κι έκεΐ στήν πόλη, σιγά-σιγά ξέ- 
φευγαν άπό τήν παράδοση, ή έπίδραση τοΰ χριστιανικού στοιχείου πάνω 
τους ήταν καταλυτική. Τά τζαμιά έρήμωσαν, άλλα καταστρέφονταν άπό 
τήν έγκατάλειψη κι άλλα κατεδάφιζε τό κράτος γιά νά οικοδομήσει μεγάλα 
κτήρια, νά δημιουργήσει πλατείες, ή πόλη σιγά σιγά άποχρωματιζόταν άπό 
τά σημάδια τής κατάκτησης. Βέβαια τό μεγάλο τζαμί τοΰ περίδοξου Άσλάν 
πασά ύψωνε περήφανα τό άνάστημά του καί λόγχιζε τόν ούρανό στήν κο
ρυφή τοΰ Κάστρου, ήταν γιά τούς μουσουλμάνους πού άπέμειναν, μαζί μέ 
τά άλλα μνημεία πού τό περιέβαλαν, ό ισχυρός συνεκτικός δεσμός γιά νά 
θυμούνται τήν Ιστορία τους. Δέν έτρεφε κανένα έχθρικό αίσθημα ό μου
φτής γιά τό χριστιανικό στοιχείο τής πόλης. Ή ταν οί πολλοί, μέ πίστη 
στήν πατρίδα τους τήν Ελλάδα καί μέ άκλόνητη πεποίθηση πώς καί τά 
Γιάννινα, κι οί άλλες περιοχές πού κρατούσαν άκόμα οί Τούρκοι, θά ένώ- 
νονταν μαζί της. Εγγύηση άποτελοΰσε τό σφρίγος καί ή άπόφαση τοΰ 
έλληνικοΰ στρατού ν ’ άγωνιστεϊ γιά τήν άπελευθέρωση τών άδελφών του, 
ή όρμή του ήταν νεανική, άντίθετα οί ομόθρησκοί του τών Γιαννίνων φαί
νονταν κουρασμένοι, σάν έτοιμοι ν ’ άποδεχτοΰν τό μοιραίο. Αύτή ή μοι
ρολατρική διάθεση διαπότισε καί τόν τουρκικό στρατό, καί κατέβαλε με
γάλες προσπάθειες ό Έσσάτ ν ’ άνατρέψει τήν κατάσταση καί νά τούς 
έμπνεύσει τήν πίστη γιά τή νίκη. Τό πέτυχε. Έτσι, δταν ήρθε ή μεγάλη στιγ
μή τής άναμέτρησης, ό στρατός πού διοικούσε ήταν έτοιμος νά πολεμήσει 
καί νά σκοτωθεί ύπερασπίζοντας τήν πόλη. Ή  άποφασιστικότητα τών 
άντίπαλων, καθοδηγούμενων άπό άξια πολιτική καί στρατιωτική ήγεσία, 
νίκησε τό πείσμα τής άντίστασης τών Τούρκων, άρχισαν νά έξασθενίζουν 
μέρα τή μέρα, άπό τήν πείνα, τή γύμνια, τήν έλλειψη περίθαλψης, τίς λι
ποταξίες τών Αλβανών στρατιωτών, καί τόσες άλλες αντιξοότητες. Ό
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Έσσάτ παραδέχτηκε τήν ήττα του, παρέδωσε τήν πόλη στούς 'Έλληνες καί 
φρόντισε ώς τήν τελευταία στιγμή πού είχε τήν εξουσία στά χέρια του νά 
μή καταστραφεΐ άπό τούς στρατιώτες πού άποχωρούσαν, μέ γεμάτη τήν 
καρδιά άπό μίσος καί δίψα γιά έκδίκηση. Τά Γιάννινα σώθηκαν, είχε κα

ταβάλλει κι ό μουφτής τίς δικές του 
προσπάθειες, οί Έλληνες τό άναγνώρι- 
ζαν καί γιαυτό όλοι βοήθησαν νά μή 
φύγει άπό τήν πόλη. Αύτά συλλογιζό
ταν ό σοφολογιώτατος Μουσταφά Κα- 
μπέραγας τίς μέρες πού περίμενε τήν 
άφιξη τοϋ Έσσάτ, οί πληροφορίες ελε- 
γαν πώς θά έφτανε στό τέλος τού δεύτε
ρου δεκαήμερου τοΰ Μαΐου, νοσταλ- 
γικά άναπολοϋσε τό παρελθόν καί εύ- 
χαριστοϋσε τόν Αλλάχ γιά τίς καλές 
μέρες πού τοΰ έπέτρεψε νά ζήσει στήν 
άγαπημένη πατρίδα του. Τώρα ό Έ σ
σάτ ξαναγύριζε στά Γιάννινα ύστερα 
άπό δέκα πέντε χρόνια αιχμαλωσίας 
καί άπομόνωσης στήν Κωνσταντινού
πολη, όπου εγκαταστάθηκε. Οί Κεμαλι- 
κοί δέν τοΰ συγχωρούσαν γιατί παρέ- 
δωκε τά Γιάννινα, έπρεπε, έλεγαν, νά 

(Σχέδιο τής Θάλειας Φλωρα-Καραβία) πέσουν δλοι τους ύπερασπίζοντάς τα,
άπό τόν άρχιστράτηγο ώς τόν τελευταίο 

στρατιώτη. Μόνο τά τελευταία χρόνια συνειδητοποίησαν πώς είχαν άδικο 
καί πώς ό Έσσάτ είχε έπιτελέσει τό χρέος του στό άκέραιο.

Στό μεταξύ ή οικογένεια τοϋ μουφτή, ετοίμαζε τό σπίτι, καταβάλλοντας 
ιδιαίτερες φροντίδες, γιά νά φιλοξενήσει τόν Έσσάτ, πίστευαν πώς εκεί θά 
ζητούσε νά μείνει ό μεγάλος φίλος τής οικογένειας. Ή ταν κι άλλα άρχο- 
ντικά τούρκων στά Γιάννινα πού ήθελαν νά τόν φιλοξενήσουν, άρχισαν 
μάλιστα κι εκεί οί προετοιμασίες, ό μουφτής δμως ήταν βέβαιος πώς τό 
δικό του θά προτιμούσε.

ί ζητούσε δμως στά Γιάννινα ό Έσσάτ; Ποιά ήταν ή αιτία πού τόν I 
υποχρέωσε ν ’ άφήσει τήν Κωνσταντινούπολη καί νά έπισκεφτεΐ τήν 

πατρογονική γή; Θά ύπέθετε κανείς πώς μόνο τό αίσθημα τής νοσταλγίας 
τόν παρακίνησε γιά ν ’ άποφασίσει τό ταξίδι. Ή ταν κι αύτό, άναμφίβολα. 
Η άνάγκη δμως δημιουργήθηκε άπό κάτι περισσότερο πεζό. Ήθελε νά 

εξασφαλίσει τήν πατρική περιουσία του, είχε δικαιώματα σ’ αύτή άπό τή 
συνθήκη άνταλλαγής τών πληθυσμών, δμως ή ελληνική γραφειοκρατία.
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πού είχε μεταφερθεΐ ατόφια άπό τήν Παλιά Ελλάδα καί στίς Νέες χώρες, 
έβρισκε τρόπους νά δημιουργεί εμπόδια καί περίπλοκες καταστάσεις. Γιά 
νά επιλυθεί τό πρόβλημα, χρειαζόταν ή αύτοπρόσωπη παρουσία τού 
Έσσάτ, έτσι άποφάσισε τό ταξίδι.

Στίς 15 Μάΐου έφτασε, προερχόμενος έκ Κωνσταντινουπόλεως, μέσω 
’Αθηνών, ό κατά τόν πόλεμον τοϋ 1912 υπερασπιστής τοϋ Μπιζανίου 
στρατηγός Έσσάτ πασάς, έγραφαν οί γιαννιώτικες έφημερίδες. Τόν υπο
δέχτηκαν οί άρχηγοί τών μουσουλμανικών οικογενειών πού παρέμειναν 
στά Γιάννινα, ώς μή άνταλλάξιμοι, μέ έπικεφαλής τό μουφτή, άλλά καί 
πολλοί Γιαννιώτες. Ή  ύποδοχή συγκίνησε τόν Έσσάτ, δάκρυα έτρεξαν 
άπό τά μάτια του. Ξαναπατούσε τό χώμα τής άγαπημένης του πόλης, 
αύτήν πού ύπερασπίστηκε άπεγνωσμένα στόν πόλεμο, οί άναμνήσεις τόν 
έπνιγαν, ξύπνησαν μέσα του, καθώς άντίκρυζε τόν τόπο καί τούς άνθρώ- 
πους, γνωστοί οί περισσότεροι, μόλις δέκα έξ χρόνια είχαν περάσει. Ό λοι 
ήθελαν νά τόν φιλοξενήσουν, αύτόν καί τή συνοδεία του, πρώτος άπ’ 
όλους ό μουφτής, τούς γέμισε λύπη ή άπόφασή του. — ’Όχι, είπε, δέν θά 
γίνω βάρος σέ κανένα, θά μείνω στό ξενοδοχείο. Παρακάλεσε καί τόν οδή
γησαν στό ξενοδοχείο ’Ιλιον Πάλλας -σώζεται ώς τίς μέρες μας- όπου είχε 
κρατήσει δωμάτια, γιαυτόν καί τήν άκολουθία του.

Εγκωμιαστικά σχόλια έγραψε ό γιαννιώτικος τύπος γιά τήν άφιξη τοΰ 
Έσσάτ. Θά παραθέσω τίς κρίσεις δλων τών έφημερίδων -μόνο φύλλα τοΰ 
Κήρυκος δέν μπόρεσα νά βρώ, σίγουρα δμως καί τής έφημερίδας αύτής 
οί κρίσεις δέν θ ’ άντιστρατεύονταν τό κοινό αίσθημα. ’Αρχίζω άπό τήν 
Ήπειρο, τήν άρχαιότερη έφημερίδα τών Γιαννίνων (17-5-28): ’Εντελώς 
άτομικής φύσεως υποθέσεις έφερον, μετά δέκα έξ ολόκληρα χρόνια, τόν 
κατά τόν έλληνοτουρκικόν πόλεμον τοϋ 1912-1913 πολιτισμένον καί γεν- 
ναϊον στρατηγόν Έσσάτ πασάν, τόν υπερασπιστήν τοϋ Μπιζανίου καί τών 
Ίωαννίνων. εις τήν πόλιν μας. Γενέτειρα καί τοϋ ίδίου ή πόλις αϋτη, εις 
τήν «Ζωσιμαίαν σχολήν» τής όποιας έξεπαιδεύθη έκ νεαράς ηλικίας, καί 
τήν όποιαν είλικρινώς καί βαθύτατα ήγάπησεν, ώστε ή άγάπη του αύτή νά 
έξασκήση τόσον κϋρος έπί στρατευμάτων, άτινα ή τύχη τών όπλων καί τοϋ 
πολέμου αί δειναί δυσχέρειαι εΐχον περιαγάγη εις άπόγνωσιν σχεδόν, έκ 
τής στενής πολιορκίας, ώστε ούδέ τό έλάχιστον παράπτωμα, ή έλαχίστη 
παρεκτροπή, κατά τό διάστημα εξαμήνου πολιορκίας νά σημειωθή, θά τόν 
έπανίδη μετά συμπαθείας καί σεβασμού, ό όποιος άξίζει εις γενναίους, τί
μιους, ίπποτικούς καί πολιτισμένους άντιπάλους. Καί ό Ιδιος θά έχη τό 
δικαίωμα εις τήν άναγνώρισιν τής συμπαθείας αύτής νά αισθάνεται ότι 
άξίζει ένα τίτλον τιμής, διότι μόνον ή ίδική του πολιτισμένη συνείδησις 
έσωσε τά Ιωάννινα άπό καταστροφήν καί άπό τά παντοειδή κακά άγριο- 
τήτων, άτινα ό πόλεμος, καί μάλιστα τόσον φυλετικώς οξύς, ήδύνατο νά 
έπιφέρη. Εκείνος πού γράφει τάς γραμμάς αύτάς, διευθυντής τής «Ήπεί-
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ρον», δημοσωγραφών καί τότε, καί διά πολίτικά εγκλήματα, κατά τοϋ 
τουρκικού καθεστώτος, ώς συνωμότης καταδικασθείς είς θάνατον υπό τοϋ 
Στρατοδικείου Ίωαννίνων, χρεωστεΐ τό κεφάλι του έκτοτε είς τόν χθές φι- 
λοξενούμενον πολιτισμένον στρατηγόν, μή στέρξαντα νά έκτελεσθή ή θα
νατική άπόφασις. Τό ένθυμούμεθα μετά λεπτής συγκινήσεως, συνδεδεμέ- 
νης μετά τόσων μεγάλων στιγμών καί άναμνήσεων!

Ή  Ελευθερία τοϋ Χρηστοβασίλη (21-5-28): Άφίκετο έν τή πόλει μας ό 
τελευταίος Στρατάρχης τής Τουρκίας Έσσάτ πασάς, ό Ίωαννίτης, χάριν 
τής ένταϋθα έγκαταλειφθείσης κτηματικής του περιουσίας, ήτις συγκατα
λέγεται μεταξύ τών έγκαταλελειμένων τουρκικών κτημάτων. Ό  Έσσάτ 
πασάς, άνήκων είς καλλίστην Ίωαννιτικήν οικογένειαν, υιός δέ τοϋ περί
φημου δημάρχου Ίωαννίνων Άχμέτ Χαλαστή, ύπήρξεν ό τελευταίος άντι- 
πρόσωπος τής Τουρκίας κατά τούς βαλκανικούς πολέμους, ό τελευταίος 
πασάς καί ό τελευταίος συνθηκολογήσας μετά τοϋ Έλευθερωτοϋ Κωνστα
ντίνου τοϋ IB ', ώς διαδόχου καί άρχηγοϋ τών έλληνικών στρατευμάτων. 
Ό  Έσσάτ πασάς είναι τοσοϋτον μάλλον ένδοξος, καίτοι ήττηθείς, διότι 
έπάλαισεν έναντίον νικηφόρου έλληνικοϋ στρατού καί δαφνοστεφούς 
Στρατηλάτου, ή δέ πόλις τών Ίωαννίνων τω οφείλει τήν σωτηρίαν της, 
διότι άλλος Ισως τελευταίος τοϋρκος πασάς, ήδύνατο νά παραδώση τήν 
τέφραν της. Τά θρυλικά Γιάννινα συγκαταλέγουν μεταξύ τών μεγάλων Ίω- 
αννιτών καί τόν Έσσάτ πασάν, άλλά τά κατά καιρούς Δημοτικά συμβού
λια έλησμόνησαν νά ονομάσουν μίαν όδόν μέ τό όνομά του. Ιδού μιά άξιέ- 
παινος πράξις διά τό παρόν Δημοτικόν συμβούλων! Τί νά ειπωμεν δέ διά 
τήν έλληνικήν κυβέρνησιν, ή όποία κατέσχε τά κτήματα τοϋ ήρωϊκοϋ καί 
πεπολιτισμένου Έσσάτ πασά, όστις παρέδωκε τά Γιάννινα είς ‘τάς έλλη- 
νικάς χείρας σώα καί άβλαβή: Τό Δημοτικόν συμβούλων τών Ίωαννιτών 
οφείλει πολυτρόπως νά έκδηλώση τήν εύγνωμοσύνην του είς τόν ήρωϊκώ- 
τατον συμπατριώτην μας Έσσάτ πασάν.

Ό  Ηπειρωτικός άγών (18-5-28): Άπό τής παρελθούσης Τρίτης ή πόλις 
τών Ίωαννίνων έπαναβλέπει, μετά πάροδον μιάς ολοκλήρου δεκαπενταε
τίας, τόν διακεκριμένον υπερασπιστήν τοϋ Μπιζανίου Έσσάτ πασάν. 
Άπασα ή πόλις, έκτιμώσα τά εύγενή καί φιλάνθρωπα τοϋ άνδρός (αισθή
ματα), άτινα σαφώς έδείχθησαν κατά τήν διάρκειαν τής πολιορκίας τοϋ 
Μπιζανίου, οπότε ή άκάθετος ορμή τής έκδικήσεως τοϋ έξοργισμένου 
τουρκικού στρατοϋ κατά τών άδελφών τών πολιορκητών, διά τών ένερ- 
γειών αύτοϋ, έχαλιναγωγήθη. Ήδη άτενίζει αύτον εύγνωμόνως. Ό  άγα- 
πητός οϋτος έπισκέπτης, θά ξενισθή είς τήν πλήρη άναμνήσεων πόλιν 
άρκετάς ημέρας, πρός διευθέτησιν ατομικών υποθέσεων, άναφερομένων 
είς τά έν αύτή ύπάρχοντα κτήματά του. Ό  «Ηπειρωτικός άγών» χαιρετά 
εύγενώς τόν δημοφιλή κ. Έσσάτ πασάν.

Ή  Αγροτική ήχώ (σχόλιο τοϋ Ν. Γεωργίτση τής 19-5-28): Ή  πόλις μας
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φιλοξενεί διακεκρψμένον αυτής τέκνον, τόν στρατηγόν Έσσάτ πασάν, 
όστις διεκρίθη κατά τήν πολιορκίαν καί τήν άλωσιν τοΰ μεγάλου προ- 
μαχώνος τοϋ Μπιζανίου, τήν 20ήν Φεβρουάριου. Άφοΰ έπί έξάμηνον πε
ρίπου άντέσχεν εις τάς επιθέσεις τοΰ πολιορκοΰντος αύτό έλληνικοϋ στρα
τού καί άφοΰ είδε πίπτοντας ένα πρός ένα τούς πέριξ οχυρωμένους λό
φους καί περιεσφίχθη εις σιδηροϋν κλοιόν, ήναγκάσθη νά ύποκύψη εις τήν 
υπεροχήν τών ελληνικών όπλων. "Ο,τι έχει νά θαυμάση τις κατά τήν άξιο- 
θαύμαστον ταύτην πολιορκίαν, είναι ή άνδρεία τών μαχομένων καί ή έν 
μέσω δριμυτάτου χειμώνος ή αντοχή αύτών. Καί οί πολιορκούμενοι έδει
ξαν τήν παρά πάντων όμολογουμένην γενναιότητα τοϋ τουρκικού στρατοϋ 
καί οί πολιορκηταί Έλληνες έξ Ισου έθαυμάσθησαν διά τήν άνδρείαν, τήν 
αντοχήν καί τήν περιφρόνησιν πρός τόν θάνατον. Άμφότεραι αί στρατιαί 
είχον έπί κεφαλής περιφανείς στρατηγούς, οί μέν Τούρκοι τόν Έσσάτ 
πασάν, έκπαιδευθέντα έν Γερμανία, οί δέ Έλληνες τόν λατρευτόν διάδο
χον τοϋ έλληνικοϋ θρόνου Κωνσταντίνον, τόν κουμπάρον τών «Τσολιά
δων του», όστις βραδύτερον, έν 29 ήμέραις, κατήγαγεν 27 νίκας έναντίον 
τών Βουλγάρων, τών Π  ο μ ε ρ α ν ώ ν  τούτων τής Βαλκανικής, όπως έκα- 
λοϋντο πρότερον. Ά λ λ ’ ό,τι έπίσης δέν θά λησμονήση ή πόλις τών Ίωαν- 
νίνων είναι ή μεγάλη πειθαρχία τοϋ τουρκικού στρατοϋ καί ή σιδηρά 
πυγμή τού Έσσάτ πασά, διά τής όποιας συνεκράτει τόν φανατικόν όχλον 
τών Τούρκων. Κ αθ’ όλον τό διάστημα τής πολιορκίας, ούδεμία έσημειώθη 
παρεκτροπή, ότε δ ’ αί μάχαι κατά τάς τελευταίας ημέρας συνεκροτοΰντο 
έγγύς τής πόλεως. οί κάτοικοι συνεκεντροϋντο εις τούς περί τήν πόλιν λό
φους καί έθεώρουν τόν πόλεμον, όπως άλλοτε οί Τρώες άπό τών τειχών 
έθεώρουν τούς Έλληνας. Οί Ήπειρώται γνωρίζοντες καί νά θαυμάζουσι 
καί τών έχθρών τήν άρετήν. δέχονται μετά χαράς τόν συμπατριώτην των, 
χαιρετώντες αύτόν μέ τό «καλώς ώρισεν» εις τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα.

Ό  Γιάγκος καί ό Πέτρος ήθελαν νά έπισκεφτοϋν τόν Έσσάτ άπό τήν 
πρώτη μέρα τής άφιξής του. Αισθάνονταν τήν άνάγκη νά έκφράσουν τή βα
θύτατη εύγνωμοσύνη τους στό στρατηγό, σ’ αύτόν οφειλόταν τό θαύμα τής 
άνεύρεσης καί τής άπελευθέρωσης τής Θεώνης. Ανυπομονούσαν άκόμα ν ’ 
άκούσουν τή χαρμόσυνη είδηση άπό τό στόμα τού ίδιου τοΰ Έσσάτ. 
— *Οχι, τούς συμβούλεψε ό Καρβούνης, πού είχε έρθει νωρίτερα άπό τήν 
Κωνσταντινούπολη, δέν είναι ή κατάλληλη ευκαιρία, τώρα θέλει νά κουβε
ντιάσει μέ τούς ομοθρήσκους του, νά ποϋν τά δικά τους. Θά διαλέξω τή 
μέρα πού θά τόν έπισκεφτεΐτε, μαζί σας θάμαστε κι έγώ κι ό μουφτής, 0ά- 
χει όλη τήν άνεση ό στρατηγός νά σάς άκούσει. Νά σταθείτε μέ θάρρος 
απέναντι του, όχι συνεσταλμένοι καί κακομοίρηδες, ό στρατηγός είναι πε
ρήφανος καί γενναίος, τέτοιους θέλει καί τούς συνομιλητές του. Θά πάτε 
στήν υποδοχή, μαζί μέ τούς άλλους Γιαννιώτες, χωρίς νά δώσετε γνωριμία.
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όσα μάς ενδιαφέρουν θά τά ποϋμε στή δική μας συνάντηση. — Καί ή Θεώ
νη: Πότε θά γυρίσει ή Θεώνη: ρώτησαν κι οί δυό μέ μιά φωνή. —Ό  γυρι
σμός τής Θεώνης είναι δική μας υπόθεση, σάς τό είπα καί τήν άλλη φορά, 
κανονίσαμε μέ τό Προξενείο, όταν γυρίσει ό Έσσάτ στήν Πόλη, θά στεί- 
λουν τή Θεώνη στήν Ελλάδα. Έ νας σας πρέπει νά πάει στόν Πειραιά, νά 
τήν υποδεχτεί, μέ τό βαπόρι θάρθει. — Θά πάμε κι οί δυό, απάντησαν ό 
Πέτρος καί ό Γιάγκος, ό ένας δέν φτάνει, γιά πολλούς λόγους... —Νά πάτε. 
συμφώνησε ό Καρβούνης. Πραγματικά ό ένας δέν φτάνει... συμπλήρωσε.

Ό  Έσσάτ ένοιωθε ώς τά μύχια τής καρδιάς του συγκινημένος πού βρι
σκόταν πάλι στή γεννέθλια γή. Έφερνε στό νού του τίς εύτυχισμένες στιγ
μές τών παιδικών χρόνων καί τής έφηβείας, ξυπνούσε μέσα του ό πόθος 
νά ξαναδεί τή συνοικία πού έζησε μέ τούς φίλους καί συνομιλήκους του, 
τουρκόπουλα καί ελληνόπουλα, δέν έκανε διάκριση στήν έπιλογή τους. μα
ζί τους έπαιζε τά παιγνίδια τής έποχής του, πολεμικά τά περισσότερα, 
πάντοτε έπέβαλε τήν παρουσία του, οί άλλοι τοΰ έδειχναν μαζί μέ τήν αγά
πη καί τό σεβασμό τους. Ποτέ δέν θά ξεχνοΰσε τά βιώματα τής ήλικίας 
αύτής, όσο κι άν άλλα μεταγενέστερα, σπουδών, στρατιωτικής δράσης κι 
άνοδικής πορείας στήν κορυφή τών άξιωμάτων, δόξες καί τιμές, λαμπρές 
τελετές, έπευφημίες καί παράσημα, έπέμειναν πεισματικά νά έξαφανίσουν 
τά πρώτα. "Ολα μποροΰσε νά τά ξεχάσει ό Έσσάτ, δυό μόνο περίοδοι τής 
ζωής του θά έμειναν άνεξίτηλοι στή μνήμη του. Τά πρώτα χρόνια τής ζωής 
του, ώς τήν έποχή πού μεγάλωσε κι ένοιωσε άντρας σ’ αύτή τήν πόλη, τήν 
πολυαγαπημένη, καί τά τελευταία τής στρατιωτικής του σταδιοδρομίας, τά 
ποτισμένα μέ άγχος, θλίψη, δάκρυα, πόνους καί πολύ αίμα. Ό  ’Αλλάχ θέ
λησε νά υπερασπιστεί ό ίδιος τό γενέθλιο τόπο, δταν ήρθε ή μεγάλη ώρα 
τής κρίσης, τότε πού ένας στρατός, σκαρφάλωνε στά οχυρωμένα βουνά 
πού αύτός ύπερασπιζόταν, γιά νά χυμήξει άκράτητος καί ν ’ άρπάξει τήν 
πόλη άπό τά χέρια του. 'Ηταν ή πατρίδα του, σκεφτόταν, καί θά πολε
μούσε νά τήν κρατήσει μ’ δλα τά μέσα. "Ομως κι έκεΐνοι πού σκοτώνονταν 
καθημερινά άπό τά τρομερά κανόνια του είχαν τό δικό τους δίκιο. Ή  πόλη 
ήταν ελληνική, έπρεπε νά τήν άπελευθερώσουν. Καί στίς δικές του φλέβες 
έτρεχε ελληνικό αίμα, πώς μποροΰσε νά τό ξεχάσει; Ένοιωθε πώς θάφτανε 
κάποτε ή στιγμή νά συμφωνήσει στήν παράδοση, πίστευε πώς θ ’ άργοΰσε, 
αυτός θάκανε τό καθήκον του δ,τι καί νά γινόταν, καθήκον πρός τήν πα
τρίδα του, άλλά καί χρέος άπέναντι στούς συμπολίτες του νά κρατήσει τήν 
πόλη άνέπαφη άπό τή βουλιμία τών άλβανικών κυρίως ορδών, πού φαίνο
νταν άποφασισμένες νά ριχτούν στό πλιάτσικο, ν ’ αρπάξουν, νά κατα
στρέψουν. Ένοιωθε περήφανος γιαυτή τήν άπόφαση. οί "Ελληνες τό άνα- 
Υνώριζαν καί μ’ εύγνωμοσύνη τό θυμοΰνταν, τά σχόλια τών γιαννιώτικων 
εφημερίδων τόν συγκίνησαν. Μέ όδηγό τίς άναμνήσεις, άφοΰ άνέθεσε σέ 
καλούς δικηγόρους τή διακανόνιση τών διαφορών μέ τίς ελληνικές άρχές
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γιά τήν άποδέσμευσπ τής περιουσίας του, πήρε σβάρνα μέ τή συνοδεία του 
τίς συνοικίες τής πόλης, άρχίζοντας άπό τούς τουρκομαχαλάδες, οί 
άλλαγές πού είχαν γίνει στό μεταξύ δέν είχαν άλλοιώσει ούσιαστικά τή 
φυσιογνωμία τους -σήμερα δέν άναγνωρίζεις τίποτα άπό τήν παλιά πόλη-, 
γιά νά καταλήξει στά τζαμιά τοϋ φρουρίου. Έκει τόν έπνιξαν τά δάκρυα 
καί ή συγκίνηση. Προσευχήθηκε νοερά κάτω άπό τό Άσλάν τζαμί, ό μινα
ρές του έξακολουθοΰσε νά σκίζει τόν άέρα, περήφανα δπως τότε, κι έδωσε 
στόν εαυτό του τήν ύπόσχεση νά ξανάρθει πάλι στήν πόλη αύτή πού σπαρ
ταρούσε άτόφια στήν καρδιά του...

Ή  συνάντηση τοΰ Πέτρου καί τοΰ Γιάγκου μέ τόν Έσσάτ, έγινε στό 
Ίλιον  Πάλλας, τή μέρα πού κανόνισε ό Καρβούνης. Ό  Έσσάτ σηκώθηκε 
όρθιος νά τούς ύποδεχτεΐ, τούς θαύμαζε γιά τήν έπιμονή πού έδειξαν γιά 
ν ’ άπελευθερώσουν τή χαμένη κόρη τους. Παρόλα, δσα τούς είχε πει ό 
Καρβούνης νά σταθούν άπέναντί του όρθιοι, χωρίς τεμενάδες καί εκδηλώ
σεις ύποτέλειας, στίς όποιες ήταν συνηθισμένος ό Έσσάτ μέ τούς ομοθρή
σκους του, δταν βρέθηκαν άπέναντί στό στρατηγό τά ξέχασαν δλα. Τά 
αισθήματα εύγνωμοσύνης πού τούς πλημμύρισαν τούς σώριασαν στά πό
δια του, άρπαξαν ταυτόχρονα καί τά δυό του χέρια κι άρχισαν νά τά φι- 
λοΰν. —”Οχι, δχι φώναζε ό Έσσάτ ξαφνιασμένος, σηκωθείτε γρήγορα, θέ
λω νά σάς δώ στά μάτια όρθιος, δέν ταιριάζουν αύτά σ ’ εμένα σήμερα. 
Ό ταν σηκώθηκαν οί δυό άντρες μέ ύγρά τά μάτια άπό τή συγκίνηση, ό 
Έσσάτ τούς έσφιξε στήν άγκαλιά του, έμειναν έτσι γιά πολύ, χωρίς νά μι- 
λοΰν. Ύστερα κάθησαν, ό Καρβούνης κι ό μουφτής έκαναν τίς συστάσεις, 
μόνο επαίνους είχαν νά ποΰν καί γιά τίς δυό οικογένειες, οί δυό άντρες 
δέ μιλοΰσαν, τούς έπνιγε ή συγκίνηση, άφησαν στούς άλλους νά έκφρά- 
σουν τά αισθήματα, πού έτρεφαν γιά τόν εύεργέτη τους. Μόνο ό Γιάγκος 
ρώτησε κάποια στιγμή τόν Έσσάτ, μέ αίσθημα άνησυχίας στή φωνή του: 
—Είναι καλά ή Θεώνη μας, έ'ξοχώτατε; Ό  Έσσάτ σκέφτηκε λίγο πριν άπα- 
ντήσει. —Καλά είναι, είπε, όσο μπορεί νά είναι καλά ένα κορίτσι μέ τήν 
περιπέτεια πού εϊχε καί τίς ταλαιπωρίες πού ύπέφερε. Μή σάς φοβίζει 
όμως αύτό, θά συνέλθει, στό σπίτι, όπου τήν έγκατέστησα στήν Πόλη, βρί
σκεται σέ καλά χέρια. Γιαννιώτες είναι, τή θεωρούν σάν κόρη τους. Αύτός 
είναι κι ένας άπό τούς λόγους πού δέν ήρθε μαζί μου τώρα. Ό  άλλος ήταν 
πώς δέν ήθελα νά δώσω λαβή σέ σχόλια κάποιων κύκλων πού είναι άκόμα 
προκατειλημμένοι έναντίον μου, έπρεπε, λένε, νά πέσω μέ τούς στρατιώτες 
μου υπερασπιζόμενος τά Γιάννινα κι άς γίνονταν στάχτη. Α ς  είναι. Τό κο
ρίτσι θά έρθει μετά τήν επιστροφή μου στήν Κωνσταντινούπολη, όταν κρί
νω πώς είναι εντελώς καλά καί μπορεί νά ταξιδέψει χωρίς συνέπειες. Πρέ
πει νά κάνετε υπομονή, πρόβλημα πιά δέν υπάρχει... Είπαν κι άλλα πολλά 
οί τέσσερες γιά τή ζωή στά Γιάννινα, γιά τά παλιά καί τά νέα, καμμιά νύξη 
δέν έκαναν γιά τή Μικρασιατική εκστρατεία, τήν καταστροφή καί τίς συνέ-
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πειές της, δέν ήθελαν νά σχολιάσουν άποφάσεις πολιτικών. Ό ταν σηκώ
θηκαν νά φύγουν, ό Έσσάτ τούς διαβεβαίωσε δτι είχε περάσει ώραΐες στιγ
μές μαζί τους, αύτοί μπορεί νάνοιωθαν εύγνωμοσύνη, δμως κι ό ίδιος 
αισθανόταν πώς είχε κάνει μιά θεάρεστη πράξη, γιά τήν όποια θά ύπερη- 
φανεύονταν σ’ δλη τήν ύπόλοιπη ζωή του.

Άρχισαν νά επανιδρύονται στά Γιάννινα καί σ’ δλη τήν Ελλάδα οί Βορειοη- 
πειροηικοί σύλλογοί, τούς όποιους είχε καταργήσει ό Πάγκαλος κατά τήν περίοδο 
της δικτατορίας.- Ή  τετιμημένη μεγάλη αρχόντισσα τής Ήπειρον Κυρία Ευδοξία 
χήρα Στεργίου Τζωαννοπούλου, ή έπί τό δημοτικότερον Κυρά Ντούκω έπονομαζο- 
μένη, πρωτανεψιά τοϋ μεγάλου έθνικοϋ ευεργέτου Γεωργίου Άβέρωφ. άκολουθοϋ- 
σα καί αύτή, έν τφ μέτρο) τών δυνάμεών της, τό παράδειγμα τοϋ μεγάλου θείου της, 
έπέδειξε (καί πάλι) τά μεγάλα φιλανθρωπικά της αισθήματα κατά τόν γενόμενον 
έρανον τών σεισμών τής Κορίνθου... προσενεγκοϋσα δεκάδας χιλιάδων δρχ. ποσόν 
πολλαπλάσιον τών μεγαλύτερων προσενεχθέντων ποσών ύπό τών πλουσίων τής 
πόλεώς μας. ( ’Ελευθερία, 7-5-28).- Στήν ίδια έφημερίδα (10-5-28) δημοσιεύεται 
άρθρο τοϋ Χρ. Χρηστοβασίλη μέ τίτλο: Ή  έγκληματική μετονομασία τών Ηπειρω
τικών χωρίων. Ό  Χρηστοβασίλης, όπως καί ό μητροπολίτης Παραμυθίας Άθηνα- 
γόρας, ήταν άπό τήν άρχή άντίθετος σέ κάθε άπόπειρα μετονομασίας τών χωριών 
καί έβαλε συνεχώς έναντίον τής επιτροπής, πού είχε συγκροτηθεί γιά τό σκοπό 
αύτό. Ά πό τίς 14-5-28. ό Άθηναγόρας, δημοσίευσε σέ τρεις συνέχειες, έγγραφό του, 
απευθυνόμενο στή Γ.Δ. ’Ηπείρου, μέ πλήθος παραδειγμάτων πού στήριζαν τήν άπο
ψή του ότι δέν έπρεπε νά έπιχειρηθει ή μετονομασία τών χωριών, άλλά καί όπου 
έπιχειρήθηκε, δέν ήταν έπιτυχής. Έγραφε π.χ.: Τό παρά τήν Α γυιάνχω ρίον Ράπεζα 
μετεβλήθη εις ’Ανθούσαν, άλλά διατί ’Ανθούσαν καί όχι Πλατανιάν. άφοϋ αύτό ση
μαίνει ή άλβανική λέξις. άφοϋ καί σήμερον ετι πλήθος πλατάνων ύπάρχει έν αύτφ; 
Τόν συνοικισμόν Αρίλας τόν είπαν Κεφαλάρι! ’Ασφαλώς ό δούς τήν πληροφορίαν 
ταύτην εις τήν έπιτροπήν ήτο τέλεον άνιστόρητος. άγνοών τήν βυζαντινήν Άρίλαν!- 
Κατά τίς άρχαιρεσίες τοϋ «Συλλόγου Ζαγορισίων» Ίωαννίνων έκλέχτηκαν στό δι
οικητικό συμβούλιο οί: Β. Μιχαηλίδης, ιατρός, Κ. Κατσαδήμας, δικηγόρος (πρόε
δρος), Χαρ. Μαστορίδης, καθηγητής, Άχ. Βάντζιος, καθηγητής. Π. Άποστολίδης, 
ιατρός, Δ. Μέρτζιος, δικηγόρος, Γ. Γκαστής, συμβολαιογράφος, Ή. Τσέπης, λογι
στής καί Γ. Μουλαϊμίδης, δικηγόρος.- Στίς 19 καί 20 Μαΐου έγιναν στά Γιάννινα 
οί Πανηπειρωτικοί αγώνες στίβου, μέ ικανοποιητικά άποτελέσματα.- Συνέχεια σχο
λίων Χρηστοβασίλη γιά τίς μετονομασίες τών χωριών: Χαράς Ευαγγέλια! Οί σοφοί 
τοϋ ύπουργείου ’Εσωτερικών... έσωσαν τήν Ελλάδα καί ίδίζι τήν Ήπειρον, άνακα- 
λύψαντες ολόκληρον ράχιν, ένθα τό χωρίον, συγκειμένην έξ άπέφθου χρυσού, καί 
χάριν τούτου μετονόμασαν τήν Ζαγόριανην εις... Χρυσόρραχην! Μέ τήν μετω- 
νυμίαν... λύεται τό οικονομικόν πρόβλημα τής Ελλάδος, διότι ή Χρυσόρραχη θά 
μάς πληρώση δλα τά δισεκατομμύρια τών χρεών, πού έχει τό ελληνικόν κράτος, κι 
οχι μόνον οί Ζαγοριανϊτες, άλλά δλη ή Ή πειρος κι δλη ή Ελλάς θά τρώνε μέ 
χρυσά χουλιάρια καί χρυσά μαχαιροπήρουνα!- Στόν Ηπειρωτικό άγώνα δημοσιεύ
εται, άπό 7-5-28, μελέτη τοΰ Όδ. Άνδρεάδου γιά τόν Ήπειρώτη λόγιο Κωνσταντίνο 
- Ήροκλή Βασιάδη. (Τό Ήροκλής δέν είναι πατρώνυμο, άλλά τό δεύτερο όνομα 
πού τοΰ δόθηκε κατά τήν άποφοίτησή του άπό τή Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή).- Στήν 
ιδια έφημερίδα δημοσιεύονται άρθρα γιά τήν άνάγκη ίδρυσης Γεωργικής τράπεζας.-
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Ό  Νοσταλγός έγκαταστημένος πιά στά Γιάννινα, συνεχίζει νά δημοσιεύει χρονο
γραφήματα στίς εφημερίδες.- Αρραβώνες: Ό  Ιωάννης Εύαγγελίδης, έκ Βραδέτου 
Ζαγορίου, λαμπρός νέος καί έγκυκλοπαιδικώτατα μορφωμένος, δημοδιδάσκαλος 
τοϋ ένταϋθα Προτύπου σχολείου καί ή σεμνή, ενάρετος καί ώραιοτάτη δεσποινίς 
Βασιλική Σιωμάκου, αδελφή τοϋ λοχαγοϋ Στρατολογίας κ. Λεωνίδα Σιωμάκου. 
ήρραβωνίσθησαν.- Ή  ληστεία καί πάλι σέ μεγάλη έξαρση τό Μάϊο: Καθημερινώς 
αναγγέλλονται άπό τήν ϋπαιθρον -σχολίαζε ό Ηπειρωτικός άγών. 12-5-28)- νέαι 
ληστεΐαι καί φόνοι εις σημεϊον ώστε ή άσφάλεια τής υπαίθρου νά περιέλθη είς ήν 
κατάστασιν ύφίστατο πρό όλίγων έτών. Σήμερον δμως. λόγω τής γενικής οικονο
μικής κρίσεως άναμφιβόλως αϋτη θά έπιδεινωθή, έάν δέν ληφθώσι μέτρα πρός πε
ριστολήν τοϋ κακοϋ. Ήθελα νά ξέρω πότε αύτή ή έρμη Ελλάδα ζοϋσε χωρίς οικο
νομική κρίση. Καί κάτι άκόμα. Στήν έποχή μας ή ληστεία ανθίζει όπως καί τήν 
έποχή έκείνη. Μόνο πού τώρα τίς συνέπειες τίς ΰφίστανται ή πρωτεύουσα καί τά 
μεγάλα άστικά κέντρα.- Στίς 15 καί 16 Μαΐου έγινε γενική άπογραφή τού πλη
θυσμού.- Ή  ο’ικονομική κρίση ανάγκασε πολλές κοινότητες νά μή γιορτάσουν τά 
καθιερωμένα άπό αιώνες πανηγύρια τοϋ χωριού τους. Χαρακτηριστική ή ε’ιδοποί- 
ηση της κοινότητας Σταυρακίου πού δημοσιεύτηκε στίς έφημερίδες: Λόγω τής κρί
σιμου καταστάσεως τοϋ άγροτικοϋ κόσμου, δέν γίνεται ή έφετεινή πανήγυρις τής 
κοινότητος κατά τήν έορτήν τοϋ άγιου Κωνσταντίνου (21 Μαΐου).- Ό  Νέστωρ Γε- 
ωργίτσης δημοσίευσε στόν Ηπειρωτικό άγώνα (19-20 καί 21-5-28), μελέτη γιά τόν 
έξέχοντα άγωνιστή δημοσιογράφο καί συγγραφέα τοΰ Βουκουρεστίου Θωμα Πα- 
σχίδη, γιά τήν έθνική του προσφορά, τίς καταδιώξεις του άπό τούς Τούρκους καί 
τό τραγικό τέλος του.- Τίς πρώτες δημοσιογραφικές έμφανίσεις κάνει άπό τίς 
στήλες τών γιαννιώτικων έφημερίδων ό γνωστός στήν πόλη. κατά τήν μεταπολεμική 
περίοδο Εύαγ. Α. Φακατσέλης (Ε.Α.Φ.). Ό  Ηπειρωτικός άγών (22-5-28) τοΰ φιλο
ξένησε συνεργασία (πού συνεχίστηκε), σέ θέση κυρίου άρθρου, κάτω άπό τόν έπί- 
τιτλο Έλεύθεραι πολιτικαί γνώμαι. Τίτλος τοΰ άρθρου τοϋ Ε.Α.Φ. Πάλιν ή Ήρω- 
διάς μαίνεται, πάλιν όργια, όπου έκφράζει μέ φανατισμό τά άντιβασιλικά του 
αισθήματα.- Από τήν άπογραφή διαπιστώθηκε ότι ό πληθυσμός τοΰ νομού Ίωαν
νίνων άνερχόταν σέ 178.400 κατοίκους (μαζί μέ τό σημερινό νομό Θεσπρωτίας). Τά 
Γιάννινα είχαν τότε 20.919 κατοίκους, ή Πρέβεζα 8.400 (συνολικός πληθυσμός τοϋ 
νομοΰ Πρεβέζης 80.516), οί Φιλιάτες 3.611, ή Παραμυθιά 2.390, τό Μέτσοβο 2.126 
καί ή Κόνιτσα 2.920.- Στυγερόν έγκλημα διέπραξε ή ληστοσυμμορία Κουμπή είς θέ- 
σιν Ριζιανά Ζαγορίου. "Απασα ή περιφέρεια διατελεΐ έν τρομοκρατία, έγραφαν οί 
έφημερίδες, προσθέτοντας ότι ή είδηση κατετάραξε τήν πόλιν. Τί είχαν κάνει οί 
Κουμπαΐοι; Ή  συμμορία Κουμπή-Πανταζή κατέσφαξε τό ποίμνιο τοΰ κτηνοτρό- 
φου Χρ. Καζούκα (320 πρόβατα καί 7 άλογα), γιατί είχε τήν υπόνοια πώς ό Κα- 
ζούκας άνέθεσε σέ άνθρώπους του τήν έξόντωση τοΰ Κουμπή καί τής συμμορίας 
του. Ή  συμμορία, μή άρκεσθεϊσα είς τήν σφαγήν, διέταξε δ ι’ έγγράφου της (οϋτε 
καί δημόσια άρχή νά ήταν!) νά έγκαταλείψωσιν άπαντες οί ποιμένες τά ποίμνιά  
των καί είς περίπτωσιν καθ’ ήν οϋτοι δέν θέλουσιν υπακούσει είς τήν κρατεράν 
ταύτην τοϋ ληστάρχου διαταγήν θά ύποστώσι δ,τι καί ό συνάδελφός των Χρ. Κα- 
ζούκας. Τρομοκρατηθέντες όθεν οί ποιμένες έγκατέλειψαν τά ποίμνιά των εις τήν 
διάθεσιν τών ληστών, χωρίς νά τολμώσι νά έπανέλθωσι πλέον είς αύτά.- Οί κλέ
φτες καί οί λωποδύτες δέν σεβάστηκαν ούτε τό σπίτι τοϋ δήμαρχου Β. Πυρσινέλλα. 
Τό βράδυ πού ό δήμαρχος μέ τήν οίκογένειά του, παρακολουθούσαν τή μεγάλη έτή-
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σια γιορτή τοϋ Λυκείου Έλληνίδων (26-5-28) μιά γνωστή τοϋ σπιτιοϋ γυναίκα, μέ 
τό συνοδό της, διέρρηξαν τήν είσοδο καί έκλεψαν «τιμαλφή» άξίας 300.000 δρχ. Οί 
δράστες πιάστηκαν τήν αλλη μέρα.- Ό  είρηνοδίκης τής Κόνιτσας πού είχε τραυμα
τίσει σοβαρά μέ πιστόλι άστυνομικό τής κωμόπολης καί συμπεριφέρονταν άνάρ- 
μοστα στους κατοίκους διώχτηκε άπό τό λαό τής κωμόπολης μετά τά έπεισόδια. 
Τώρα ζητοϋσε νά επανελθεί, παρά τίς διαμαρτυρίες τών Κονιτσιωτών. Τό κράτος 
δέν τίς ελαβε υπόψη καί τάχτηκε στό πλευρό τοϋ είρηνοδίκη. Τή μέρα τής επανόδου 
του στήν Κόνιτσα δλα τά μαγαζιά έκλεισαν καί ή άγορά ερήμωσε.- Ό  Πάνος Φά
ντης, φοιτητής Νομικής τότε άρχισε νά φανερώνει τά λογοτεχνικά του προσόντα μέ 
τή δημοσίευση χρονογραφημάτων στήν Ή πειρο  (12, 15 καί 19-5-28).- ’Αξιόλογη με
λέτη δημοσίευσε, σέ συνέχεις (άπό 20-5-28 μέχρι 5-6-28) στήν Ήπειρο, ό Βασ. Γ. 
Γκορτζής, μέ τίτλο: Διά μέσου τοϋ ιστορικού χάους τής 'Ηπείρου (προϊστορικοί 
καί Ιστορικοί χρόνοι τής ’Ηπείρου μέχρι τοΰ βασιλέως ’Αλεξάνδρου).- Γιά τίς 
άρραβώνες τής κόρης τοΰ Χρηστοβασίλη Τιτίνας, μέ τό συνταγματάρχη τοΰ πυρο- 
βολικοΰ Κ. Μπακόπουλο, οί έφημερίδες δημοσίευσαν θερμότατες εύχές στή στήλη 
τώνκοινωνικών. ’Απ’ δλες ξεχώριζαν εκείνες τής Ηπείρου, παρά τό δτι πριν λί
γους μήνες οί δυό Ήπειρώτες δημοσιογράφοι καί λογοτέχνες βρίσκονταν στά μα
χαίρια (είχε άρχίσει ή άποκατάσταση τών σχέσεών τους, στίς εκλογές υποστήριξαν 
άπό κοινοϋ τό Λαϊκό κόμμα). Εύτυχεις άρραβώνες: Έ να άπό τά πλέον χαριτωμένα, 
συμπαθή καί καλλίμορφα κορίτσια τής πόλεώς μας, μέ τήν δψιν καί τήν -ψυχήν 
άγγελικήν, ή δίς Τιτίνα Χρηστοβασίλη καί ό μορφωμένος άξιωματικός τοϋ πυρο
βολικού συνταγματάρχης κ. Κ. Μπακόπουλος. άντήλλαξαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν 
γάμου. Εις τό πλούσιον καί άνθοσκέπαστον κανίσκι τών πολλών θερμών ευχών, μέ 
τό όποιον ή ειλικρινής χαρά τών φίλων θά @άνη τό ευτυχές γεγονός, ή «Ήπειρος», 
μ ’ δλην τήν καρδιάν της, προσθέτει καί τάς ίδικάς τους όλοψύχους εϋχάς διά κάθε 
ευτυχίαν καί χαράν πού άξίζει τό ταιριαστό καί εύτυχισμένον ζευγάρι τών μνη- 
στευθέντων.

Ά πό τήν πλευρά τής Ελλάδας καταβάλλονταν, άπό καιρό, σοβαρές 
προσπάθειες γιά τήν άποκατάσταση ομαλών σχέσεων μέ τήν Αλβανία, 
πρός τό συμφέρον και τών δύο χωρών. Μιά άστοχη δμως ενέργεια τών 
ελληνικών στρατιωτικών καί άστυνομικών άρχών, έδωσε τήν άφορμή νά 
ξυπνήσουν δλα τά άνθελληνικά αισθήματα τών επισήμων Αλβανών μέ σω
ρεία κατηγοριών έναντίον τής Ελλάδας καί ν ’ άρχίσουν οί διώξεις ένα
ντίον τών Βορειοηπειρωτών. Τί είχε συμβεϊ; Οί ελληνικές άρχές συνέλαβαν 
στήν Πρέβεζα τόν άλβανικής καταγωγής, πολιτευόμενο καί διανοούμενο 
Άλή βέη Ντίνο, μέ τήν κατηγορία δτι είχε στείλει τηλεγράφημα συμπαρά
στασης πρός τήν άλβανική κυβέρνηση, ή όποία τότε είχε προσφύγει στήν 
Κοινωνία τών Εθνών, παραπονούμενη δτι ή μουσουλμανική μειονότητα 
τής Τσαμουριάς καταπιεζόταν άπό τίς ελληνικές άρχές. Ή  προσφυγή τής 
Αλβανίας άπορρίφθηκε, στό μεταξύ δμως οί άσκοί τοΰ Αιόλου είχαν άνοί- 
ξει καί άρχισε σφοδρός πόλεμος έναντίον τής Ελλάδας. Πρώτος ό πολύς 
Μεχμέτ Κονίτσα, πρώην πρεσβευτής τής Αλβανίας στήν Ελλάδα, δημοσί
ευσε στήν έφημερίδα τών Τιράννων Τηλέγραφος (15-4-28, πολύ πριν άπό



τή σύλληψη τού Άλή Ντίνο), άνθελληνικότατο άρθρο, μέ τίτλο: Έως πότε 
μέ τήν Ελλάδα; γιά νά ύποστηρίξει δτι ή Ελλάς εξυφαίνει συνωμοσίας έν 
Ίωαννίνοις καί έγκλείει εις τάς φυλακάς όλους τούς προύχοντας :Αλβα

νούς τής Ελλάδος, καθώς καί έλευθέρους 
Αλβανούς, οΐτινες εύρίσκονται έν Έλλάδι καί 
μέ τήν πρόφασιν ταύτην άρπάζει τάς περι
ουσίας εκατοντάδων Αλβανών, τούς οποίους 
ξυλοκοπεΐ.., ενώ στήν ’Αλβανία οί Έλληνες 
ζοΰσαν στόν ...παράδεισο. Μάς γυρίζει σέ μέ
ρες άγριοτήτων, δταν οί δερβεναγάδες ’Αλβα
νοί τού Άλή πασά, ξεσήκωναν τούς ομοθρή
σκους των έναντίον τοΰ ελληνικού στοιχείου, 
γιά νά κακουργούν, έγραφαν οί γιαννιώτικες 
έφημερίδες. Έχομεν πληροφορίας -συνέχιζαν- 
ότι κακουργίαι καί έγκληματικαί μηχανορρα- 
φίαι έπωάζονται εις τήν πέραν τής Κακαβιάς 
χώραν καθ’ ομογενών (νομίζει κανείς πώς ζεΐ 
σύγχρονα γεγονότα μέ τούς διωγμούς πού έξα- 

Ό Αλή Ντίνο βέης πέλυσε ό Μπερίσα έναντίον τών Ελλήνων!).
Έφιστώμεν τήν προσοχήν τής άλβανικής 

κυβερνήσεως ά κ ε ρ α ί α ν . Κ α ί  κ α θ ι σ τ ώ μ ε ν  α ύ τ ή ν  έκ τ ώ ν  
π ρ ο τ έ ρ ω ν  υ π ε ύ θ υ ν ο ν  δ ι ά  π ά ν  σ υ μ β η σ ό μ ε ν ο ν .  Θά σημει- 
ώσωμεν ώς έγκλημα πολιτικόν έναντίον Ελλήνων, ύποθαλπόμενον ύπό 
τής άλβανικής κυβερνήσεως, οίανδήποτε κακοποίησιν ομογενούς.

Ή  ένταση τών σχέσεων άνάμεσα στά δύο κράτη, έφερε στήν έπιφάνεια 
γεγονότα, τά όποια φανέρωναν σέ τί μέσα κατέφευγαν οί Αλβανοί γιά νά 
παραπλανήσουν τή διεθνή κοινή γνώμη. Τό 1927 οργανώθηκε καί σχεδιά
στηκε φυγή στήν Αλβανία 200 Τσάμηδων, γιά νά δημιουργηθει ή έντύπωση 
δτι καταδιώκονταν άπό τίς έλληνικές άρχές, τελικά τό σχέδιο ματαιώθηκε. 
Οί πληροφορίες τών έφημερίδων μιλούσαν γιά νέα άπόπειρα έφαρμογής 
τοΰ σχεδίου, μέ σκοπό νά ένισχυθει ή προσφυγή τής Αλβανίας στήν Κοι
νωνία τών Εθνών. Τό χειρότερο ήταν, σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες, δτι 
σχεδιάζονταν γιά προσωπικούς καί πολιτικούς λόγους φόνοι Αλβανών 
άπό Αλβανούς (στήν Αλβανία), μέ τήν πρόθεση ν ’ άποδοθοΰν στούς 
'Έλληνες... Ή ταν φυσική ή άντίδραση τής ελληνικής πλευράς στά σχέδια 
αύτά. Ανεξάρτητα άπό τίς ένέργειες τής ελληνικής κυβέρνησης άρχισε 
έντονη άρθρογραφία καί σχολιασμός άπό τίς γιαννιώτικες έφημερίδες (καί 
άπό τίς άθηναϊκές βέβαια) καί κυρίως άπό τήν Ήπειρο, κατά τών προθέ
σεων τής άλβανικής κυβέρνησης σέ βάρος τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ στοιχεί
ου. Ό  Β. Γκορτζής, σέ δυό άρθρα του (10 καί 11 Μαΐου) μέ τίτλο Τό άλβα- 
νικόν όρνεον, έδινε άποστομωτική άπάντηση στό Μεχμέτ Κονίτσα πού
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έχυνε κροκοδείλια δάκρυα γιά δήθεν δεινοπαθήματα τών μουσουλμάνων 
Τσάμηδων, λησμονώντας τΐ είχαν διαπράξει οί ομόφυλοί του έπί αιώνες 
στήν έποχή τής τουρκοκρατίας, σέ βάρος τών Ελλήνων καί κυρίως τών 
Ήπειρωτών. Ή  κραυγή τοϋ Μεχμέτ Κόνιτσα -σημείωνε- ενθυμίζει τούς

άλαλαγμούς τών ντελή- 
δων καί τών γενιτσάρων 
τοϋ δεκάτου τέταρτου 
αίώνος, ριπτομένων εν
τός τών άλισκομένων 
πόλεων πρός άτίμωσιν 
σφαγήν καί λεηλασίαν, 
ύπό τάς άγριας κραυγάς 
τών φανατισμένων ουλε
μάδων, παρακινούντων 
τούς πιστούς εις τό 
έργον τοϋ ολέθρου καί 
τοϋ θανάτου... (Είναι) 
κραυγή άτιμάζουσα τόν 
αιώνα, κραυγή άπαισίας 
βαρβαρότητος, κραυγή 
τήν όποιαν ή άνθρωπό- 
της δέν ήκουσε άπό αιώ
νων.

Τόν Μεχμέτ Κονίτσα 
άκολούθησε σέ έπίδειξη 
μισελληνικοΰ, άλλος έ- 
πίσημος μουσουλμανι
κός κάλαμος, ό Ναμήκ 
Σελήμ Δελβίνας. Στήν 
άρθρογραφία του ήταν 
περισσότερο άποκαλυ- 
πτικός άπό τόν Κονί
τσα, ώς πρός τίς άλβα- 
νικές προθέσεις. Μάς 
δίδει -έγραφε ό Χατζής 
(Ήπειρος, 20-5-28)- ά- 
δεξίως εις τάς χεΐρας τό 
νήμα διά νά φθάσωμεν 
έως τό στόμα τοϋ Μινώ
ταυρου του καί παρατη- 
ρήσωμεν προσεκτικά τί

Βασίλειος Γκορτζής ('Αντιστράτηγος έ.ά.). Γεννή
θηκε στή Χ α λκ ίδ α  τό 1892 καί π έθ α ν ε  στήν  
Αθήνα, σέ ήλικία 51 έτών. Σπούδασε στή Νομική 
σχολή τού Πανεπιστημίου Αθηνών άλλά φοίτησε 
άργότερα στή Σχολή Εύελπίδω ν. Στούς βαλκανι
κούς πολέμους συμμετείχε ώ ς  άξιωματικός. Τό  
1915 π α ντρ εύ τη κ ε στά Γ ιά νν ινα  τήν Εύ δο ξία  
Πουτέτση κι άπό τότε έμεινε στά Γιάννινα. Τό  
1936 δ ιορ ίσ τη κε ν ο μ ά ρ χ η ς  Μ υ τιλή νη ς καί τό  
1938 Γ ε ν ικ ό ς  δ ιο ικ η τή ς  Η π ε ίρ ο υ . Θ ύμα του  
Διχασμού άποστρατεύτηκε, άλλά άποκαταστάθηκε 
άργότερα. Διακρινόταν γιά τό ήθος, τή μόρφωση 
καί τή συγγραφική του δραστηριότητα, γύρω άπό 
ιστορικά θέματα. Σειρά άρθρων του, κυρίως γιά 
τό Βορειοηπειρωτικό, έχουν δημοσιευθεΐ σ' όλες  
τίς γιαννιώτικες έφ ημερίδες, πριν άπό τόν πόλε
μο.
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ζητούν νά καταφάγονν οί όδόντες τον καί κροταλίζονν μέ τόσον άγριωπά. 
μισελληνικά άρθρα. Σννιστά κατάσχεσή τών περιουσιών τών Ελλήνων 
τής 'Αλβανίας! Πλιάτσικο, λοιπόν! Ώ ς έάν έξύπνησε μέσα το ν ή άρπα- 
κτική ψυχή τοϋ καταστροφέως Λιάπη. ό όποιος πέντε αιώνας, ώς πνεϋμα 
ζοφερόν όλέθρον, περιφερόμενος ώς άγάς καί ζαπτιές έπί τών Ηπειρω
τικών χωρίων, κλέβων, άρπάζων, λεηλατών. άτιμάζων, κατακρεονργών 
καί βνζαίνων αίμα κατεβασάνιζεν τόν ελληνικόν τόπον, περισσότερον διά 
τό πλιάτσικον καί τήν άρπαγήν, παρά έξ οίασδήποτε άλλης άφορμής. Ό  
Ναμήκ Σελήμ Αελβίνας σννιστά είς τόν εικοστόν αιώνα, άρπαγήν τών πε- 
ριονσιών τών Ελλήνων τής Αλβανίας: Πλιάτσικο, λοιπόν! Ή  όξυνση τών 
έλληνοαλβανικών σχέσεων, δέν σταματάει φυσικά εδώ. Θά συνεχιστεί, μέ 
ιταμές προκλήσεις τών Αλβανών σέ βάρος μας (σήμερα ποιοι τάχα τούς 
ύποκινοΰν, μέ τήν έπαναλαμβανόμενη ιστορία;), μέ διωγμούς τών Ελλή
νων, μέ τό κλείσιμο τών σχολείων καί πλήθος άλλων άθλιοτήτων, γιά νά 
φτάσει στό άποκορύφωμά της μέ τόν έλληνοϊταλικό πόλεμο καί τήν έπί- 
σημη συμμετοχή τής ’Αλβανίας σ’ αύτόν, άλβανικά τάγματα πολέμησαν 
έναντίον τής Ελλάδας, κι άς κάνουν πώς τά ξεχνούν αύτά οί σημερινοί 
ήγέτες τής Αλβανίας...

Ά π ό  τούς τύπους τών Γιαννίνων: Ο  Κ Ο Γ Κ Ο Ρ Α Σ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΞΑΝΑΓΥΡΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άφοΰ ό Έλ. Βενιζέλος κουράστηκε νά διαψεύδει τίς άποδιδόμενες σ’ 
αύτόν προθέσεις, άπό τούς άντιβενιζελικούς, άλλά καί άπό διαφωνούντες 
πρώην συνεργάτες του καί διαδόχους στήν ήγεσία τοΰ κόμματος, στίς 23 
Μαΐου επιβεβαίωσε επίσημα, ό,τι προηγουμένως, μήνες ολόκληρους, διέ- 
ψευδε. Είχε προηγηθεϊ στίς 19 Μαΐου ή εξαγγελία τής πρόθεσής του ν' άνα- 
λάβει πάλι τήν άρχηγία τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων. Οί άντιβενιζε- 
λικές έφημερίδες τής πρωτεύουσας καί τών επαρχιών, άγωνίστηκαν μέ δλα 
τά μέσα νά φθείρουν τήν άξιοπιστία του καί νά εμποδίσουν τήν επάνοδό 
του στήν πολιτική, άλλά άπέτυχαν. Ενδιαφέρει ή σχετική άρθρογραφία 
τών γιαννιώτικων έφημερίδων, ιδιαίτερα πληθωρική τούς μήνες ’Απρίλιο 
καί Μάιο. Έκτος τών άλλων, σχολίαζαν λεπτομερειακά τίς έσωκομμα- 
τικές άντιθέσεις πού ύπήρχαν, άποτελοΰσαν πραγματικότητα καί δέν ήταν 
άποκυήματα τής φαντασίας τους. Άκόμα καί ό «παλαιοβενιζελικός» Κή
ρυξ τού Δ. Πανίδη, ήμιεπίσημο όργανο τών Φιλελευθέρων στά Γιάννινα, 
δέν έβλεπε μέ καλό μάτι τήν έπανεμφάνιση τοΰ Βενιζέλου στό προσκήνιο 
τής πολιτικής ζωής. Στίς 4-5-1928 έγραφε: Ή  επαναφορά τοΰ Βενιζέλου 
εις τήν πολιτικήν σημαίνει ανατροπήν ολοκλήρου συστήματος τάξεως 
πραγμάτων, πού έδημιούργησεν ή άποχώρησίς του, καί τοϋτο δέν είναι 
γνωστόν έως ποϋ θά έξυπηρέτει τά γενικά συμφέροντα, γνωστού όντος τοϋ 
πάθους, πού εις ολόκληρος πολιτικός κόσμος (οί άντιβενιζελικοί) τρέφει 
έναντίον αύτοΰ. Ό  Χρηστοβασίλης πλειοδοτούσε: Εϊμεθα συμφωνότατοι, 
άγαπητέ συνάδελφε «Κήρυξ», μέ όσα γράφεις αύτήν τήν φοράν. "Ομως καί 
ό Κήρυξ καί ή Ελευθερία βρίσκονταν πολύ μακρυά άπό τήν πραγματικό
τητα. Γιατί ό ελληνικός λαός αύτή τήν άνατροπή «τού συστήματος τής τά
ξεως τών πραγμάτων» ζητούσε καί τό άπέδειξε μέ τήν πλειοψηφία πού 
έδωσε στό Βενιζέλο κατά τίς έκλογές, άκόμα κι ό ίδιος δέν πίστευε στήν 
έκταση τής νίκης πού πέτυχε.

Μετά τήν οριστική άπόφασή του γιά έπάνοδο στήν πολιτική, οί έπιθέ- 
σεις έναντίον τοΰ Βενιζέλου έγιναν όξύτατες. Καί τί δέν τοΰ έψαλλαν! Στά 
πληθωρικά «κατηγορώ» δέν ύστέρησαν καθόλου καί οί γιαννιώτικες άντι- 
βενιζελικές έφημερίδες. Μερικά άποσπάσματα σχολίων καί άρθρων, π ι
στοποιούν τό έναντίον του μένος. Έγραφε ό Χατζής στήν νΗπειρο (21-5-



28), σωστά προβλέποντας δτι ή επανεμφάνιση τοϋ Βενιζέλου καί η διαφαι- 
νόμενη πρόθεση τοΰ Καφαντάρη νά άποστασιοποιηθεΐ άπό τό κόμμα τών 
Φιλελευθέρων, μέ τήν ίδρυση δικοΰ του κόμματος, θά όδηγοΰσε άναπό- 
φευκτα σέ έκλογές: "Ολοι οί πολιτικοί άρχηγοί φοβοϋνται τάς έκλογάς... 
Τά πράγματα δμως θά βιάσουν τούς δισταγμούς των. Ό  άνήσυχος έκ Χ α 
νιών γέρων αισθάνεται πείναν δεινήν εξουσίας. Κι δταν ό πολιτικός στό
μαχος τοϋ κ. Βενιζέλου κεντάται άπό τοιαύτας βουλιμίας, ό Κρόνος αύτός 
έχει πιστοποιήσω δτι αί σάρκες τοϋ οίουδήποτε υίοϋ Κρονίδου ή άντιπά- 
λου δέν δύνανται νά τύχωσιν οϋτε οίκτου, οϋτε έλέου... Σέ επόμενα δημο- 
σιεύματά της ή Ή πειρος υπενθύμιζε στούς άναγνώστες της δτι ό ίδιος ό 
Βενιζέλος, λίγους μήνες πριν άπό τήν επάνοδό του στήν Ελλάδα, είχε δη
λώσει: ’Επάνοδός μου εις τήν πολιτικήν θά ήτο πράξις άντιπολιτική κατ ’ 
έξοχήν. Διότι θά διερρήγνυε τήν πολιτικήν ισορροπίαν μεταξύ τών δύο με
γάλων κομμάτων, τών φιλελευθέρων καί τών βασιλικών καί ή άποκατά- 
στασις τής πολιτικής ομαλότατος θ ’ άπέβαιναν ώς έκ τούτου άληθής χ ί
μαιρα. Ά λλ  ’ οϋτε κατάληψιν τής άνωτάτης καί άνευθύνου άρχής θά ήτο 
δυνατόν νά δεχθώ (δηλώσεις του στό ’Ελεύθερον Βήμα, τό Νοέμβριο τοΰ 
1926). Φυσικά δικαιολογίες γιά μιά πολιτική πράξη μποροΰν νά βρεθοΰν 
πολλές, καί στήν περίπτωση τοΰ Βενιζέλου ύπήρχαν.

Τό ίδιο όξεϊς ήταν καί οί κρίσεις τής ’Ελευθερίας. Έγραφε στίς 28-5- 
28: θά ήτο άφρων καί μωρός καί άνόητος πάς δστις θά έπίστευεν, δτι 
ένεϊχον έστω καί τήν έλαχίστην δόσιν πολιτικής εντιμότητας αί έπανειλημ- 
μέναι καί έπίμονοι δηλώσεις τοϋ έπανακάμψαντος καί άτυχώς διά τήν χώ
ραν επικινδύνους άναμιγνυομένου εις τήν έσωτερικήν της πολιτικήν φιλο- 
μειδοϋς έκ Κρήτης Κατιλίνα (τοΰ ρωμαίου πατρικίου, τοϋ γνωστού γιά τή 
συνωμοσία του γιά βίαιη κατάληψη τής άρχής στή Ρώμη). Εύτυχώς ούδείς 
έκ τής άντιβενιζελικής παρατάξεως έδωκε ποτέ πίστιν τινα εις τάς δηλώ
σεις ταύτας καί ούδείς άντιβενιζελικός ήλπισε ποτέ δτι θά έπαυε ή γνώρι
μος κακουργία τοϋ γέροντος κακοποιού νά άπεργάζεται δεινά εις βάρος 
τής πατρίδος του. Ό  άρθρογράφος κατηγοροΰσε ταυτόχρονα τήν άντιβενι- 
ζελική ήγεσία, δτι ένώ ποτέ δέν είχε πιστέψει στούς λόγους τοΰ Βενιζέλου, 
δέν κατέβαλλε καμιά προσπάθεια γιά ένοποίησή της καί έτσι ό άντίπαλος 
τήν έβρισκε κατά τρόπον άξιοθρήνητον διηρημένην καί άνέτοιμον νά πα
λαίση ύπέρ τής πατρίδος, ύπέρ τών πολιτικών παραδόσεων τής χώρας, 
ύπέρ έαυτής. Ά ν  αύτή ή διαπίστωση τοΰ Χρηστοβασίλη ήταν σωστή, μιά 
άλλη, μεταγενέστερη (31-5-28), βρισκόταν έντελώς έξω άπό τήν πραγματι
κότητα. Κατάπληκτος έκ τής λαϊκής αποδοκιμασίας, έντρομος πρό τοϋ με
γέθους τής άγανακτήσεως ενός λαοϋ ολοκλήρου, τόν όποιον είχε συνειθίση 
νά προβλέπη ίταμώς κύπτοντα, αδρανή ύπό τήν αιμοσταγή πυγμήν του, ό 
γέρων κακοποιός ύπεχώρησε άφοϋ προσεπάθησε διά πανούργων τεχνα
σμάτων νά καλύψη εύσχήμως τήν ύποχώρησίν του. Φρυάττων τώρα θά μη-
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χανορραφή καί θά μελετά έκδίκησιν... (Τώρα) ό Βενιζέλος δύναται άκιν- 
δννως νά μελετά όσην έκδίκησιν ποθεί ή αιμοδιψής ψυχή του καί ή γερο
ντική κακία του. Κατέστη άκίνδυνος... Έλεγαν δτι γνώριζαν καλά τόν Βε
νιζέλο οί άντίπαλοί του, τό παραπάνω όμως κείμενο άποδεικνύει δτι δέν 
τόν γνώριζαν καί τόσο πολύ. Τό πόσο «άκίνδυνος» ήταν ό Βενιζέλος, ή 
ραγδαία έξέλιξη τών γεγονότων τό άπέδειξε.

Καί οί γιαννιώτικες έφημερίδες τής εύρύτερης δημοκρατικής παράτα
ξης, στήν άρχή δέχτηκαν μέ έπιφυλάξεις τήν άνάμιξη τού Βενιζέλου στά 
πολιτικά πράγματα. Σημειώθηκε ήδη ή άποψη τού Κήρυκος. Ό  Ηπειρω
τικός άγών, παρά τό δτι πιστοποιούσε δτι τό άγγελμα τής είς τήν πολι
τικήν τοϋ κράτους οριστικής πλέον ά να μίξεως τοϋ άρχηγοϋ τών Φιλε
λευθέρων κ. Ελευθερίου Βενιζέλου, προκάλεσε είς τούς λαϊκούς καί πο
λιτικούς κύκλους τής Ελλάδος ζωηρούς ένδοιασμούς καί σχόλια, διαπί
στωνε τελικά δτι ή άνάμιξις τοϋ κ. Βενιζέλου είς τήν πολιτικήν τής χώρας 
ένέπλησεν πάντας χαράς καί έλπίδων διά τήν άναστήλωσιν τής παλαιάς 
πολιτικής τοϋ Μεγάλου Δημιουργού. Ή  !Αγροτική ήχώ, παρά τίς έπιφυλά- 
ξεις της, έξέφραζε τήν εύχή ή διανοιγομένη νέα περίοδος νά άποτελέση 
σταθμόν έν τή ίστορίςι καί δέν άμφιβάλλομεν, έφ ’ όσον τό πηδάλιον τοϋ 
κράτους άνέλαβεν ό δεινός οίακοστρόφος καί μεγαλουργός πολιτικός κ. 
’Ελευθέριος Βενιζέλος (23-5-28). Στίς έκλογές πάντως τής 19ης Αύγούστου 
τάχθηκε μέ τό κόμμα τών Προοδευτικών τοΰ Γ. Καφαντάρη.

Μετά τήν έξαγγελία τοΰ Βενιζέλου νά έπανέλθει οριστικά στήν ένεργό 
πολιτική, οί έξελίξεις ήταν ραγδαίες. Τήν άπόφασή του, -ή όποία, παρά 
τούς κάθε τόσο έκδηλωνόμένους παλληκαρισμούς, σκόρπισε τόν πανικό 
στήν άντιβενιζελική παράταξη, τή διηρημένη καί άλληλομαχόμενη- δικαι
ολόγησε μέ τήν άνάγκη τής άντιμετώπισης τών καθεστωτικών κινδύνων, 
τής άπειλής τής δικτατορίας -ό Κονδύλης κάθε τόσο άπειλοΰσε μέ κινήμα
τα· καί τών έκ τής άκυβερνησίας δυναμένων νά προκύψουν κοινωνικών 
διαταράξεων. Τό κυριότερο οχυρό γιά δλους αύτούς τούς κινδύνους ήταν 
τό κόμμα τών Φιλελευθέρων, έπρεπε, λοιπόν, ν ’ άναλάβει τήν ήγεσία του, 
γιά νά έκπληρώσει τόν προορισμό του. Γιά νά άποδείξει τήν άνιδιοτέλεια 
τών σκοπών του, δπως ό ίδιος ισχυριζόταν, χωρίς οί άλλοι, προπαντός οί 
άντιβενιζελικοί, νά τόν πιστεύουν -μέγα σφάλμα γιά κάποιους ιστορικούς, 
ίσχυριζόμενους δτι ό Βενιζέλος ήταν άπόλυτα ειλικρινής- πρότεινε στό 
Λαϊκό κόμμα νά άναγνωρίσει, χωρίς έπιφυλάξεις, τό δημοκρατικό πολί
τευμα τής χώρας. Σέ μιά τέτοια περίπτωση αύτός θά άποσυρόταν άπό τό 
πολιτικό παιγνίδι, έπιφυλάσσοντας γιά τόν εαυτό του ένα ρόλο υπερκομ
ματικού ήγέτη, πρόθυμου νά προσφέρει τίς ύπηρεσίες του, δταν ό Ελλη
νισμός τίς χρειαζόταν.

Ή  άνάληψη τής άρχηγίας τών Φιλελευθέρων καί οί καθημερινές έσωτε- 
ρικές τριβές τής «οικουμενικής κυβέρνησης» -άς προστεθεί καί ή ύπονό-



μευση τοΰ έργου της άπό κοινοβουλευτικά και εξωκοινοβουλευτικά στελέ
χη τών δυό παρατάξεων- τήν οδήγησαν σέ παραίτηση. Οί τελευταίες μέρες 
τοΰ Μαΐου πέρασαν μέ συνεχείς διαβουλεΰσεις τοΰ προέδρου τής Δημο
κρατίας καί τών άρχηγών τών κομμάτων γιά τήν άντιμετώπιση τής κρίσης, 
ή όποία τελικά διευθετήθηκε μέ τήν παραμονή τής ϊδιας κυβέρνησης στήν 
άρχή -άλλαξαν μόνο δυό υπουργοί- καί τήν υποστήριξή τοΰ Βενιζέλου, 
ύπό όρους (στήν κυβέρνηση δέν συμμετείχε τό Λαϊκό κόμμα, ύστερα άπό 
άξίωση τοΰ Βενιζέλου). Οί άντιβενιζελικοί πίστεψαν ότι ή άποτυχία τοΰ 
Βενιζέλου, ν ’ άναλάβει ό ίδιος τό σχηματισμό κυβέρνησης, ήταν άποτέλε- 
σμα λαϊκής άποδοκιμασίας, μέ συνέπεια τή νέα φυγή του άπό τήν Ελλάδα. 
Τόσο μυωπική ήταν ή πολιτική τους πού δέν άντιλαμβανόταν, ότι ή κυβέρ
νηση παρέμεινε στήν άρχή μόνο γιατί εξυπηρετούσε τούς σκοπούς τοΰ Βε
νιζέλου, όποτε ήθελε τήν έρριχνε. Τήν άπόφαση μάλιστα τοΰ Μεταξά νά 
άποδεχτεΐ τή λύση τής παραμονής τής κυβέρνησης μέ ύποστήριξη τοΰ Βε
νιζέλου -όχι καί τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος, όπως επιδίωκε- τή θεώρησαν ώς 
εύφυέστατο ελιγμό, πού οδηγούσε στήν άπομόνωση τοΰ Βενιζέλου καί τόν 
«εξοστρακισμό» του. Τό τελευταίο -τήν αύτοεξορία δηλαδή τοΰ Βενιζέλου- 
σύμφωνα μέ δημοσιεύματα έφημερίδων τής πρωτεύουσας, άξίωναν έντονα 
οί άντιβενιζελικοί, οί όποιοι δέχονταν νά συνεργάζονται μέ τούς βενιζελι- 
κούς όχι δμως καί μέ τό Βενιζέλο. Οί βενιζελικές έφημερίδες πρόσθεταν 
πώς τήν ίδια αντίληψη είχαν καί οί «δελφίνοι» -άς τούς άποκαλέσουμε μέ 
τή σημερινή ορολογία- τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων, οί Καφαντάρης 
καί Μιχαλακόπουλος καί κάποια άπό τά πρώτα στελέχη τοΰ κόμματος, 
δπως ό Διομήδης. Στά Γιάννινα τέτοια ήταν ή πεποίθηση πώς ό Μεταξάς 
είχε «κατατροπώσει» τό Βενιζέλο, ώστε ό Χατζής δημοσίευσε (30 Μαΐου) 
τρίστηλο άρθρο μέ τίτλο Εξοστρακισμός, στό όποιο κατέληγε: ...Φαίνεται 
ότι ή ισχυρά πρωτοβουλία τοΰ κ. Μεταξά εδωκεν τό όστρακον (τοΰ εξο
στρακισμού) εις χειρας τοϋ κ. Βενιζέλου καί τοΰ έδειξεν όριστικώς τήν 
φοράν αυτήν τήν θύραν τής Ελλάδος. Αν κρίνγι τουλάχιστον κανείς έκ τι- 
νων πικροχόλων άρθρων έναντίον του. έφημερίδων προσκειμένων πρός 
τήν βενιζελικήν νέαν αυτήν έμφάνισιν, πείθεται άδιστάκτως ότι ή πρωτο
βουλία τοΰ κ. Μεταξά έξωστράκισε τόν κ. Βενιζέλον - ύπό τούς μύδρους 
βεβαίως τής άρθρογραφίας τοϋ τύπου, τήν μυριόστομον άράν τής Κοινής 
Γνώμης καί τήν έρινύα καί διώκτριαν κραυγήν τών άνοικτών τάφων... Πό
σο έξω έπεφτε στίς εκτιμήσεις του ό Χατζής τό άπέδειξαν τά γεγονότα πού 
άκολούθησαν...

Στό μεταξύ ό Βενιζέλος, πού είχε γίνει ό ρυθμιστής τής κατάστασης, 
(στήριζε τήν κυβέρνηση, άλλά όποτε ήθελε μπορούσε νά τήν άνατρέψει) 
άρχισε προεκλογικές περιοδείες στά μεγάλα άστικά κέντρα. Ά πό τόν όγκο 
τών συγκεντρώσεων καί τόν ενθουσιασμό τοΰ κόσμου διαπίστωνε δτι είχε 
ήδη σχηματιστεί πλειοψηφικό ρεΰμα ύπέρ τοΰ κόμματός του, πάντα δμως
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είχε τό φόβο μήπως έπαναληφθεϊ ή ήττα τοΰ Νοεμβρίου τοΰ 1920, όταν καί 
τότε φαινόταν πώς θά έπαιρνε τήν πλειοψηφία στίς έκλογές. "Ομως υπήρχε 
κάποια διαφορά άνάμεσα στίς δυό έκλογικές άναμετρήσεις (1 Νοεμβρίου 
1920 καί 19 Αύγουστου 1928). Τότε οί έκλογές ήταν βουβές, ό κόσμος φο
βόταν τήν βενιζελική τρομοκρατία, είχε διαβρωθει άπό τά κηρύγματα τής 
άντιπολίτευσης γιά τερματισμό τοΰ Μικρασιατικού πολέμου, περισσότερο 
ό στρατός, οί προεκλογικές έκδηλώσεις τών τότε άντιπολιτευόμενων δέν 
προμήνυαν τήν ήττα πού άκολούθησε. Τόν Αύγουστο τοΰ 1928, ό λαός είχε 
τήν έλευθερία νά έκδηλωθει, δπως αύτός ήθελε, κι άκόμα ζητούσε καί πάλι 
έναν ηγέτη νά τόν οδηγήσει σέ καλλίτερες μέρες. Ό  καθένας φανταζόταν 
τίς μέρες αύτές μέ τά δικά του κριτήρια, ή φαντασία δμως γεννοΰσε τήν 
έλπίδα, κι αύτή μετέβαλε μιά νίκη πού διαγραφόταν στόν ορίζοντα σέ ένα 
έκλογικό θρίαμβο τοΰ Βενιζέλου.

"Οταν ό Βενιζέλος, πείστηκε ότι είχε φτάσει τό πλήρωμα τοΰ χρόνου, 
βρήκε ένα πρόσχημα γιά νά ρίξει τήν κυβέρνηση. Ό  Καφαντάρης τίμιος, 
ύπερήφανος καί εύθικτος πολιτικός -ό Βενιζέλος τόν κατηγορούσε δτι κά
ποιες ένέργειες τής κυβέρνησής του, μόλις είχε συμπληρώσει ζωή 30 
ήμερών, άποτελοΰσαν πολιτικό σκάνδαλο- ύπέβαλε τήν παραίτησή του. Ή  
νέα κυβερνητική κρίση πού έκδηλώθηκε μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα άνη- 
συχίας, έξαιτίας τών μεγάλων άπεργιακών κινητοποιήσεων πολλών κλά
δων εργαζομένων, ύποκινούμενων άπό τό κομμουνιστικό κόμμα, λύθηκε, 
ύστερα άπό άλλεπάλληλες διαβουλεύσεις τοΰ προέδρου τής Δημοκρατίας 
καί τών άρχηγών τών κομμάτων -καί μέ έντονο παρασκήνιο- μέ τό σχημα
τισμό, στίς 4 ’Ιουλίου, κυβέρνησης μέ πρωθυπουργό τό Βενιζέλο. Πρώτο 
μέλημα τοΰ νέου πρωθυπουργοΰ, πού χαρακτηρίστηκε ώς πολιτικό σφάλ
μα άπό τούς αντιπάλους του καί άντικειμενικούς Ιστορικούς ερευνητές 
(δέν χρειαζόταν τό πλειοψηφικό ό Βενιζέλος γιά νά κερδίσει τίς έκλογές. 
τίς κέρδιζε καί μέ τήν άναλογική), ήταν ή μεταβολή τοΰ άναλογικοΰ συστή
ματος πού ισχυε, σέ πλειοψηφικό, μέ στενή περιφέρεια. Ό  πρόεδρος τής 
Δημοκρατίας, παρά τίς άντιρρήσεις του, ύπέγραψε τό διάταγμα καθώς καί 
αλλο, μέ τό όποιο διαλυόταν ή Βουλή καί προκηρύσσονταν έκλογές γιά 
τίς 19 Αύγούστου. Ό  δρόμος γιά τήν τετραετία, τήν τελευταία, τοΰ Βενι
ζέλου, είχε άνοίξει...

Τό Λύκειον Έλληνίδων οργάνωσε στίς 26 Μαΐου. στό κέντρο Εύστρατιάδη, μιά 
άπό τίς καλλίτερες γιορτές του (έπαναλήφτηκε, μετά τήν έπιτυχία της, καί τόν ’Ιού
νιο). Τά σχόλια δλου τοϋ γιαννιώτικου τύπου ήταν έγκωμιαστικά. Ή  γιορτή άνα- 
βίωσε σκηνές της ’Ηπειρωτικής ζωής τοΰ παρελθόντος, σ’ δλες τίς εκφάνσεις της, 
μέ χορούς, τραγούδια καί παραδοσιακές στολές, άπ’ δλες τίς περιοχές, άκόμα καί 
χορούς τής άρχαιότητας μέ κορίτσια, άρχαϊκά ντυμένα, μέ κάτασπρους χιτώνες καί 
άσπρα πέπλα: Έ να χαριτωμένοι δραμα μέ δ/αιν τήν εντέλειαν τών γραμμών μιανής 
αρχαϊκής όμορφιάς.., έγραφε ό κριτικός. Ό  τίτλος τής σχετικής περιγραφής τής
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Ηπείρου, αποδίδει τό περιεχόμενο της γιορτής: Ή  ’Ηπειρωτική ζωή, ή Ηπειρωτική 
γραμμή καί ό Ηπειρωτικός ήχος - Μιά ζωντανή έμφάνισις τής Ηπειρωτικής ώμορ- 
φιάς. Άπό τά ονόματα τών δεσποινίδων πού ζωντάνεψαν τή βραδυά: Φωφώ Κού- 
ρεντα, Λίτσα Μίνου, Πελαγία Πελένη, Άνθούλα Χρηστοβασίλη, Ευφροσύνη Βασι- 
λάκη, Εύλ. Τσίπα, Καλλιρρόη Μαρτίνη, "Ελλη Πουτέτση, Άρτεμις Έλληνος, Α. 
Βλαχοπούλου, Ό λγα Κουταβέλη, Θάνου, Πατσουράκη, Χαρούσια, Δανέλη κι 
άλλες άκόμα. Ανάμεσα τους καί μιά τουρκάλα: Αβζέ Χουλιασή.- Στή φιλολογική 
στήλη τοϋ Ηπειρωτικού άγώνος έξακολουθοΰσαν νά δημοσιεύονται ποιήματα τοϋ 
νέου ποιητή, σπουδαστή τοΰ 5/ταξίου Διδασκαλείου, Γεωργίου Παπαδοπούλου (αν 
καλά θυμάμαι άργότερα χρησιμοποιούσε ψευδώνυμο)' είχε έκδώσει καί τήν πρώτη 
ποιητική του συλλογή Νοσταλγικές στιγμές.- Αποφασίστηκε ή σύσταση στά Γιάν
νινα Ταμείου τής λίμνης Παμβώτιδος, οί πόροι τοΰ όποιου θά προέρχονταν άπό τή 
φορολογία τών έκ ταύτης παραγομένων καί καταναλισκομένων προϊόντων. Ή  ζωή 
του κράτησε πολλές δεκαετίες, πιθανόν νά υπάρχει καί σήμερα.- Στίς 10-6-28 
κυκλοφόρησε τό πρώτο φύλλο τής σατιρικής έφημερίδας Πολύξερος. Πνευματώδης, 
χιουμοριστικός καί λάλος, εκπληρώνει τό κενόν τής σατυρας εις τήν πόλιν μας, 
έγραφε ό ε’ιδησιογράφος. Δέν άναφέρονται έκδοτες, μάλλον λιγόζωος θά ήταν.- 
Σχολίαζε ό Ηπειρωτικός άγών (6-6-28): Αίσθανόμεθα τήν ύποχρέωσιν νά έκφρά- 
σωμεν τά συγχαρητήριά μας δημοσίως εις τούς ίππότας μαθητάς τής τελευταίας τά- 
ξεως τοϋ A ' γυμνασίου (Ζωσιμαίας), κατόπιν τής κατωτέρω εύγενοϋς αύτών χει
ρονομίας. Δ έν πρόκειται βέβαια περί τοϋ κυνός. δν συνήντησαν χθές καθ’ όδόν, 
εχοντος δεδεμένον έπί τής ούράς του κενόν κροτοϋν δοχεϊον. ’Εκείνο δπερ χαρα
κτηρίζει αυτούς ώς έχοντας πλήρη γνώσιν τής θέσεώς των είναι τό δτι, άντί νά καγ
χάσουν έπί τφ γελοίφ θεάματι, ώς ήλπιζέ τις, έγκατέλειψαν τινές τήν φάλαγγα καί 
έτρεξαν δπισθέν του, μέ κίνδυνον έπιθέσεως τοϋ κυνός, καί άπήλλαξαν τό ζώον. 
’Αξίζει δθεν νά συγχαρώμεν μετ’ αύτών καί τούς διδάσκοντας καθηγητάς των.- 
Στίς άρχαιρεσίες τοϋ Πανηπειρωτικοϋ άθλητικοϋ συλλόγου Πύρρος εκλέχτηκαν 
«παμψηφεί» οί παρακάτω: Πρόεδρος: Σωτήριος Γκιζάς, δικηγόρος, ταμίας: Ε πα
μεινώνδας Πουλής, άντιπρόεδρος: Σπυρ. Πούλιος, γενικός γραμματέας: Γ. Πουτέ- 
τσης καί έφορος Γυμναστηρίου: Δημ. Αύγεροπουλος.- Στίς 20 καί 22 ’Ιουνίου δη
μοσιεύτηκαν δυό άρθρα τοΰ δικηγόρου ’Αθηνών ’Αριστείδη Βρέκοση μέ τίτλο: Ή  
ιστορία καί τό Δίκαιον τής Ηπείρου. Τά άρθρα έξέφραζαν κάποια διαφορετική 
άποψη στά δσα είχε γράψει ή Ή πειρος (6-6-28) σχετικά μέ τήν έρευνα τής ιστορίας 
τής Ηπείρου, στίς μελέτες πού είχε δημοσιεύσει στό παρελθόν καί άλλες πού προ
ανήγγειλε καί μ’ αύτές έδινε έμμεσα άπάντηση καί στίς άντιρρήσεις τοΰ Βρέκοση. 
Έτσι, τόν ’Ιούνιο καί τόν ’Ιούλιο, δημοσιεύτηκαν στήν Ήπειρο, οί μελέτες (σέ 
συνέχειες): Ν. Γεωργίτση: Τό μαντεϊον καί ή πόλις Δωδώνη (8, 9, 10, 11 καί 12-6- 
28). Τοΰ Ιδιου: Ηπειρωτικά νομίσματα (14, 15, 16 καί 17-6-28). Τοΰ γερμανοΰ κα
θηγητή Κλώς άξιόλογη μελέτη (εισαγωγή καί μετάφραση τοΰ α ’ κεφαλαίου άπό τόν 
Εύριπίδη Σούρλα) μέ τίτλο: Ιστορία τής άρχαίας Ηπείρου, μέχρι τοϋ 280 π.Χ. 
(άπό 27 ’Ιουνίου μέχρι 11 Αύγούστου). Τή μετάφραση τοΰ β" κεφαλαίου έκαμε ό 
διευθυντής τοΰ Μονοταξίου Διδασκαλείου Γ. Ζομπανάκης καί τοΰ γ ' κεφαλαίου ό 
γερμανομαθής δικηγόρος τών Γιαννίνων Γεώργιος Κωνσταντινίδης.- Σύμφωνα μέ 
άνακοίνωση τοΰ διευθυντή τής Νυκτερινής σχολής Ίωαννίνων Κωνστ. Σφάγγου, 
άπό τούς πιό έμπειρους καί μορφωμένους έκπαιδευτικούς τής πόλης, κατά τό σχο
λικό έτος 1927-28 είχαν έγγραφεϊ 150 μαθητές, ηλικίας 10-20 έτών. ’Απ’ αυτούς οί
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25 ήσαν εντελώς αγράμματοι, οί 28 είχαν διακόψει τά μαθήματα στήν Α ' καί Β ' 
τάξη καί οί υπόλοιποι στίς ανώτερες τάξεις τοϋ δημοτικού. Κατά επαγγέλματα 
τίσαν: 34 υποδηματοποιοί, 14 σανδαλοποιοί, 14 υποδηματοκαθαριστές, 12 
ξυλουργοί, 7 κηπουροί, 9 σιδηρουργοί, 4 ράφτες, 4 εφημεριδοπώλες, 5 πλανώδιοι 
πωλητές, 3 κτίστες, 2 καφεπώλες, 2 γανωτές, 4 πεταλωτές, 2 βαρελοποιοί, 2 κρε
οπώλες καί οί υπόλοιποι ιδιωτικοί υπάλληλοι καί εργάτες. Τακτικά φοίτησαν γύρω 
στούς 60 καί διδάχτηκαν χωρισμένοι σέ 3 τμήματα. Στούς μαθητές δίδαξαν «έκ πε
ριτροπής καί αμισθί» οί: Σωτ. Δαγκλής, Ν. Σωτηριάδης, Β. Γάκης, Σπ. Παπαγγέλης, 
Στέφ. Παπαχρήστου, Δημ. Μαντζίλας, X. Γερογιάννης, Σπ. Σαφίλιος, Εύαγ. Ζαγό- 
ρος, Χρ. Γκόβελας καί Ίω. Εύαγγελίδης.- Μέ τή λήξη τού σχολικού έτους ό Δημ. 
Σακελλαρίδης, γυμνασιάρχης τοΰ β ' γυμνασίου άποχαιρέτησε, δπως κάθε χρόνο, 
τούς μαθητές του μέ ημερήσια διαταγή, ένα κείμενο συμβουλών καί παραινέσεων.

Από τά κυριότερα προβλήματα τής Ηπείρου ήταν ή επάρκεια και ή τιμή 
τοϋ άραβοσίτου (βασικής τροφής τών Ήπειρωτών τότε). Ό  άραβόσι- 

τος ήταν εισαγόμενος καί οι διάφοροι μεσάζοντες, μέ τά παιγνίδια πού ξέ
ρουν νά κάμουν, άνέβαζαν συνεχώς τήν τιμή του, μειώνοντας έτσι στό έλά- 
χιστο τά ποσά πού έξοικονομοϋσε ό άγροτικός κόσμος, άλλά καί οί έργα- 
ζόμενοι τών πόλεων, γιά τήν άγορά του. "Ολοι διαμαρτύρονταν, άγρότες, 
έργαζόμενοι, έπαγγελματίες, ό τύπος άρθρογραφοΰσε συνεχώς γιά τό ζή
τημα έπί μήνες, πετυχημένος ύπουργός θεωρούνταν έκεΐνος πού θ ’ άγωνι- 
ζόταν γιά τή μείωση τής τιμής τοϋ άραβοσίτου. Ή ταν φυσικό τόσο τό θέμα 
τοΰ άραβοσίτου, δσο καί ή συνεχιζόμενη άπ’ δλες τίς κυβερνήσεις έγκατά- 
λειψη τής Ηπείρου καί ή άδιαφορία έπίλυσης τών προβλημάτων της* ν ’ 
άποτελέσουν τά βασικά θέματα κατά τή διάρκεια τοΰ προεκλογικοϋ άγώνα, 
πού δέν θ ’ άργοϋσε ν ’ άρχίσει.

Εκτός άπό τό πρόβλημα τής τιμής τοϋ άραβοσίτου, παράλληλα μέ τίς 
πολιτικές ζυμώσεις μέ τήν έναρξη τοΰ προεκλογικοϋ άγώνα, δυό θέματα 
άπασχολοϋσαν τήν έποχή αύτή τήν κοινή γνώμη καί τόν τύπο τών Γιαννί
νων: ή όξυνση τών έλληνοαλβανικών σχέσεων, έξαιτίας τών διώξεων τών 
Βορειοηπειρωτών, καί ή έξαρση τής ληστρικής δράσης.

Μετά τόν κόλαφο πού δέχτηκε ή άλβανική κυβέρνηση άπό τήν Κοινω
νία τών Εθνών, ή όποία άπέρριψε τήν αίτησή της σέ βάρος τής Ελλάδας.. 
αίτηση πού περιέκλειε σωβινιστικές έπιδιώξεις, μέ πρόσχημα δήθεν διωγ
μούς τών μουσουλμάνων Τσάμηδων, οί διωγμοί έναντίον τών Βορειοηπει
ρωτών έντάθηκαν. Καί δέν έφθανε μόνο αύτό: Ή  άλβανική κυβέρνησις - 
έγραφε ό Ηπειρωτικός άγών, 14-6-28- άφοϋ έθεσεν έν διωγμώ τούς Έλλη- 
νας τής Βορείου Ηπείρου, ήδη έπιχειρεΐ νά έξοντώση καί τούς είς τό έδα
φος τοϋ έλευθέρου κράτους (τήν Ελλάδα) καταφυγόντας Έλληνας Βορει- 
οηπειρώτας. Δ ι ’ άσημάντους αιτίας, διά παιδαριώδεις λόγους, καταδικά
ζει έρήμην ώς πολιτικούς έγκληματίας Βορειοηπειρώτας βιοϋντας έν 
Έλλάδι. Επίσης διά τόν λόγον ότι Βορειοηπειρώται ένεγράφησαν είς τούς



— 264

έπανιδρυθέντας Βορειοηπειρωτικούς συλλόγους, δημεύει τούτων τάς πε
ριουσίας, τούς θέτει έκτός νόμου καί τούς άπαγορεύει οϋτω νά έπανέλθουν 
εις τάς εστίας των. Ό λα αύτά, -συνέχιζε ή έφημερίδα- φανατίζουν τόν 
ελληνισμό τής Βορείου Ηπείρου καί τών όσων κατέφυγαν στήν Ελλάδα 
καί τονώνει τό αίσθημα τής έκδίκησης τών τελευταίων καί τήν ιδέα τής 
απελευθέρωσης τών ύπόδουλων, γιά νά καταλήξει μέ τήν παρατήρηση: 
Πώς ή έλληνική κυβέρνησις άδιαφορεί διά τάς τοιαύτας καταπληκτικός 
ένεργείας τής κυβερνήσεως τών Τυράννων καί δέν διαμαρτύρεται ή δέν 
άποδίδει τά ίσα; Νά ένα έρώτημα, στό όποιο, ώς τά σήμερα ποτέ δέν δό
θηκε ικανοποιητική απάντηση, παρόλο πού πολλές εύκαιρίες είχαν οί 
ελληνικές κυβερνήσεις νά άπαντήσουν δυναμικά στίς προκλήσεις τών 
’Αλβανών. Καί κάτι άλλο: Τά αλβανικά δικαστήρια είχαν καταδικάσει δλα 
τά μέλη τοΰ Συλλόγου Βορειοηπειρωτών Ίωαννίνων σέ βαρύτατες ποινές 
μέ τήν κατηγορία τής «έσχάτης προδοσίας», κατηγορία πού βαραίνει καί 
τούς δικαζόμενους σήμερα στά Τύραννα μέλη τής Όμόνοιας (γράφω τά 
σχετικά μέ τό Βορειοηπειρωτικό στίς 15-8-94). Ποιός λέει, λοιπόν, δτι ή 
ιστορία δέν έπαναλαμβάνεται;

Ή  άλλη πληγή τής ’Ηπείρου, ή ληστεία, δέν έλεγε νά κλείσει, παρά τίς 
προσπάθειες τών καταδιωκτικών άρχών. Οί συμμορίες πληθύνονταν. Δέν 
δίσταζαν νά άναμετροΰνται καί μέ τά καταδιωκτικά άποσπάσματα, σέ 
συμπλοκές πολύνεκρες, δπως έκείνη πού έγινε κοντά στό χωριό Μαζαρα- 
κιά τοΰ Μαργαριτίου, στήν οποία έξοντώθηκε ή συμμορία Κατσέλη (τρεις 
συμμορίτες σκοτώθηκαν καί συνελήφθη αιχμάλωτος ό άρχηγός, σκοτώθη
καν δμως καί δυό άντρες τοΰ καταδιωκτικού άποσπάσματος καί τραυμα
τίστηκαν άλλοι δυό). Τίς ίδιες μέρες στήν Κέρκυρα διεξαγόταν μιά παρω
δία δίκης, μέ κατηγορούμενο τόν Ν. Γάσπαρη, πρώην Α.Δ. Χωροφυλακής 
’Ηπείρου. Τόν κατηγορούσαν ότι είχε διατάξει τόν ξυλοδαρμό τοΰ ηγούμε
νου τοΰ προφήτη Ήλία Παπαγιάννη γιά νά δώσει κατάθεση έναντίον τοΰ 
Μερεμέτη καί όχι κατά τών Ρετζαίων. Ή  δίκη άναβλήθηκε έξαιτίας τής 
άπουσίας ούσιωδών μαρτύρων, μέσα δμως στήν αίθουσα τοΰ δικαστηρίου 
έγινε έπεισόδιο, άποκαλυπτικό τών προθέσεων τοΰ κατηγορουμένου. Έ 
γραφαν οί έφημερίδες: Οί Γάσπαρης καί Παπαγιάννης (καταδικασμένος σέ 
διετή φυλάκιση γιά τή ληστεία τής Πέτρας) συνεζήτουν έπί τής όλης ύπο- 
θέσεως. Κατά τήν συζήτησιν ό κ. Γάσπαρης έκάκιζε τόν Παπαγιάννη, όστις 
θυμωθείς έφώναξε εις έπήκοον πάντων: «Δέν φοβούμαι κανέναν. Θά εΐπω 
όλην τήν άλήθειαν. Εμπρός σου -είπε ό Παπαγιάννης άπευθυνόμενος στό 
Γάσπαρη- ό κ. Μακρυγιάννης (άνθυπομοίραρχος) μέ έτυράννισε καί μέ 
έσάπισεν εις τό ξύλον. Ίκέτευον καί τούς δυό σας, διά ν' άπαλλαγώ τοϋ 
μαρτυρίου, νά μέ τουφεκίσητε, άν έπιμένατε νά καταθέσω διά τόν Μερε- 
μέτην καί όχι διά τούς Ρετζαίους. Σείς είσθε ό υπεύθυνος διά τήν φυγήν 
τών Ρετζαίων, οί όποιοι θά συνελαμβάνοντο άν ήθέλατε τότε. "Ολοι τότε
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ειπομεν άπό τής πρώτης στιγμής δτι οί ΡετζαΙοι διέπραξαν τήν ληστείαν. 
Σείς ούδέν ενεργήσατε, άγνοώ διατί. Οί απορίες τοϋ Παπαγιάννη είχαν 
λυθεί κατά τή διάρκεια των άνακρίσεων. χωρίς αύτό νά σημαίνει δτι ή 
εύθύνη τοϋ Γάσπαρη τόν άπαλλάσσει άπό τή δική του ευθύνη γιά τή συμμε
τοχή του στό έγκλημα τής Πέτρας.

Σέ λίγες μέρες, νέα, τολμηρότατη ένέργεια τών ληστών άναστάτωσε τήν 
Παραμυθιά αύτή τή φορά, άλλά καί δλη τήν "Ηπειρο καί έδωσε άφορμές 
στούς ’Αλβανούς νά θορυβήσουν καί πάλι σέ βάρος τής Ελλάδας. Στίς 15 
’Ιουνίου, στίς 8 τό βράδυ, μέρα άκόμα, καθώς ό πρόκριτος μουσουλμάνος 
τής Παραμυθιάς ’Αγάκος Πρόνιος πήγαινε μέ δυό φίλους στό σπίτι του, 
στήν άκρη τής κωμόπολης, μιά ομάδα τριών «χωροφυλάκων» μέ έπικε- 
φαλής «ένωμοτάρχην» (ήταν οί ληστές, μεταμφιεσμένοι σέ άστυνομικούς) 
σταμάτησαν τόν Πρόνιο κι ό «ένωμοτάρχης» τοϋ είπε έμπιστευτικά δτι 
έξω άπό τήν Παραμυθιά είχε σταθμεύσει καταδιωκτικό άπόσπασμα καί ό 
διοικητής του τόν παρακαλοϋσε νά τόν έπισκεφτεΐ γιά νά τοϋ ζητήσει έμπι- 
στευτικές πληροφορίες, σχετικές καί μέ τίς κινήσεις τών ληστοσυμμοριών. 
Ανύποπτος ό Πρόνιος, χωρίς νά ζητήσει στοιχεία γιά τήν ταυτότητα τοΰ 
«ένωμοτάρχη», τούς άκολούθησε, μαζί μέ τούς δυό φίλους του. "Υστερα 
άπό δυό ώρες οί τελευταίοι γύρισαν στήν Παραμυθιά γιά νά άνακοινώ- 
σουν δτι ό Πρόνιος είχε κρατηθεί άπό τούς ληστές ώς αιχμάλωτος. Ή  
εϊδησις διαδοθεΐσα άστραπιαίως είς τήν κωμόπολιν. κατετάραξεν τούς κα
τοίκους. Άμέσως έσχηματίσθη έκ τών άνδρών τής εκεί χωροφυλακής άπό
σπασμα γιά νά καταδιώξη τούς ληστάς. Ποιά ληστοσυμμορία ειχε αιχμα
λωτίσει τόν Πρόνιο καί ζητοϋσε λύτρα γιά τήν άπελευθέρωσή του; Γιά 
άρκετές εβδομάδες θετική άπάντηση δέν δινόταν άπό πουθενά. Στήν άρχή 
μιλοϋσαν δτι τήν άπαγωγή είχε κάνει ή ληστοσυμμορία τών Κουμπαίων, 
ύστερα έλεγαν γιά τή συμμορία τών άμνηστευθέντων Τσίλη Μάστορα καί 
Νικολ. Κιάμου (αύτή ήταν καί ή πιθανότερη έκδοχή). Τή νύχτα τής 19ης 
’Ιουνίου, ό Πρόνιος άπελευθερώθηκε, άφοϋ οί συγγενείς του κατέβαλαν ώς 
λύτρα 160.000 δρχ. (οί άπαγωγεις είχαν ζητήσει 300.000). Ό  Πρόνιος δέν 
μίλησε σέ κανένα ούτε γιά τούς άπαγωγεις του. ούτε γιά τίς περιπέτειες 
τής αιχμαλωσίας του. Οί δημοσιογραφικές πληροφορίες έλεγαν πώς γιά 
τήν άπελευθέρωσή τοΰ Πρόνιου μεσολάβησε στούς οργανωτές τής αιχμα
λωσίας ό βουλευτής Ίωαννίνων Αλκ. Λούλης ό όποιος καί τούς έπεισε νά 
άρκεστοΰν στά λύτρα τών 160.000 δρχ. Ή  Διοίκηση Χωροφυλακής Ίωαν
νίνων είχε άποστείλει στήν Παραμυθιά έναν ικανό άξιωματικό, τόν υπο
μοίραρχο Μιχ. Μαντούβαλο, ό όποιος κατόρθωσε νά έπισημάνει δλους 
τούς αύτουργούς καί συνεργούς τής ληστείας, καί νά φτάσει στούς διορ
γανωτές της. Μετά τήν άπελευθέρωσή τοΰ Πρόνιου συνέλαβε δλους τούς 
ένοχους, 22 τόν άριθμό, καί τούς οδήγησε στά Γιάννινα, άνάμεσά τους καί 
τόν Τσίλη Μάστορα. Ό Ν ικ. Κιάμος καί δυό άλλοι κατόρθωσαν νά δια
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φύγουν. Στήν υπόθεση είχαν συμμετοχή και μουσουλμάνοι, αύτό δμως δέν 
εμπόδισε τήν ’Αλβανία νά κάνει τήν προπαγάνδα της. Ά ς  σημειωθεί δτι 
πριν άπό καιρό ενας άξιος Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου, ό συνταγματάρχης Καργάκος, 
πού βρισκόταν γιά επιθεώρηση στήν περιοχή τής Θεσπρωτίας, λησμονήσας 
τόν βαθμόν τον, θυμήθηκε τά ένδοξα νιάτα του, μετουσιώθη εις ενωμοτάρ
χην, ώπλισε μουσουλμάνους πολίτας μέ τό άστε ντούα οϋ! (έτσι τό θέλω) 
πήρε καί όσους χωροφύλακας ήδυνήθη νά έξεύρη καί έξώντωσε τήν τετρα
μελή συμμορίαν τοϋ Κατσέλη, μέχρις ενός, δύο φονευθέντων καί δύο 
συλληφθέντων, έν οΐς καί ό άρχηγός. (Ελευθερία 24-6-28).

Έντονη κριτική άσκήθηκε άπό τό γιαννιώτικο τύπο, έναντίον τής κρα
τικής μηχανής, μετά τήν α’ιχμαλωσία τοϋ Πρόνιου καί τή συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα τών ληστρικών συμμοριών, ή πιό επικίνδυνη ήταν τών 
Κουμπαίων, τή θεωρούσαν διάδοχο τής συμμορίας τών Ρετζαίων. Άγανα- 
κτισμένος ό Ηπειρωτικός τύπος έναντίον τής άναποτελεσματικής πολι
τικής πού άκολουθοΰσε τό κράτος στήν πάταξη τής ληστείας, ζητούσε άπό 
τήν κυβέρνηση, καί ιδίως άπό τόν άρχηγό τής Χωροφυλακής στρατηγό Δ. 
Διαλέττη, νά λάβει δραστήρια μέτρα γιά τήν πάταξη τής ληστείας. Ή  
Ελευθερία (19-7-26) πρότεινε 6 κυρίως μέτρα: α) Τήν αλλαγήν τοϋ ύπάρ- 
χοντος συστήματος καταδιώξεως διά τής άσκοπου περιφοράς τών κατα
διωκτικών άποσπασμάτων, έν ειδει ντερβεναγάδων έπί τής παλαιάς 
Τουρκίας, β) Τήν άνάθεσιν τής καταδιώξεως εις άξιωματικούς καί όπλίτας 
καταλλήλους, γ) Τήν άνθρωπίνην συμπεριφοράν τών άποσπασμάτων πρός 
τόν λαόν. δ) Τήν άνάγκην ειδικού έπόπτου τών άποσπασμάτων άνωτέρω 
αξιωματικού, όπως άλλοτε έν Θεσσαλίφ καί Φθιώτιδι. ε) Τήν έπαναφοράν 
τών έκτοπισμένων καί τήν παϋσιν τών έκτοπισμών, ώς μέτρου άδικου ώς 
έπί τό πλεΐστον καί αλυσιτελούς, στ) Τήν τελείαν κατάργησιν τοϋ μωροτά- 
του νόμου τής άπαγορεύσεως τής όπλοφορίας, διά νά δύναται ό λαός νά 
αμύνεται μόνος του έναντίον τών ληστών. Τό τελευταίο μέτρο ό Χρηστο
βασίλης τό θεωροΰσε ώς τό σπουδαιότερο.

’Αντίθετα μέ τήν Ελευθερία, ό Χατζής στήν ’Ηπειρο (23-6-28) ύποστή- 
ριζε -καί επαναλάμβανε καί σέ επόμενα άρθρα του, κάνοντας ταυτόχρονα 
καί προεκλογικό άγώνα-, πώς, κυρίως τό μέτρο τοΰ έκτοπισμοΰ θά έσωζε 
τήν νΗπειρο άπό τή ληστεία. Έγραφε: Καί ΥΠΕΡ ΟΛΑ τά μέτρα: ΤΟ 
ΠΡΩΤΟΝ Κ Α Ι ΤΙΜΙΟΝ: Ή  οριστική έκδίωξις μακράν έκάστης ληστοκρα- 
τουμένης περιφερείας όλων έκείνων, τών όποιων τά ένδοξα ονόματα συνέ- 
δεσεν ό θρϋλος, ή Κοινή Γνώμη, άλλά καί αί πληροφορίαι τών άρχών μέ 
τήν ληστρικήν ιστορίαν. Οϋτε χιλιάδες, οϋτε μυριάδες είναι. Καί είδικώς, 
προκειμένου διά τήν Ήπειρον, γνωρίζομεν όλοι καί πρώτον τό κράτος, 
ότι έξ άφορμής τριάντα σαράντα τοιούτων καθαρμάτων ή δυστυχής Ή πει
ρος όχι μόνον ληστοκρατεΐται, άλλ ’ έπιπροσθέτως έχει καί τό στίγμα -ή 
πλέον τιμία, ή πλέον ήσυχος καί ή πλέον φιλόνομος καί νοικοκυρίστικη
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χώρα- ότι είναι ληστόφιλος καί ληστοτρόφος! Τό ίδιο όξύτατος ήταν ό 
Χατζής στήν κριτική του γιά τήν πολιτεία τοϋ κράτους καί στά επόμενα 
άρθρα του. (Νά παύση ή παιζομένη κωμωδία - Νά έπιβληθή τό κράτος ή 
άς διοικήσουν οί λησταί (26-6-28), Ή  Δημοσία άσφάλεια - Τό Κράτος 
Κράτος, η οί λησταί Κράτος! (27-6-28), Τά λύτρα  (3-7-28), Α ί ληστοκρα- 
τούμεναι έπαρχίαι (5-7-28), Έργα, όχι λόγια προεκλογικά (7-7-28), Ά ς  
ίδωμεν άν θά παύση ή ελεεινή καί άθλία κωμωδία (17-7-28), Μόνον τό μέ
τρο ν τοϋ έκτοπισμοϋ θά σώση τήν Ή πειρον (18 καί 20-7-27).

Ό  Ηπειρωτικός άγών τοποθετούσε τό θέμα τής ληστείας μέσα στό 
πλαίσιο τής γενικότερης άδιαφορίας τοϋ κράτους γιά τήν "Ήπειρο: Πειθή
νιος, νομοταγής, πατριώτης, βαρειά φορολογούμενος (ό Ήπειρώτης) προ
σφέρει πάντοτε ό,τι τό κράτος ζητεί. Ποτέ δέν άντιστρατεύεται, στίς επι
ταγές, άξιώσεις καί τά δικαιώματα τοϋ κράτους. Καί συνέχιζε: Καί έναντι 
τών τόσων θυσιών, έναντι τών τόσων άρετών τοϋ Ήπειρώτου, τί πράττει 
τό κράτος δι ’ αύτόν; Τί χθές, όταν οί Ρετζαιοι ήχμαλώτιζον έν μέση πλα
τεία τών Ίωαννίνων, καί τί σήμερον, όπότε άλλοι τών όρέων βασιλείς έν 
Παραμυθία τό Ιδιον έπαναλαμβάνουν; Παροτρύνοντας τούς ιθύνοντες, τό
νιζε: Έγκαταλείψατε τούς θώκους τών άξιωμάτων σας. Άποστρέψατε τήν 
προσοχήν σας άπό τήν αΐγλην τών μυθικών σας σαλονιών. Καταπαύσατε 
τούς χορούς τών ντάσιγκ καί τροκαντερώ. Παύσατε μεθύοντες μέ τόν κα
μπανίτην καί τά ηδύποτα τής άκολασίας... Διακόψατε πρός στιγμήν τήν 
χλιδήν, τήν διασκέδασιν, τήν άκολασίαν, τήν τύρβην τοϋ άνηθίκου σας βί
ου. Στήτε πρός στιγμήν προσεκτικοί. Καί άνασύρατε τό παραπέτασμα τών 
μεγάρων σας, τό όποιον έθέσατε μεταξύ τοϋ εαυτού σας καί τοϋ Ηπειρω
τικού λαοϋ διά νά ίδήτε... Θά ιδητε κατάστασιν άθλιοτάτην. Θά ιδητε τήν 
χώραν τών γραμμάτων καί τήν πατρίδα έκείνων, οί όποιοι έπροίκισαν τήν 
πρωτεύουσαν μέ καλλιμάρμαρα μέγαρα, πενθοφοροϋσαν, κλαίουσαν, 
όδυρομένην, καί μετανοούσαν διατί τήν έλευθερώσατε... Είναι βαρεία ή 
έκφρασις. Άλλά διατί νά παραλειφθή έν όσφ έκφράζει εκείνο, τό όποιον 
σήμερον αίσθανόμεθα όλοι οί Ήπειρώται:... Καί άφοϋ άνέφερε σειρά ολό
κληρη κατηγοριών έναντίον τών καννίβαλων τής πόρνης πόλεως (τής πρω
τεύουσας) ζητούσε πρώτα άπ’ όλα τήν άσφάλεια τών Ήπειρωτών καί τόν 
τερματισμό τής ληστρικής βασιλείας, καταλήγοντας: Ά ν  εΐσθε άνίκανοι νά 
τό πράξητε, τότε άποδώσατε τήν ελευθερίαν μας, διά νά γίνωμεν κύριοι 
τοϋ οίκου μας, τόν όποιον θά διοικήσωμεν καί θά διευθύνωμεν άσυγκρί- 
τως καλλίτερον καί τελειότερον άπό εσάς, οί όποιοι γνωρίζετε μόνον νά 
φορολογήτε καί νά καταπίνητε τό αίμα τών έπαρχιών (20-6-28). ’Ανάλογα 
ηταν τά σχόλια καί τών άλλων έφημερίδων Αγροτικής ήχους καί Κήρυκος. 
Καμμιά δικαιολογία δέν μπορούσε νά καλύψει τήν άδιαφορία τοϋ κρά
τους γιά όλα τά θέματα τής Ηπείρου, προπαντός όμως γιά τή συνεχιζόμε
νη άνασφάλεια τών Ήπειρωτών καί τήν έδραίωση τής κυριαρχίας τών λη
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στών. Σ ’ ένα μήνα ή άγανάκτηση θά έφθανε στό κατακόρυφο, όταν μέσα 
στήν έξαρση τοΰ προεκλογικού άγώνα ή συμμορία τών Κουμπαίων αιχμα
λώτισε δυό υποψήφιους βουλευτές τοϋ Καφανταρικοΰ κόμματος, έξω άπό 
τά Γιάννινα, τόν Άλ. Μυλωνά καί τόν Άλ. Μελά. Ή ταν ή κορυφαία στιγ
μή τής γελοιοποίησης τοΰ κράτους, άλλά καί ή άρχή τοΰ τέλους γιά τούς 
βασιλείς τών όρέων.

Α ρκετές βδομάδες κάθησε στά Γιάννινα ό Έσσάτ, τέλη Ιουνίου γύρισε 
στήν Κωνσταντινούπολη. Κατά τή διάρκεια τής παραμονής του έπι- 

κοινώνησε μέ πολλούς, άρχές, προκρίτους, χριστιανούς καί μουσουλμά
νους, άνθρώπους τοΰ λαοΰ, περπάτησε όλη τήν πόλη καί σχημάτισε προ
σωπική άντίληψη γιά τήν πρόοδό της. Μιά συνέντευξή του στό ξενοδοχείο 
"Ιλιον Πάλλας πού έμεινε, σέ άθηναΐο δημοσιογράφο, άποκαλύπτει πολλές 
πτυχές τής ζωής του (άναδημοσιεύτηκε στήν Ήπειρο, 25-6-28). Έγώ είμαι 
Γιαννιώτης. δήλωσε ό Έσσάτ, άλλά τώρα τά είδα (τά Γιάννινα) δτι έμεγά- 
λωσαν. Γεννήθηκα καί έχω σπίτι μέσα στό Κάστρο, έκεϊ έχω καί δλα τά 
κτήματά μου καί πήγα νά τά ίδώ. 'Εμεινα ένα μήνα στά Γιάννινα. Ευχα
ριστώ πολύ τόν κόσμο γιά τήν εύγένειά του. "Ολοι μέ περιποιήθηκαν, χρ ι
στιανοί καί τοϋρκοι. Νά ίδήτε καί μιά σύμπτωση. Τό ίδιο βράδυ πού έφτα
σα στά Γιάννινα έγινε άπογραφή καί ό υπάλληλος τοϋ ξενοδοχείου μοϋ 
έφερε τό δελτίο νά τό συμπληρώσω. Καί τό συνεπλήρωσα: Έσσάτ πασσάς 
τών Ίωαννίνων, έτών 66. γεννηθείς έν Ίωαννίνοις, έγγαμος, πατήρ ένός 
τέκνου, τής δεκαοκταέτιδος Νεσιμπέ. μωαμεθανός τό θρήσκευμα, μητρική 
μου γλώσσα ή ελληνική, δημότης Κωνσταντινουπόλεως, άπόστρατος πασ
σάς τοϋ τουρκικού στρατοϋ. Ό ταν ό δημοσιογράφος τόν διαβεβαίωνε ότι 
οί Έλληνες τόν θεωροΰν ηρωικό ύπερασπιστή τοΰ Μπιζανιοΰ, χωρίς πρό
θεση νά έξάρουν τόν άντίπαλό του πορθητή τού όχυροΰ, ό Έσσάτ άπάντη- 
σε: Έγώ έκαμα τή δουλειά μου. Ό  Κωνσταντίνος ήτο φίλος μου. Δέν έκά- 
μαμε συμμαθηταί διότι έγώ είμαι μεγαλύτερος (καταρρίπτεται έτσι ό μύ
θος ότι οί δυό πρωταγωνιστές τής μάχης τοΰ Μπιζανιοΰ ήταν συμμαθη
τές). Τόν έγνώρισα όμως εις ένα αϋτοκρατορικόν στρατιωτικόν γυμνάσιον 
τοϋ Βερολίνου, άπό τά ολίγα έκείνα πού διηύθυνε προσωπικώς ό Κάϊζερ. 
Ό  Κωνσταντίνος ήτο μεγάλης άξίας στρατηγός. Έγώ τοϋ έκτιμοϋσα πολ
λά χαρίσματα καί ιδίως τό πατρικόν ενδιαφέρον πού είχε πάντοτε διά 
τούς στρατιώτας του. Ο  στρατηγός δέν πρέπει νά μήν πονάει τόν στρα
τιώτην. Ενθυμούμαι δτι, όταν έφθασε εις τό Έμίν άγά, μοϋ έστειλε γράμ
μα νά τοϋ παραδώσω τά Γιάννινα. Μούγραφε πώς αύτός τά Γιάννινα θά 
τά πάρη, δσο καί άν άντισταθοϋμε καί δτι δέν πρέπει νά έλπίζωμε νά μάς 
βοηθήση ή Τουρκία, διότι αύτός μάς έχει άποκλεισμένους. Καί πρέπει, 
άφοϋ θά τά πάρη καί θά τά πάρη. νά τοϋ τά παραδώσω μέ τό καλό διά νά 
μή χαθή δωρεάν κόσμος. Έγώ τοϋγραψα δτι δέν μπορώ νά τά παραδώσω
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καί αν τά θέλης, έλα νά τά πάρης. Καί ήλθε καί τά πήρε. Ά λλά καί εγώ 
δέν έκαμα τή δουλειά μου:... Ό  δημοσιογράφος διαπίστωσε δτι ό Έσσάτ 
μιλούσε τά ελληνικά, άλλ’ δχι άπταιστα. Μέ μεγάλη ευχέρεια μιλούσε τά 
γαλλικά καί τά γερμανικά, βέβαια καί τά τουρκικά. Ό ταν μιλούσε τά ελλη
νικά, νόμιζε κανείς ότι μιλούσε ένας παλιός καί βέρος Γιαννιώτης. Ούτε 
κυριολεκτούσε ούτε ήξερε σύνταξη. Μάλιστα μέ τήν ύπένρινη φωνή του 
καί μέ τις τοπικιστικές καταλήξεις (μέ τά έπήγαμαν καί ειπαμαν) πρόδινε 
ότι ήταν πραγματικά «γέννημα καί θρέμμα» τών Γιαννίνων. Ή  συνομιλία 
μας έσυνεχίζετο -σημείωνε ό δημοσιογράφος- δταν εντελώς ξαφνικά μοϋ 
είπε μέ ένα νόστον πρόδηλον — Ήθελα νά πεθάνω εις τά Γιάννινα. —Καί 
τά Γιάννινα, στρατηγέ, σάς άγαποϋν. άπάντησε ό δημοσιογράφος. —Έγώ 
είμαι Γιαννιώτης, συνέχισε ό Έσσάτ. Στά Γιάννινα γεννήθηκα καί στά 
Γιάννινα πρωτόμαθα γράμματα. Κατόπιν πήγα στά Βιτώλια. στό γυμνά
σιο. Στόν πόλεμο τά έπροστάτευσα τά Γιάννινα. Ό  κόσμος είχε μεγάλη 
ησυχία καί δέν άφησα νά λείψη τίποτα. Ό  στρατός πού πολεμούσε δέν είχε 
νά φάη. άλλά ό κόσμος δχι. Μόνον έκείνοι πού ήταν ή δουλειά τους έπο- 
λεμοϋσαν. Γιά τούς πολίτας ό πόλεμος ήταν πανηγύρι. "Οσοι ήθελαν 
έβγαιναν σέ καραούλια καί έβλεπαν τόν πόλεμον. Ά νδρες καί γυναίκες, 
χριστιανοί καί τοϋρκοι. "Οταν ό δημοσιογράφος τόν ρώτησε νά πει τή γνώ
μη του γιά τά πολιτικά πράγματα τής Τουρκίας, ό Έσσάτ τόν άπέτρεψε. 
Γιά τόν Κεμάλ δέν τού είπε ούτε λέξη. Ά ραγε φοβάται ή δέν καταδέχεται: 
άναλογιζόταν ό δημοσιογράφος.

—"Οχι. δέν φοβόταν ό Έσσάτ, μονολόγησε ό Πέτρος όταν διάβασε μέ 
άπληστίας τις έξομολογήσεις τοΰ στρατηγοΰ. Ή ταν περήφανος Τοϋρκος, 
παλληκάρι. άλλά ήταν καί άνθρωπος, καί πάνω άπ ' δλα Γιαννιώτης. Γι' 
αύτό δέν άφησε νά καταστραφεί ή πόλη μας. Οί Κεμαλικοί άγνόησαν καί 
τόν άγώνα του καί τά αίσθήματά του.

Ό  Πέτρος κι ό Γιάγκος, έπισκέφτηκαν πολλές φορές τόν Έσσάτ στό ξε
νοδοχείο, μέ τό μουφτή ή καί μόνοι τους. Πάντοτε είχαν νά ποΰν ένα 
καινούριο λόγο ευχαριστιών γιά όσα είχε κάνει ό πασσάς γιά νά βρεθεί καί 
νά σωθεί ή Θεώνη, πάντοτε ό Έσσάτ τούς σταματοΰσε στή μέση. ήξερε τί 
θά τούλεγαν ήταν στ’ άλήθεια περήφανος Τούρκος, δέν ήθελε νά βλέπει 
τούς άλλους νά έξαντλοΰνται σέ ικεσίες καί ύμνους, ένοιωθε πώς μειωνό
ταν ή προσωπικότητά τους, άκόμα καί στούς δικούς του άνθρώπους, τούς 
εθισμένους άπό τό θεοκρατικό καθεστώς τών σουλτάνων, είχε απαγορέψει 
τούς τεμενάδες. Ό ταν δεχόταν τόν Πέτρο καί τό Γιάγκο. πάντα ήταν έκδη- 
λωτικός άπέναντί τους, τοΰ άρεσαν αύτοί οί δυό Ρωμιοί, πού κίνησαν γή 
καί ουρανό, πατέρας ό ένας, φίλος ό άλλος, νά ξαναβροΰν τή χαμένη κόρη, 
τούς θαύμαζε γιά τήν έπιμονή τους καί τήν πίστη τους σέ μιά ύπόθεση πού 
γιά κάθε άλλον έπρεπε νά θεωρείται χαμένη' βρήκαν τόν τρόπο νά φτά
σουν ώς τόν ϊδιο, νά τόν πείσουν γιά τό δίκιο τους καί νά κινήσουν τό
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ενδιαφέρον του. Τό θαϋμα είχε γίνει, σέ λίγο μέ τόν ερχομό τής Θεώνης 
στά Γιάννινα θά ολοκληρωνόταν. Οί δυό οικογένειες δέν έβλεπαν τή μέρα 
πότε νά σφίξουν στήν αγκαλιά τους τό βασανισμένο κορίτσι, υπομονή 
τούς συνιστοϋσε ό Έσσάτ όέν θά τά χαλάσουμε δλα τώρα πού φτάσαμε 
στό τέλος ' υπομονή, συμβούλευε καί ό Καρβούνης, βρισκόταν στά Γιάννι
να τόν ’Ιούνιο, θάφευγε γιά τήν Κωνσταντινούπολη μετά τήν άναχώρηση 
τοΰ Έσσάτ' μέ τή σύμφωνη γνώμη τοΰ στρατηγού άποφάσισε νά συνοδεύ
σει ό ίδιος τή Θεώνη άπό τήν Πόλη γιά τήν Ελλάδα, έπρεπε πρώτα νά φτά
σει εκεί ό Έσσάτ, κι ύστερα νά άναχωρήσουν, ό Καρβούνης καί ή Θεώνη, 
νά μή δώσουν άφορμή στις Κεμαλικές άρχές, υπήρχε κίνδυνος νά άποκα- 
λυφθεϊ ό ρόλος πού διαδραμάτισε ό Έσσάτ στήν υπόθεση καί νά είχε συνέ
πειες.

Ό  Έσσάτ έμεινε στά Γιάννινα ένα μήνα καί περισσότερο. Τήν παραμο
νή τής άναχώρησής του, τό βράδυ, πήρε μέρος στό δείπνο, πού είχε έτοι- 
μάσει ό μουφτής πρός τιμή του. Στό τραπέζι κάθησαν τέσσερες μόνο 
άνθρωποι: ό Έσσάτ, ένας άπό τούς έναπομείναντες μουσουλμάνους προ
κρίτους, ό μουφτής καί ό Πέτρος, όλοι παλιοί Γιαννιώτες. Τί δέν θυμήθη
καν εκείνο τό βράδυ! ’Αλησμόνητες σκηνές τών παιδικών τους χρόνων, τά 
παιγνίδια, τούς πετροπόλεμους, άνάμεσα στά τουρκάκια καί τά χριστια- 
νάκια, ύστερα ό πόλεμος τοΰ 1912-13 πού τόσο έντονα τόν είχαν ζήσει 
όλοι, προπαντός ό Έσσάτ, πού ήταν καί ό πρωταγωνιστής σ’ αύτή τήν 
τρομερή σύγκρουση' διηγούνταν άνατριχιαστικές λεπτομέρειες ό στρατη
γός, άγνωστες στούς άλλους, γιά τό πώς πολεμούσαν οί πεινασμένοι στρα
τιώτες του, πώς πέθαιναν, άβοήθητοι άπό ιατρικοί περίθαλψη, γατζώνο- 
νταν μέ τά νύχια στό χώμα, νά τό κρατήσουν δικό τους, νά μή τούς τό πά
ρουν οί άλλοι πού διεκδικοΰσαν τό ίδιο χώμα, πατρογονική κληρονομιά 
αιώνων, βαμμένο μέ αίμα άπελευθερωτικών άγώνων, μοσχοβολοΰσε άπό 
ήρωϊσμό, θυσίες καί πολιτισμό, δέν μποροΰσε νά τό άγνοήσει αύτό ό 
Έσσάτ, τό δίκιο ήταν μέ τό μέρος τών Ελλήνων, κι άς ήταν τά Γιάννινα 
ή πατρογονική εστία, γιαυτό καί άγωνίστηκε νά τήν κρατήσει, δέν τό κα
τόρθωσε, ό άγώνας ήταν άνισος. Θυμήθηκε ύστερα τά χρόνια τής αιχμα
λωσίας του, δέν είχε κανένα παράπονο άπό τούς "Ελληνες, καί μέ έπιμονή 
ζήτησε νά μάθει όλα όσα έγιναν στήν πόλη, στό διάστημα τών δέκα πέντε 
χρόνων, άπό τό 1913. Τάκουε μέ τήν εύχαρίστηση ένός ταξιδεμένου, πού 
γύριζε άπό πολύχρονο ταξίδι, σάν μέλος τής γιαννιώτικης κοινωνίας, στήν 
όποία πίστευε ότι άκόμα ανήκε, ό ’Αλλάχ τό θέλησε νά γραφεί άκόμα μιά 
φορά ώς δημότης τής πόλης, μέ τήν άπογραφή τοΰ 1928. Γιά όλα ήταν 
εύχαριστημένος, μόνο σέ δυό περιπτώσεις έδειξε νά δυσφορεϊ. Πολύ τόν 
ταλαιπωρούσαν μέ τό θέμα τών κτημάτων του οί οικονομικές ύπηρεσίες 
τών Γιαννίνων, δέν ήταν σίγουρος άν όλα είχαν τελειώσει, σύμφωνα μέ τις 
προσδοκίες του. Ή  δεύτερη αιτία δυσαρέσκειας προερχόταν άπό τήν έγκα-
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τάλειψη τοΰ τάφου τοΰ πατέρα του, δέν τοΰ άρεσε ή κατάσταση στήν όποία 
βρισκόταν. Ό  μουφτής ύποσχέθηκε πώς άπό τήν άλλη κι όλας μέρα θά 
φρόντιζε γιά τόν τάφο, ό Πέτρος άπό τήν πλευρά του θά έκανε ό,τι μπο- 
ροΰσε γιά νά τακτοποιηθεί τό θέμα τών κτημάτων' άκόμα καί στόν άθηναιο 
δημοσιογράφο, στή συνέντευξή του, είχε έκφράσει φόβους ό Έσσάτ ότι ή 
λύση πού θά έδιναν οί ελληνικές άρχές δέν θά ήταν δίκαιη. Ίσως χρειαστεί 
νά ξανάρθω στά Γιάννινα, είπε, νά φροντίσω γιά τά Ιδια πράγματα πού 
μ ’ έφεραν καί τώρα εδώ. Τήν άλλη μέρα έφυγε μέ αύτοκίνητο γιά τήν Πρέ
βεζα, είχε νά κάνει μεγάλο ταξίδι γιά νά γυρίσει στήν Κωνσταντινούπολη.

Ε να μήνα κρατήθηκε στήν εξουσία ή τριμερής κυβέρνηση Καφαντάρη- 
Μιχαλακοπούλου-Μεταξά, μέ τήν άνοχή τοΰ Βενιζέλου. Τό μήνα 

αύτό ό τελευταίος τόν χρησιμοποίησε γιά νά οργανώσει καλλίτερα τόν 
άγώνα του, νά εξασφαλίσει τήν επιτυχία στις έκλογές, πάντα διακατεχόταν 
άπό τό φόβο μήπως έπαναληφτεϊ ή άνεπάντεχη, γιά τούς Φιλελευθέρους, 
έκλογική άποτυχία τοΰ Νοεμβρίου τοΰ/1920. Διαισθανόταν ότι ό λαός ήταν 
μέ τό μέρος του, άναζητοΰσε ήγέτη, αύτόν τόν ίδιο ήθελε καί πάλι νά τόν 
κυβερνήσει, λησμονούσε όλα τά λάθη του, μόνο τις άρετές του έβλεπε, προ
παντός είχε εμπιστοσύνη στό πολιτικό του κριτήριο.

Μέ άφορμή τις διαφωνίες τής κυβέρνησης καί τοΰ Βενιζέλου σέ θέματα 
οικονομικής πολιτικής, ό Καφαντάρης, μέ τή συγκατάθεση Μιχαλακοπού- 
λου καί Μεταξά, ύπέβαλε τήν παραίτηση τής κυβέρνησης, μέ τό αίτιολο- 
γικό ότι εφόσον ό Βενιζέλος, πού τή στήριζε, είχε διαφορετικές άπόψεις 
άπό τήν πολιτική της, δέν μπορούσε νά μείνει στήν εξουσία. Ή  έντολή τοΰ 
σχηματισμοΰ τής νέας κυβέρνησης, όπως ήταν φυσικό, άνατέθηκε άπό τόν 
πρόεδρο τής Δημοκρατίας Π. Κουντουριώτη, στό Βενιζέλο, μέ δικαίωμα 
διάλυσης τής βουλής καί διεξαγωγής νέων εκλογών. Γιά νά πεισθοΰν οί 
άντιπολιτευόμενοι, ότι οί έκλογές θά ήταν άδιάβλητες, ό Βενιζέλος άνέθεσε 
τό ύπουργείο Εσωτερικών στόν Κ. Ζαβιτσιάνο, ό όποιος, είχε άντίθετη 
άποψη μέ ορισμένα σημεία τής πολιτικής πού άκολούθησε ό Βενιζέλος 
κατά τήν περίοδο 1916-1920. Παρά τις άντιρρήσεις τοΰ Κουντουριώτη καί 
τών άλλων κομμάτων ό Βενιζέλος ζήτησε καί πέτυχε τήν ψήφιση νέου 
εκλογικού νόμου, καταργούσε τήν άναλογική καί καθιέρωνε τό πλειοψη
φικό μέ στενή περιφέρεια. Μέ τό πλειοψηφικό ό Βενιζέλος άπέκτησε δύ
ναμη, παμψηφίας σχεδόν. Ή  διαίσθηση τών μικρότερων βενιζελογενών 
κομμάτων τά οδήγησε νά ζητήσουν συνεργασία μέ τούς Φιλελευθέρους γιά 
νά μήν εξαφανιστούν. Ό  Βενιζέλος τή δέχτηκε, γιατί ήθελε νά έξασφαλίσει 
όπωσδήποτε νίκη αύτή τή φορά. Οί άντιπολιτευόμενοι, κυρίως οί άντιβε- 
νιζελικοί, βρέθηκαν σέ δύσκολη θέση, γιατί ενώ οί άντίπαλοί τους συσπει
ρώνονταν, αύτοί ήταν διασπασμένοι, κι έτσι κατέβηκαν καί στις έκλογές. 
Ή  ήττα τους είχε προδιαγράφει...
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Μέ τό σχηματισμό τής κυβέρνησης Βενιζέλου, άρχισε καί ή προεκλο
γική κίνηση. Οί άντιβενιζελικές εφημερίδες τής πρωτεύουσας ύψωσαν τώ
ρα τούς τόνους στή διαπασών γιά νά κατακεραυνώσουν τό Βενιζέλο, γιά 
όσα κακά, κατ’ αύτούς, είχε διαπράξει έναντίον τής Ελλάδας, άπό τό 1912 
ώς τό 1928, άλλά καί νά έπικρίνουν μέ αυστηρότητα τή στάση τών άντιβε- 
νιζελικών κομμάτων, πού δέν έννοούσαν νά σχηματίσουν ενιαίο μέτωπο, 
όπως τό 1920. Τήν ίδια γραμμή άκολούθησαν στήν άρθρογραφία τους καί 
οι άντιβενιζελικές έφημερίδες τών Γιαννίνων. Ό  Χατζής (άρθρο του: Ένώ 
μάς έρωτοϋν, «"Ηπειρος» 4-7-28) έβλεπε, γεμάτος άπογοήτευση γιά τήν πα
ράταξή του, τις προθέσεις καί τά έργα τοΰ Βενιζέλου καί τή στάση τών 
άντιβενιζελικών κομμάτων άπέναντί του. ...Εξακολουθεί -άπό ετών- έκ 
μέρους τοϋ άντιβενιζελικοϋ κόσμου μία φιλολογία μέ τόν κ. Βενιζέλον. Ό  
Βενιζέλος θραύει, ποδοπατεΐ. συντρίβει, άναποδογυρίζει, δημιουργεί κα
ταστάσεις, μάς άποσυνθέτει. μάς τύραννεϊ, μάς τουφεκίζει, μάς εξανδρα
ποδίζει μέχρι τής μοίρας κλαιουσών διαρκώς γυναικών, δερομένων άπό 
μέθυσον καί κτηνώδη σύζυγον - ά λλ’ ημείς έξακολουθοϋμεν φιλολο- 
γοϋντες, καί έρωτώντες διαρκώς καί παραπονούμενοι διαρκώς... Πρός τί, 
λοιπόν, έρωτάται κάθε αύγήν ό κ. Βενιζέλος καί διατί έπιτιμάται τόσον 
σοβαρώς διά τάς παλιμβουλίας του καί τάς παλινωδίας του καί τά ψεύδη 
καί τάς πολιτικάς άγυρτείας του;.. Τό ζήτημα είναι άλλο: Έκτος τής φιλο
λογίας, τών έρωτημάτων καί τών πυριφλεγών άρθρων, ύπάρχει άμυνά τις 
πλέον άνδρική κατά τοϋ κ. Βενιζέλου: Υπάρχει ή δέν υπάρχει:.. Ό  κ. Βε
νιζέλος γνωρίζει δτι δέν ύπάρχει ούτε πολιτικός άνδρισμός, ούτε έλευθέρα 
συνείδησις εις τήν Ελλάδα. ”Οπως γνωρίζει καί ό Κουμπής καί ό Φορφό- 
λιας δτι δέν υπάρχει κράτος καί δημοσία άσφάλεια καί άρπάζουν έκ τοϋ 
άσφαλοϋς. Διότι, άν ό Βενιζέλος έγνώριζεν δτι ύπάρχει ανδροπρεπής καί 
υπερήφανος πολιτικός κόσμος, εύαίσθητον καί τίμιον κοινοβούλιον, λαός 
ελεύθερος καί δχι λαός ζητών τύραννον (τό κομματικό πάθος θόλωνε τήν 
κρίση τοΰ έξοχου δημοσιογράφου καί δέν τόν άφηνε νά δει πώς ό λαός 
η γ έ τ η  ζητοΰσε καί όχι τύραννο) δέν θά ήρχετο, νωπός γέρων, ιδιώτης 
άπλοϋς, ένα π ο λ ι τ ι κ ό ν  τ ί π ο τ ε  (άλλο λάθος, κάτι θυμίζει αύτό άπό 
τις άντιπαραθέσεις τών ύποψήφιων δήμαρχων τής ’Αθήνας, τών τελευταί
ων δημοτικών εκλογών), ν ’ άνατρέπη δίς κυβερνήσεις εντός ενός μηνός... 
Άλλά τότε, κύριοι, διατί νά μή κυβέρνηση ή δυναμικότης τοϋ Βενιζέλου, 
έστω καί γεροντική, έστω καί μέ τήν μέθοδον τοϋ Βορονώφ έπαναστηθεΐ- 
σα, άφοϋ ή δική σας δλων μαζί - λαοϋ. κοινοβουλίου πολιτικών άρχηγών 
καί φιλολογοϋντος άκαδημαϊκώς άντιβενιζελικοϋ κόσμου δέν είναι ίση μέ 
τήν ίδική του;... (Σέργιος Βορονώφ: Διάσημος Ρώσος χειρουργός, πασί
γνωστος γιά τις μεταμοσχεύσεις γεννητικών άδένων στούς άνθρώπους, 
πού θεράπευαν τά συμπτώματα τών γερατειών. Οί άντίπαλοι τοΰ Βενιζέ
λου, μή μπορώντας νά ερμηνεύσουν μ’ άλλο τρόπο τό σφρίγος τοΰ Βενι-
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ζέλου κατά τήν προεκλογική περίοδο τοϋ 1928, διέδιδαν δτι ό Βενιζέλος 
είχε κάνει μεταμόσχευση τέτοιων άδένων).

Τήν άπογοήτευση τοΰ Χατζή γιά τή διασπασμένη άντιπολίτευση, πού 
διαχέεται σ’ δλα τά άρθρα του, έπέτεινε ή ψήφιση -ή άντισυνταγματική 
κατά τούς άντιβενιζελικούς- τοΰ πλειοψηφικοΰ ώς έκλογικοΰ συστήματος. 
Διαισθανόταν δτι τώρα ό Βενιζέλος είχε στά χέρια ένα σοβαρό δπλο, μέ 
τό όποιο θά χτυποΰσε άποφασιστικά τούς άντιπάλους του. Γιαυτό συνι- 
στοΰσε έπίμονα συσπείρωση τών άντιβενιζελικών δυνάμεων, δχι μόνον 
τών Λαϊκών  καί Μεταξικών, άλλά καί δλων, δσοι άντιμάχονταν τό Βενι- 
ζέλο. καί προπαντός τών Καφανταρικών. Ιδιαίτερα ένδιαφερόταν γιά τήν 
ενιαία έμφάνιση αύτών τών δυνάμεων στήν Ήπειρο καί κάκιζε τούς όμοϊ- 
δεάτας του, πού είχαν άρχίσει πάλι νά αίσιοδοξοΰν, όνειρευόμενοι, ένα 
νέο 1920. Ό  βενιζελίσμός δέν δύναται νά πολεμηθή μέ αισιοδοξίας -έγρα- 
φε- ("Ηπειρος. 21 ’Ιουλίου). Ό  βενιζελίσμός ελίσσεται καί παρατάσσεται 
μέ στρατηγικήν πολιτικήν, λεπτολογημένην εις δλας τάς λεπτομερείας. 
'Άνεν άπιθάνων προσδοκιών καί αισιοδοξιών, άλλά μέ τήν πλήρη έπίγνω- 
σιν, δτι τραχύς καί δυσκολώτατος πόλεμος διεξάγεται κατά τραχντάτον 
καί ισχυρού άντιπάλου. άς παραταχθή καί ό άντιβενιζελικός κόσμος μεθ’ 
δλων τών άλλων δπλων, όσα ό πόλεμος καί ή στρατηγική επιβάλλει, πλήν 
τής. άλογίστου δμως, αισιοδοξίας... Πιστός στήν άρχή τής ενιαίας έμφάνι- 
σις τοΰ άντιβενιζελικοΰ κόσμου ό Χατζής, ένθερμος ύποστηρικτής τοΰ Με- 
ταξά στό παρελθόν, δέν θά διασπάσει τό άντιβενιζελικό στρατόπεδο, άλλά 
θά ύποστηρίξει τό ψηφοδέλτιο τοΰ Λαϊκού κόμματος στό νομό Ίωαννί
νων, ύπογραμμίζοντας σέ σχετικό άρθρο του (Πρός τούς όμόφρονας, 
«Ήπειρος» 26-7-28), δτι διά πρώτην φοράν τό όμόφρον στρατόπεδον θά 
κατέλθη εις μίαν συγκεκροτημένην καί μελετημένην εκλογικήν μάχην, καί 
δτι έσίγησε πάσα άλλη φωνή εις τό αίσθημα άνωτέρας πειθαρχίας ενιαίου 
άγώνος. Τήν ϊδια στάση συνιστοΰσε ν ’ άκολουθήσουν καί δλοι, οί έξω τών 
Ίωαννίνων Ήπειρώτες, πού άνήκαν στό άντιβενιζελικό στρατόπεδο. Ό  
Χατζής, ύποστήριξε μέ συνέπεια τό Λαϊκό συνδυασμό ώς τό τέλος, χωρίς 
κατά βάση νά πιστεύει στήν έπιτυχία του, μέ τό γνώριμο τρόπο άρθρογρα- 
φίας καί σχολιασμού, χωρίς νά χρησιμοποιεί άπαράδεκτα γιά τή δημοσιο
γραφική δεοντολογία μέσα. κυρίως ύβρεις, δπως, κατά τή γνώμη του, έκανε 
ό Κήρυξ, όργανο τοΰ συνδυασμού τών Φιλελευθέρων καί ιδιαίτερα τοΰ 
άρχηγοΰ του Δημ. Μπότσαρη. Ό  Κήρυξ, κατηγορούσε συχνά τήν Ήπειρο  
γιά έμμεση ύποστήριξη τών δημοκρατικών ψηφοφόρων τού συνδυασμού 
τών Καφανταρικών, στόν όποιο άνήκαν καί οί Άλ. Μυλωνάς καί Άλ. 
Μελάς. Ό  Χατζής ομολογούσε δτι πράγματι συνιστοΰσε εις τούς σωφρο- 
νοϋντας Ήπειρώτας τοΰ άντιπάλου κόσμου νά ψηφίσουν μετ ’ έκλεκτικής 
επιλογής καί ένθουσιασμοϋ τούς Μελά καί Μυλωνά, διότι οϋτε ό κ. 
Μυλωνάς δύναται ν ’ άναπληρωθή εις τό δημοκρατικόν στρατόπεδον άπό



οίονδήποτε άλλον, οϋτε ό κ. Μελάς, άπό ηπειρωτικής δέ άπόψεως είναι 
χρησιμώτατοι καί οί δύο ώς άντιπρόσωποι τοϋ τόπου, δι ’ δ καί οί δημο
κρατικοί έκλογεϊς άς τούς ψηφίσουν ά γ ρ ί ω ς .  Ή  άρθρογραφία τοΰ Χα
τζή άλλαξε υφή καί έγινε εντονότατη εναντίον τών βενιζελικών, μετά τήν 
αιχμαλωσία τών δυό αυτών Καφανταρικών υποψηφίων άπό τή συμμορία 
τών Κουμπαίων, κατά τις πρώτες μέρες τοΰ Αύγούστου.

Ό  προεκλογικός άγώνας είχε έπιπτώσεις καί στά δημοτικά πράγματα. 
Ό  δημοτικός σύμβουλος Σπ. Δάκαρης, μέ τήν ύποκίνηση βενιζελικών κύ
κλων, ύπέβαλε πρόταση στό Δημοτικό συμβούλιο, στό όποιο δέν πλειοψη
φούσαν οί βενιζελικοί, ν ’ άποφασίσει τήν άποστολή πρόσκλησης πρός τόν 
Βενιζέλο νά έπισκεφτεϊ καί νά μιλήσει στά Γιάννινα (είχε κυκλοφορήσει ή 
φήμη ότι ό Βενιζέλος δέν θά έρχόταν στήν πόλη). Τό Δημοτικό συμβούλιο 
άπέρριψε τήν πρόταση, δέν ύποστηρίχτηκε ούτε άπό τούς βενιζελικούς 
συμβούλους. Ό  Δάκαρης θεώρησε τήν άπόρριψη, ώς μειωτική τής προσω
πικότητας καί τοΰ άξιώματός του, ώς πρώτου σέ ψήφους δημοτικοΰ 
συμβούλου, καί παραιτήθηκε. Ή ταν φυσικό νά σχολιαστεί ή παραίτησή 
του, άνάλογα μέ τήν πολιτική τοποθέτηση τής κάθε εφημερίδας. Αύτο- 
θυσιασθείς μ ’ αίσθημα ρωμαντικόν, έξευτελίζον τήν πεζήν εποχήν μας, πα- 
ρέδωκε γενναιοφρόνως, ώς άλλη έξιλαστήριος Ιφιγένεια, τήν κεφαλήν του 
εις τόν βενιζελικόν βωμόν, ό συμπαθέστατος δημοτικός σύμβουλος κ. Δά
καρης... (29-7-28). Ό  Ηπειρωτικός άγών, άντιμετωπίζοντας πρακτικότερα 
τήν παραίτηση σημείωνε: Ό  κ. Δάκαρης έπιέσθη διά νά ύποβάλλη τήν πα- 
ραίτησίν του έκ τού Δημοτικοΰ συμβουλίου ύπό ένίων μειράκιων καί τόν 
περί τόν «Κήρυκα» θελόντων νά δημιουργήσωσι ζήτημα εις τόν Δήμον διά 
τήν άπόρριχpiv τής προτάσεως τής προσκλήσεως τοϋ κ. Βενιζέλου, τήν 
όποιαν αύτοί οϋτοι εΐχον χαλκεύση καί είχον συμβουλεύση τόν κ. Δάκαρην 
δπως είσάγη ταύτην εις τό Δημοτικόν συμβούλιον.

Ό  Χρηστοβασίλης έπέκρινε τή νέα κυβέρνηση Βενιζέλου, τόν άρχηγό 
της καί τόν βενιζελισμό, μέ χαρακτηρισμούς πολύ όξύτερους άπό εκείνους 
τοΰ Χατζή. ’Αψευδές τεκμήριο ό τίτλος τοΰ πρώτου άρθρου του, μετά τήν 
μεταπολίτευση (Ελευθερία 9-7-28): Κατηραμένος ό έρχόμενος έν όνόματι 
τοϋ Διαβόλου. Τό περιεχόμενο τοΰ άρθρου δικαίωνε τόν τίτλο του. Σέ μιά 
ιστορική άναδρομή άπό τό 1913 έως τό 1928 άπαριθμοΰσε όλες τις κακο- 
ποιές ιδιότητες τοΰ κατηραμένου καί τά καταστροφικά γιά τήν Ελλάδα 
έργα του: Ή λθεν ό Ααοπλάνος, ϊνα καί πάλιν διαβουκολήση τόν έλλη- 
νικόν λαόν μέ τάς ψευδοεπαγγελίας του καί έπαναρχίση τό άπαίσιον έργον 
του. Ή λθεν ό πράκτωρ τών ξένων, ό ύποδουλώσας τήν Ελλάδα εις τά ξέ
να συμφέροντα. Ή λθεν ό καταλυτής παντός νομίμου καθεστώτος καί πό 
σης τάξεως πραγμάτων... ό συλλαβών τήν Ελλάδα άπό τά μαλλιά καί πα- 
ραδώσας αυτήν εις τάς φλόγας τοϋ πολέμου... ό έπαναστάτης κατά τής 
Ελλάδος, ό διαιρέσας αύτήν εις δύο άλληλομαχόμενα στρατόπεδα... ό
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έγκαταστήσας έν Έλλάδι τούς ξένους στρατούς... ό άποκλείσας τήν Ελλά
δα διά τών ξένων στόλων καί έξαναγκάσας αυτήν εις τόν διά πείνης θά
νατον... ό υπάλληλος τοϋ στρατηγού Σεράϊγ καί τοϋ ναυάρχου Φουρνέ, 
τοϋ βομβαρδίσαντος τάς άποκεκλεισμένας καί πεινώσας Αθήνας... ό 
έκθρονιστής τοϋ έλευθερωτοϋ βασιλέως Κωνσταντίνου, διά τοϋ στρατοϋ 
τών Σενεγαλέζων... ό αιμοδιψής άνθρωπος, ό θανατώσας τόσους έντιμους 
άξιωματικούς, ύπαξιωματικούς καί στρατιώτας, διά τής μεθόδου τού 
αίμοβαφοϋς στρατοδικείου... ό άποστολεύς τής έλληνικής μεραρχίας εις 
τήν Ουκρανίαν ινα πολεμήση υπέρ τών Γάλλων τούς μπολσεβίκους... ό 
άποστολεύς τής έλληνικής μεραρχίας πρός κατάληψιν τής Σμύρνης καί πε- 
ριφρούρησιν τοϋ σιδηροδρόμου Κωνσταντινουπόλεως-Βαγδάτης, χάριν 
τής Αγγλίας καί τοϋ γαλλικού στρατοϋ έν Κιλικίςι, μεταβαλών τήν Ε λλά
δα εις χωροφύλακα Αγγλίας καί Γαλλίας... ό άποδιοπομπαιος τράγος τής 
1 Νοεμβρίου 1920 καί αύτοεξόριστος εις Γαλλίαν... ό μέγας ραδιούργος 
έναντίον τών ελληνικών συμφερόντων... ό διενεργή σας τήν παράνομον 
έκλογήν τοϋ Μελετίου ώς Οικουμενικού πατριάρχου... ό έμπνευστής τής 
διαλύσεως τοϋ έλληνικοϋ στρατού έν τών Μικρασιατικά) μετώπω... ό κα
τασκευαστής τής έπαναστάσεως τοϋ Πλαστήρα, ό διά δευτέραν φοράν 
έκθρονίσας τόν μάρτυρα βασιλέα Κωνσταντίνον καί αίτιος τοϋ θανάτου 
του... ό ερυθρός τουφεκιστής τών πέντε πολιτικών άνδρών καί τοϋ αρχι
στρατήγου, διά νά άποκαθάρη τό έδαφος άπό τούς ισχυρούς πολιτικούς 
άντιπάλους του... ό κρημνιστής τοϋ έλληνικοϋ βασιλικού θρόνου. Ήλθε 
(τό ρήμα έπαναλαμβανόταν σέ κάθε πρόταση) τέλος, ό άπέχων καί μή άπέ- 
χων διάβολος τής πολιτικής, ό κρημνίσας τήν έννομον τής Ελλάδος 
κυβέρνησιν καί άναλαβών διαβολικώς τήν κυβέρνησιν ταύτης. Αυτοί είναι 
οί πολιτικοί τίτλοι τοϋ έλθόντος Βενιζέλου. Αλλοίμονον εις τήν δυστυχή 
Ελλάδα, τήν έπαναπεσοϋσαν εις τάς χεΐρας του! Στό ίδιο στΰλ είναι γραμ
μένα τά άρθρα τοΰ Χρηστοβασίλη ώς τήν ημέρα τών εκλογών (βλ. άρθρα 
Θερσίται, 16-7-38, Κάτω ό άντίχριστος τής έλληνικής φυλής, 30-7-28, Τό 
πολιτικόν πρόγραμμα τοϋ Βενιζέλου, 2-8-28 (Ό  σημερινός Βενιζέλος - 
έγραφε- ό ύποστάς τήν μεταμόσχευσιν τοϋ Βορονώφ, καί έπανελθών μέ 
είρηνικάς καί χρυσάς έπαγγελίας, ομοιάζει τόν λύκον τοϋ μύθου, ό όποιος 
αφού κατεσπάραξε μυριάδας προβάτων, παρουσιάσθη εις τόν ηγούμενον 
πολυποιμνίου μοναστηριού καί έζήτησε νά τόν διορίση άρχιτσέλλιγκά 
του!, Οί έμπαιγμοί, 6-8-28). Χαρακτηριστικό είναι πώς ο'ι τόνοι τοΰ Χρη
στοβασίλη δέν υψώθηκαν περισσότερο, μετά τήν αιχμαλωσία τών Μελά 
και Μυλωνά, όπως έγινε μέ τήν Ήπειρο. Μέ τούς δυό αύτούς πολιτικούς 
ό Χρηστοβασίλης δέν βρισκόταν σέ καλές σχέσεις και τούς έπέκρινε δρι- 
μυτατα κατά τό παρελθόν, Ιδιαίτερα τό Μυλωνά. (Γιά τή δοκιμασία τοΰ 
Μελά κατά τήν αιχμαλωσία, δημοσίευσε σχόλιο συμπαράστασης). Πάντως 
όλα όσα καταλόγιζε ό Χρηστοβασίλης στό Βενιζέλο, (κάποια άπ’ αύτά
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έκρυβαν καί άλήθειες) οί οπαδοί του τά θεωρούσαν βασικά του προτερή
ματα.

Οί άλλες τρεις έφημερίδες τών Γιαννίνων, ό Κήρυξ, ό Ηπειρωτικός 
άγών καί ή ’Αγροτική Ήχώ, δλες τοϋ εύρύτερου δημοκρατικού χώρου, το
ποθετήθηκαν άπέναντί τών έκλογών, μέ τή δική της κάθε μιά φιλοσοφία. 
Ό  Κήρυξ, πού ύπερηφανευόταν -καί τό τόνιζε μέ οίηση- ότι ήταν ό μόνος 
γνήσιος έκπρόσωπος τοΰ παραδοσιακού κόμματος τοϋ Βενιζέλου, ύποστή- 
ριξε τόν συνδυασμό τού κόμματος πού, κι αύτή τή φορά, καταρτίστηκε 
στήν ’Αθήνα, χωρίς τή γνώμη τής «βάσης», δπως θά λέγαμε χρησιμοποιώ
ντας σύγχρονη πολιτική ορολογία, μέ επικεφαλής τό Δημ. Μπότσαρη, 
αύτός είχε καί τόν πρώτο λόγο στήν κατάρτιση τοΰ συνδυασμοΰ καί απέ
κλεισε, δπως ήταν φυσικό, ισχυρούς έσωκομματικούς άντιπάλους του, καί 
πρώτο άπ’ δλους τόν Αλ. Μελά, μέ τόν όποιο βρισκόταν σέ συνεχή άντι- 
δικία άπό τις προηγούμενες έκλογές. Τό Ιδιο βέβαια θά έκανε καί γιά τόν 
’Αλέξ. Μυλωνά, άν ό τελευταίος (δπως μοϋ έξομολογήθηκε ό γυιός του Γε
ώργιος Μυλωνάς, πρώην ύπουργός), δέν δήλωνε έγκαιρα δτι θά μετείχε 
στό ψηφοδέλτιο τοϋ συνδυασμοΰ τών Προοδευτικών (Καφαντάρη), έπειδή 
πίστευε στήν πολιτική τοΰ άρχηγοΰ του, είχε συνεργαστεί στενά μαζί του 
ώς ύφυπουργός Οικονομικών, είχε έκτιμήσει τις άρετές του, τήν άκεραιό- 
τητα τοΰ χαρακτήρα του, ένοιωθε άπέναντί του καί ένα χρέος έπειδή τόν 
ύπουργοποίησε καί δέν θεωρούσε τίμιο νά τόν έγκαταλείψει, δπως είχαν 
κάνει πολλοί άλλοι. Ό  Κήρυξ, όργανο τοΰ Δημ. Μπότσαρη στήν ούσία, 
έκανε πόλεμο καθημερινό γιά ν ’ άποκλείσει άπό τό συνδυασμό δλους τούς 
άντιπάλους τοΰ Μπότσαρη καί τό πέτυχε. Μέ τόν άποκλεισμό δημιουργή- 
θηκε διάσπαση στό κόμμα τών Φιλελευθέρων, κατάσταση τήν όποια έπι- 
σήμανε καί ό Βενιζέλος. Γιά τό λόγο αύτό, άπευθυνόμενος στούς Γιαν- 
νιώτες κατά τήν προεκλογική όμιλία του στήν πόλη, άναγνώρισε δτι στό 
ψηφοδέλτιό του συμμετείχαν πολιτευτές πού είχαν πολλές άντιπάθειες, 
ένώ άποκλείστηκαν άλλοι ικανοί, συνέστησε δμως νά ψηφιστεί ολόκληρο 
τό ψηφοδέλτιο, χωρίς διαγραφές, τό κόμμα, είπε, είχε άνάγκη καί τών έπτά 
βουλευτών τοΰ νομοΰ Ίωαννίνων. (Δικαιολογημένα οί άντίπαλες έφημερί
δες έπέκριναν τις συστάσεις του καί τόν κατηγόρησαν δτι δέν ένδιαφερό- 
ταν γιά ικανούς άνθρώπους πού θά ύπηρετούσαν τά συμφέροντα τής 
Ηπείρου, άλλά γιά ένα άριθμό βουλευτών πού θά ύπακοϋνε τυφλά στις 
έντολές του).

Ή  Αγροτική ήχώ άρχισε τήν προεκλογική της τοποθέτηση μέ κριτική 
τών μετά τις έκλογές τοϋ 1926 κυβερνήσεων, ύπογραμμίζοντας δτι δέν έτή- 
ρησαν τις προεκλογικές ύποσχέσεις τους καί δέν άνταποκρίθηκαν στήν 
έμπιστοσύνη τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, ό όποιος πολλά περίμενε άπ’ αύτές. 
’Αντί ό λαός νά δει καλλίτερες μέρες -συνέχιζε- εϊδομεν τόν χωροφύλακα 
σνροντα τόν πτωχόν χωρικόν, τόν βιοπαλαιστήν, τόν πλανώδιον μεταπρά
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την. τόν μικροεπαγγελματίαν. μέ τάς χειροπέδας εις τάς φυλακάς, δ ι ' 
όφείλάς φόρων κατωτέρας τοϋ ποσού τών 100 δραχμών, ά λλ’ έλενθέρους 
καί άνενοχλήτους μερικούς προνομιούχους, εύνοουμένους προνομιού
χους, μεγαλοσχήμονας όφειλέτας τοϋ δημοσίου, εκατοντάδων χιλιάδων 
δραχμών. Εϊδομεν κλαίοντα τά τέκνα τοϋ πτωχού έργάτου, στερούμενα 
τοϋ έπιουσίου καί τούς πλουσίους καί έπιτηδείους εύωχουμένους καί 
όργιάζοντας καί παραθέτοντας λουκούλεια γεύματα καί πολυδάπανα τέϊα 
καί χορούς. Εϊδομεν πολλούς ύπό τήν πίεσιν τών οικογενειακών καί οικο
νομικών βαρών νά τερματίζουν τόν βίον των, ένώ άλλους νά πλουτίζουν 
κατά τόν πλέον έπαίσχυντον καί έγκληματικώτερον τρόπον. Εϊδομεν τούς 
ληστάς προ τών πυλών τής πόλεως, τρομοκρατοϋντας τό πάν καί τήν 
ύπαιθρον χώραν διατελοϋσαν ύπό τήν κυριαρχίαν των. Εϊδομεν τήν τελεί
αν κρατικήν έξάρθρωσιν, τό άθλιον κατάντημα τών διαφόρων ύπηρεσιών, 
τήν δικαιοσύνην αδυνατούσαν νά προστατεύση τούς καταδυναστευομέ- 
νους. τήν θρασύτητα τοϋ υπαλλήλου, τήν κρίσιν τοϋ εμπορίου ένταθεϊσαν, 
τήν άνεργίαν ύπερβάσαν κάθε δριον λογικής, τήν χρεωκοπίαν προβάλ- 
λουσαν άπειλητικά τό φάσμα της. τήν γεωργίαν έγκαταλειφθεΐσαν εις τήν 
τύχην της, τήν κτηνοτροφίαν καταστραφεϊσαν, τά πάντα έν όλίγαις λέξεσι 
όπισθοδρομοϋντα, τά πάντα φθίνοντα. Εϊδομεν τήν άπόγνωσιν εξαπλώ
ν ο νσ αν εις δλα τά κοινωνικά στρέμματα τούς πλοκάμους της καί τήν 
εκρηξιν τής λαϊκής άγανακτήσεως άπό στιγμής εις στιγμήν άπειλοϋσαν νά 
σαρώση τό πάν (άρθρο: Προ τών νέων έκλογών, 7-7-28). Μπορεί σέ κά
ποια σημεία νά υπερβάλει ό συντάκτης τοΰ άρθρου, όμως, παρά τις ορι
σμένες επιτυχίες της. όπως τής ισοσκέλισης τοΰ προϋπολογισμού καί με
ρικές άλλες, ή λιτότητα καί ή οικονομική δυσπραγία ήταν τά κύρια χαρα
κτηριστικά πού δημιούργησε ή πολιτική τών τελευταίων κυβερνήσεων 
συνυπεύθυνοι θεωρούνταν καί οί βουλευτές, οί όποιοι παρερμήνευσαν τή 
λαϊκή εντολή καί στήριξαν άντιλαϊκές κυβερνήσεις. (Μπορεί ό λαός νά 
διαμαρτυρόταν έντονα γιά τήν κατάσταση, άρκετές φορές νά άντιδρούσε 
περισσότερο δυναμικά μέ άπεργίες, βέβαιο όμως ήταν πώς αναζητούσε τόν 
ήγέτη πού θά έβγαζε τή χώρα άπό τό τέλμα).

Ό  δεύτερος στόχος τής άρθρογραφίας τής ’Αγροτικής ήχοϋς κατέτεινε 
στο νά παύσει ή τυραννική κυριαρχία τοΰ κέντρου στό θέμα τής κατάρτι
σης τών συνδυασμών (αίτημα προβαλλόμενο άπ’ όλες σχεδόν τις γιαννιώ
τικες έφημερίδες) καί ή έπιλογή τών ύποψηφίων νά γίνεται άπό τήν έπαρ- 
Χΐ-α, μέ βάση τις ικανότητες τών ύποψηφίων καί τήν ώς τότε πολιτεία τους. 
Η εφημερίδα έβλεπε ότι παρήλθν πλέον ή έποχή. καθ' ήν οί συνδυασμοί 
°υνεκροτοϋντο έν Αθήναις καί ό Ηπειρωτικός λαός έψήφιζε, χωρίς νά 
γνωρίζη οϋτε κα τ’ όψιν τούς άντιπροσώπους του. Ήδη άποκτήσας σχε
τικήν πολιτικήν συνείδησιν, έχει τήν άξίωσιν εις τόν καταρτισμόν τών διά
φορων συνδυασμών νά έρωτάται καί νά έκφέρη τήν γνώμην του (άρθρο:
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Χωρίς τόν ξενοδόχον, 4-7-28). (Φρούδες ελπίδες! Κι αύτή τή φορά καί τίς 
επόμενες δεκαετίες, άλλά καί σήμερα άκόμα, οΐ ύποψήφιοι εκλέγονται άπό 
τό κέντρο, ή γνώμη τών τοπικών οργανώσεων λίγες φορές άκούγεται). Ό  
άρθρογράφος συνέχισε ν ’ άναπτύσσει τίς θέσεις του καί σ’ άλλα κείμενα, 
χαρακτηρίζοντας τούς περισσότερους Ήπειρώτες βουλευτές όχι μόνο ώς 
άποτυχημένους, άλλά καί ώς αίτιους δλων τών δεινών τής Ηπείρου, έτοι
μους πάλι νά έξορμήσουν ώς τό πιό άπόμακρο χωριό γιά νά δώσουν νέες 
ύποσχέσεις, άποφασισμένοι νά μήν τίς πραγματοποιήσουν ποτέ. Κύριοί, 
παύσατε τούς έμπαιγμούς, τόνιζε ή έφημερίδα. Παύσατε νά δεικνύατε δτι 
λυπήσθε καί δτι ένδιαφέρεσθε δι ’ ημάς. Σάς έγνωρίσαμεν καλώς. Εΐσθε οί 
δημιουργοί τής δυστυχίας μας, εΐσθε οί σφαγιασταί τών δικαιωμάτων μας. 
Εΐσθε οί κηφήνες τοϋ ελληνικού έθνους καί άπομυζηταί τοϋ δημοσίου τα
μείου. Εΐσθε οί ύποστηρικταί τών κλεπτών καί ληστών. Εΐσθε, τέλος, ή 
αιτία δλων μας τών δεινών. Δέν θέλομεν νά σάς γνωρίζωμεν πλέον, δπως 
καί σείς προσεποιήσθε δτι δέν μάς έγνωρίζατε, δταν έφέρατε τόν τίτλον, 
μέ τόν όποιον ημείς σάς ειχομεν τιμήσει. ’Αρκετά σάς έπληρώσαμεν εις 
χρήμα καί εις αίμα, ήδη οϋτε χρήματα έχομεν άλλ ’ οϋτε αίμα υπάρχει εις 
τούς οργανισμούς μας διά νά πίετε πλέον (άρθρο: Θά έλθωσι, άλλά τί θά 
τούς πήτε;). Μιά τέλος σύσταση τής έφημερίδας πρός τούς ψηφοφόρους 
ήταν νά έκλέξουν άπό τά διάφορα ψηφοδέλτια τούς καλλίτερους κι αύτούς 
νά ψηφίσουν (τό ίδιο συνιστοΰσε κι ό Σίμων ’Ιωνάς σέ άρθρο του (2-8-28) 
στήν ίδια έφημερίδα γράφοντας: Ήπειρώται! Μέλλοντες νά διαθέσητε τήν 
ψήφον σας, λάβετε ύ π ’ όψιν τό εύαγγελικόν ρητόν: Πάντα δοκιμάζετε, τό 
καλόν κατέχετε. Έστέ έκλεκτικοί. Υποδείξατε άντιπροσώπους σας τούς 
κεκτημένους άρτίαν μόρφωσιν, άδέκαστον χαρακτήρα καί ίσχυράν θέλησιν 
περί έξυπηρετήσεως τών συμφερόντων τού τόπου εις οίονδήποτε κόμμα 
καί άν άνήκουν. Τήν άρχή τής έκλεκτικότητας καταπολεμούσε μέ φανατι
σμό ό Κήρυξ, τό δργανον τοϋ Μποτσαρικοϋ συνδυασμοΰ, κατά τίς λοιπές 
έφημερίδες. Ό λος ό πολιτικός κόσμος τοϋ νομοϋ μας -σημείωνε ή Α γρο
τική ήχώ (11-8-28)- θεωρεί ώς μέτρον συμφερώτερον διά τόν τόπον μας 
τήν έκλεκτικότητα, διότι έξ δλων τών υποψηφίων θ ’ άναδειχθοϋν οί καλ
λίτεροι διά νά διαχειρισθοϋν τά κοινά. Οί άδάμαντες δμως, οϋς περικλείει 
ό Μποτσαρικο-Λουλικός μανδύας, άν φοβούνται τήν έκλεκτικότητα έχουν 
δίκαιον, διότι άπλούστατα δέν έχουν νά έπιδείξουν ικανότητας. (Ή γενί
κευση τής κρίσης είναι λανθασμένη. Γιατί καί στό συνδυασμό τών Φιλε
λευθέρων υπήρχαν πολλοί ικανοί έκπρόσωποι. Βέβαια, δπως σημειώθηκε, 
κι ό Ιδιος ό Βενιζέλος είχε ομολογήσει, δτι κάποια πρόσωπα άπό τό 
συνδυασμό του δέν άπολαύουν συμπαθειών. Ή  όμολογία δμως δέν άποτε- 
λεΐ γενίκευση). Τελικά ή Αγροτική ήχώ, δειλά στήν άρχή, μέ άποφασιστι- 
κότητα ύστερα άπό τήν αιχμαλωσία τών Μελά καί Μυλωνά, τάχτηκε υπέρ 
τοΰ συνδυασμού τών Προοδευτικών τοΰ Καφαντάρη.



Τήν ιδια, περίπου, τακτική άκολούθησε καί ό Ηπειρωτικός άγών. Τήν 
ανάμιξη τοΰ Βενιζέλου στήν πολιτική τή χαιρέτησε μέ ενθουσιασμό: 
...Ένεκαρτερήσαμεν καί ύπετάγημεν εις τάς βαρείας μεταπολεμικός ά'ξιώ- 
σεις τοϋ κράτους. Άγογγύστως έδέχθημεν τάς έπιταγάς τοϋ έθνους καί 
ολίγον κ α τ’ ολίγον παρεσκευάσθημεν διά νά δεχθώμεν νέον άγγελμα άνα- 
δημιουργίας. Καί ιδού σήμερον νέα έποχή άνατέλλει. Τά νέφη τής διαιρέ- 
σεως διεσκορπίσθησαν. Ό  ουρανός τών παθών διελύθη. Καί ύπέρ τόν 
έλληνικόν ορίζοντα λαμπρότερος προβάλλει ό ήλιος τής νέας δημιουργίας. 
Σημαίνει ή ώρα μιας νέας περιόδου. Καί καλούμεθα πάντες ν ’ άκολουθή- 
σωμεν τήν όδόν πρός τήν όποιαν μάς οδηγεί ό έλπιδοφόρος έπανεμφανι- 
σθείς ήλιος τής δημιουργίας (ό Βενιζέλος) (6-7-28). Μέ τόν ίδιο εγκωμια
στικό τρόπο υποδέχτηκε τό Βενιζέλο, κατά τήν άφιξή του στά Γιάννινα, 
ενα μήνα άργότερα: ...’Έρχεσαι φιλόστοργος κυβερνήτης διά νά δροσίσης 
τά μέτωπα στεναζουσών υπάρξεων άπό τήν έγκατάλειψιν καί σπαρασσο- 
μένων υπό τό πέλμα τών ληστών. Έρχεσαι διά νά μάς χαιρετίσης καί διά 
νά σέ χαιρετίσωμεν, σύ μέν άποτεινόμενος πρός τούς αιωνίους Έλληνας 
(έτσι είχε άποκαλέσει τούς Ήπειρώτες ό Βενιζέλος κατά τό 1920), ημείς δέ 
πρός τόν λυτρωτήν μας... Σέ χαιρετοϋμεν μέ εύλάβειαν καί άναμένομεν τήν 
τρίτην άπολύτρωσίν μας έκ τής κακοδαιμονίας μας (5-8-28). Ά ν  διάβαζε 
κανείς μόνο αύτά τά δυό άρθρα θά πίστευε ότι ή έφημερίδα θά ύποστήριζε 
μέ ενθουσιασμό τό ψηφοδέλτιο τοΰ Βενιζέλου. Δέν έγινε αύτό. Συνιστοΰσε 
τήν καταψήφισή του καί τήν υπερψήφιση τών Προοδευτικών. Ποιός ό λό
γος πού δέν έγινε πράξη αύτή ή άπόλυτη άφοσίωση καί πίστη πρός τό πρό
σωπο τοΰ Βενιζέλου; Τά αίτια είναι πολλά καί πρέπει νά άναζητηθοΰν 
κυρίως στις έσωκομματικές άντιθέσεις μεταξύ τών πολιτικών τοΰ εύρύτε- 
ρου δημοκρατικού χώρου.

Ά ς  βάλουμε σέ μιά τάξη τά πράγματα. Είναι λάθος νά πιστεύεται ότι 
ή επανεμφάνιση τοΰ Βενιζέλου στήν πολιτική, κατασίγασε τά πάθη καί 
εξαφάνισε τήν διαίρεση άνάμεσα στούς Έλληνες, όπως πίστευε καί ή έφη
μερίδα. ’Αντίθετα όξυνε τά πάθη καί έπέτεινε τή διαίρεση, όχι μόνο 
άνάμεσα σέ βενιζελικούς καί άντιβενιζελικούς, άλλά καί στούς κόλπους 
τοΰ ίδιου τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων. Ό  Γ. Καφαντάρης, π.χ. έπνεε 
μένεα έναντίον τού Βενιζέλου, πιστεύοντας ότι τόν είχε χρησιμοποιήσει, 
τό ίδιο συνέβη καί μέ άλλα στελέχη τοΰ κόμματος. Σ ’ ό,τι άφοροΰσε τούς 
άντιβενιζελικούς, ή παρουσία τοΰ Βενιζέλου, άνέξυσε πληγές τοΰ παρελ
θόντος, σκλήρυνε τή στάση τους άπέναντί του καί τούς οδήγησε τελικά, όχι 
μόνο σέ οξύτητα άντιπαραθέσεων άλλά καί σέ άπόπειρες φυσικής του εξό
ντωσης. Οί άντιβενιζελικοί μπορούσαν νά συνεργάζονται μέ τούς βενιζε- 
λικούς, παράδειγμα οί κυβερνήσεις πού σχημάτισαν μαζί τους, μετά τις 
εκλογές τοΰ 1926, ποτέ όμως μέ τό Βενιζέλο.

Ή  διάσταση άνάμεσα στούς Φιλελευθέρους άντικατοπτρίζεται άνά-
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γλυφά στά δσα συνέβησαν κατά τήν κατάρτιση τών συνδυασμών στό νομό 
Ίωαννίνων. Ό  Ηπειρωτικός άγών είναι άποκαλυπτικός, δημοσιεύοντας 
τά παρασκήνια τών πολιτικών κινήσεων. Επιθυμία τοΰ Βενιζέλου ήταν νά 
συμπεριληφθοΰν στό ψηφοδέλτιο τοΰ νομοΰ Ίωαννίνων τά πιό καλλίτερα 
στελέχη τοΰ κόμματος. Ά ν  ό λαός τών Γιαννίνων καί τής υπαίθρου είχε 
γνώμη γιαυτό, άσφαλώς τό ψηφοδέλτιο τών Φιλελευθέρων θά ήταν διαφο
ρετικής σύνθεσης άπό αύτό πού έμφανίστηκε. "Ομως δλα έγιναν στήν Αθή
να κι έκεϊ τήν κατάσταση διαμόρφωσε τό παρασκήνιο καί οί έπικεφαλής 
τών συνδυασμών πού δρισε ό Βενιζέλος. Γιά τά Γιάννινα τόν πρώτο λόγο 
είχε ό άρχηγός τοΰ συνδυασμοΰ στρατηγός Δημ. Μπότσαρης καί οί φίλοι 
του, μέ πόλο συσπείρωσης τήν έφημερίδα Κήρυξ, ή όποια διεξήγαγε 
λυσσαλέο άγώνα έναντίον δλων, δσοι δέν ήταν άρεστοί στό στρατηγό, πα
ραβιάζοντας κάθε δημοσιογραφική δεοντολογία καί ύποχρεώνοντας έτσι 
τό Χατζή νά άπευθυνθεΐ στόν Μπότσαρη, γιά νά συστήσει στόν Κήρυκα 
νά κατεβάσει τούς άπαράδεκτους τόνους μιά καί οί δημοσιογράφοι τών 
Γιαννίνων είχαν άποφασίσει νά άγωνιστοΰν μέ πολιτισμένο τρόπο σ’ 
αύτές τίς έκλογές. Ό  Κήρυξ όχι μόνο δέν μετρίασε τήν έπιθετικότητά του, 
άντίθετα έγινε πιό όξύτερος, γιαυτό καί έπέσυρε τήν καθημερινή κατα
κραυγή δλων τών άλλων έφημερίδων. Τόν πρώτο πού άπέκλεισε ό Μπό
τσαρης άπό τή συνεργασία, ήταν ό Άλεξ. Μυλωνάς, (Ηπειρωτικός άγών, 
2-8-28), άν καί, δπως άναφέρθηκε, ένδόμυχη έπιθυμία τοϋ πολιτικοΰ 
αύτοϋ ήταν νά ύποστηρίξει τό ψηφοδέλτιο τοΰ Καφαντάρη. Τόσο έντονο 
ήταν τό μένος τοΰ Μπότσαρη έναντίον τοΰ Μυλωνά πού, κατά τίς έφημε
ρίδες, δέν δίστασε νά δηλώσει: ...'Αποκρούω άπολύτως τήν συνεργασίαν, 
άλλά καί θά πολεμήσω μέ δλας μου τάς δυνάμεις νά άπολυμάνω τήν 
Ή πειρον άπό τό μίασμα τοϋ κ. Μυλωνά. (Νά, λοιπόν, πού καί τά «μιά
σματα» έχουν προϊστορία...). Δεύτερος στόχος ήταν ό Άλεξ. Μελάς. Μιά 
άνταπόκριση άπό τήν Αθήνα, τής 23-7-28 (Ηπειρωτικός άγών, 28-7-28) 
είναι άποκαλυπτική: Ό  κ. Βενιζέλος -έλεγε ή ανταπόκριση- έπιθυμών δια- 
καώς τήν σύμπραξιν δλων τών φίλων του πολιτευομένων τού νομού Ίω
αννίνων, διεμήνυσεν πρός τόν κ. Μελάν δτι θά ήτο ευτυχής άν ούτος 
συγκατένευεν εις συνεργασίαν μετά τών λοιπών τοϋ κ. Βενιζέλου φίλων. 
Προσέθετε δέ ό κ. Βενιζέλος εις τό μήνυμά του, δτι οΰτος παραχωρεί εις 
τόν κ. Μελάν τρεις θέσεις εις τόν συνδυασμόν τοϋ νομού Ίωαννίνων. Ή  
πρότασις ή μάλλον ή έπιθυμία τοϋ κ. Βενιζέλου εϋρε προθυμότατον τόν κ. 
Μελάν, δστις άπήντησεν ευχαριστών δτι δέχεται. Τί συνέβη δμως, ώστε ή 
έπιθυμία τοϋ κ. Βενιζέλου νά μή γίνη ακουστή: Απλούστατα: Παρενέβη ό 
εγωισμός καί ό έτσιθελισμός ένίων τρίτων παραγόντων, αύτοτιτλοφο- 
ρουμένων άρχηγών (διάβαζε Μπότσαρη) καί ή προσπάθεια άπέτυχε... Τό
σον ήτο ζωηρά ή έπιθυμία τού κ. Βενιζέλου, δπως έπιτευχθή ή συνεργασία 
μετά τοϋ κ. Μελά. ώστε έτηλεγραφήθη πρός τόν «Κήρυκα», δπως παύση
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τήν αδικαιολόγητον κατά τοϋ κ. Μελά προσωπικήν πολεμικήν.
Δέν ήταν μόνο οί Μελάς καί Μυλωνάς οί πολιτευτές οί όποιοι άπο- 

κλείστηκαν άπό τό συνδυασμό τών Φιλελευθέρων μέ τήν επιμονή τοΰ 
Μπότσαρη. Γιά τούς ίδιους λόγους έμεινε έξω άπό τό ψηφοδέλτιο καί ό 
δικηγόρος Γ. Καγιάς, άπό τά μαχητικότερα στελέχη τοΰ κόμματος, στενός 
άλλοτε συνεργάτης καί άρθρογράφος τοΰ Κήρυκος. Άλλά καί μέ άλλα ση
μαντικά στελέχη ήρθε σέ άντίθεση ό Μπότσαρης. Σοβαρότατα έπεισόδια 
δημιουργήθηκαν άνάμεσα στόν Ήπειρώτη, πρώην βουλευτή καί διευθυντή 
τής Πατρίδος Σπ. Σίμο, εναντίον τοΰ οποίου ό στρατηγός έπνεε μένεα, 
γιατί πίστευε πώς αυτός είχε εμποδίσει τήν ύπουργοποίησή του καί τόν 
άπέκλεισε άπό τή σύνθεση τής κυβέρνησης Βενιζέλου. Ό  Ηπειρωτικός 
άγών, ύστερα άπ’ όλα αύτά, άρχισε έντονη άρθρογραφία σέ μιά προσπά
θεια έξυγίανσης τών πολιτικών ήθών καί κατάργηση τής κομματικής φε
ουδαρχίας στήν Ήπειρο. Χαρακτηριστικά είναι τά άρθρα του: α) Οί πλά
νοι δερβίσαι τής πολιτικής έν Ήπείρω (7-7-28). ’Αφού διεκτραγωγει τήν 
κατάσταση στήν οποία έχει περιέλθει ή Ήπειρος, άπό τήν έποχή τής άπε- 
λευθέρωσης, έπισημαίνει καί τούς υπαίτιους: Εμφανίζονται Ήπειρώται 
δήθεν, διά νά δημοκοπήσουν. διά νά ικανοποιήσουν ίδιά των συμφέροντα ' 
αίλουροι τής πολιτικής καί τής δημοσιογραφίας, οί όποιοι διά νά συσκο
τίσουν τήν διάνοιαν τοϋ άτυχούς Ηπειρωτικού λαοϋ, άρχίζουν τά κηρύγ
ματα τών δερβίσηδων τής πολιτικής, άνυψώνουν λάβαρα πολιτικά διά νά 
φανατίσουν... καί έπιδιώκουν νά συνεχισθή ή τακτική έκείνη. ή οποία μάς 
ώδήγησεν εις τόν έ'ξευτελισμόν. τήν έ'ξουθένωσιν. τήν δυστυχίαν, τήν κα- 
τάραν! Έάν (κι όλες οί επόμενες προτάσεις άρχίζουν μέ τό «εάν») ή Ή πει
ρος μετεβλήθη εις ένα άπέραντον νεκροταφεϊον ...πάσχη ύπό πάσαν άπο- 
ψιν... έγκατελείφθη εις τήν τύχην της... έλησμονήθη... κατήντησεν ό άποδιο- 
πομπαϊος τράγος τής ελληνικής πολιτείας... δέν άπέκτησεν συγκοινωνίαν... 
σφαδάζη ύπό τό πέλμα τών ληστών, οί ίεροφάνται τής τακτικής ταύτης δέν 
σκοτίζονται. Ή  μάλλον, άπατώντες εαυτούς, προσπαθούν νά άπατήσουν 
καί τόν δυστυχή Ηπειρωτικόν λαόν, ύποσχόμενοι δτι ή πατρίς των εις πα
ράδεισον θά μεταβληθή. άν τηρήση τάς έντολάς του, άν δώση άφεσιν άμαρ- 
τιών, άν λησμονήση τήν έγκατάλειψίν της, άν χρίση τούς κεχρισμένους 
των. β) *Οχι άνδρείκελα, άλλά άνδρας! άναφωνεΐ στό επόμενο άρθρο του 
ό Ε.Τ. (Εύθύμιος Τζάλλας. διευθυντής τής εφημερίδας): Συνεχίζουν, τόνι
ζε, τάς άπό τών πολιτικών των μιναρέδων δογματικός ρητορείας. Δέν 
κυβερνώνται τά κράτη μέ μπουλούκια, κηρύσσουν. Εννοούν, λέγουν, νά 
πολεμήσουν διά μίαν τά'ξιν. Ή  ύπόθεσις τής Ηπείρου, διατείνονται, δτι 
δέν είναι ύπόθεσις άτομική. άλλά ύπόθεσις κοινή. Άλλά τί πέραν καί τί 
διάφορον τούτου ημείς ύποστηρίζομεν; Ή  σωτηρία τής Ηπείρου, έγράφο- 
μεν, είναι έργον τών Ήπειρωτών καί τούτους καλοϋμεν νά προσέξουν. 
Μέχρι τοϋδε, ούχί άπαξ, κορδόνι έψήφιζον καί άνεδείκνυον ορμαθόν άντι-



προσώπων, διά νά τούς ιόουν τήν έπομένην τών εκλογών διηρημένους εις 
άλληλομαχόμενα, άλληλοϋβριζόμενα, ύποβλέποντα άλληλα, ύποσκάπτο- 
ντα άλληλα, άνευ συνοχής, άνευ πνεύματος συνεργασίας διά τά Ηπειρω
τικά συμφέροντα, «μπουλούκια». Καί κατά τού συστήματος τών τοιούτων 
«μπουλουκιών» σήμερον ημείς κηρύττομεν τόν πόλεμον (14-7-28). Είναι 
φανερό πώς καί ό Ηπειρωτικός άγών είχε προσχωρήσει στήν άποψη τής 
έ κ λ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς ,  τήν όποιαν ύπεστηριζαν όλες οί τοπικές έφημερί
δες, έκτός άπό τήν Κήρυκα, ό οποίος ήταν υπέρ τής άρχής τοϋ κορδονιού, 
τής ψήφισης, δηλαδή τοϋ κομματικού ψηφοδελτίου, χωρίς διαγραφές καί 
προσθήκες ονομάτων υποψηφίων άπό άλλα ψηφοδέλτια. Τήν άποψη τής 
έκλεκτικότητος στήριζαν καί πολλά στελέχη τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέ
ρων, δπως ό παλιός βουλευτής Γεώργιος Βλαχλείδης ό όποιος έστειλε σχε
τική έπιστολή στόν Κήρυκα πού τήν δημοσίευσε. Σημείωνε ό Γ. Βλαχλεί
δης στήν έπιστολή του, άνάμεσα σέ πολλά άλλα (Κήρυξ, 13-7-28): Πρέπει 
νά κατανοηθή καλώς, ότι ή άλόγιστος έπιμονή πρός μή σύμπραξιν, όθεν 
δήποτε καί άν προέρχηται, θά ρίψη μοιραίως τάς επαρχίας εις τήν έκλε- 
κτικότητα μεταξύ τών Δημοκρατικών κομμάτων, δ ι ό τ ι  ή τ ο π ι κ ή  
ι δ ε ο λ ο γ ί α  ε ί ν α ι  ι σ χ υ ρ ά  σ ή μ ε ρ ο ν ,  οί δέ χρόνοι καθ’ οϋς έψη- 
φίζοντο τ υ φ λ ώ ς  συνδυασμοί άναξιοτήτων παρήλθον πλέον άνεπιστρε- 
πτεί. (Όρθή ήταν ή άποψη τών Γιαννιωτικών έφημερίδων, καθώς καί πο- 
λιτευτών, κυρίως τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέρων, δπου πλεόναζαν τά 
στελέχη, νά άναδεικνύονται βουλευτές οί ικανότεροι καί αποφασισμένοι 
νά ύπηρετήσουν τά Ηπειρωτικά συμφέροντα, άνεξάρτητα σέ ποιό κόμμα 
άνήκαν, δμως ό Ηπειρωτικός τουλάχιστον λαός, δέν είχε άνδρωθεΐ πολι
τικά, δπως ύποστήριζαν οί δημοσιογράφοι, ούτε οί παλιοί χρόνοι είχον 
παρέλθει άνεπιστρεπτεί, δπως ήθελε νά πιστεύει ό Γ. Βλαχλείδης. Καί σ’ 
αύτές τίς έκλογές οί Ήπειρώτες ψήφισαν κορδόνι τό βενιζελικό συνδυα
σμό, δπως γινόταν άπό τήν άπελευθέρωση κι ύστερα, δταν ΐσχυε τό πλει
οψηφικό σύστημα. Καί οί 7 βουλευτές τοϋ νομοϋ πού έκλέχτηκαν ήταν βε- 
νιζελικοί). γ) Ή  Ή πειρος θά καταργήση τήν κομματικήν φεουδαρχίαν σας, 
άπαντάει στόν άρθρογράφο τοΰ Κήρυκος, πού υποστήριζε δτι ό ’Ηπειρω
τικός λαός δέν θ ’ άκούση τά άπατηλά περί έκλεκτικότητος κηρύγματα, 
άλλά θά ψηφίση άναλλοίωτον τόν συνδυασμόν τών Φιλελευθέρων, ύπο- 
στήριζε μάλιστα πώς ή άποψή του αύτή ερμήνευε κατά τρόπο έγκυρο τήν 
Ηπειρωτική συνείδηση (άπό τά άποτελέσματα δικαιώθηκε). Ό χι κ. Φιλε
λεύθερε! άπαντοΰσε ό Ηπειρωτικός άγών (17-7-28). Ή  αισχρά κομματική 
φεουδαρχία, τήν οποίαν, διά σπουδαιοφανών θεωριών άγωνίζεσθε νά συγ- 
κροτήσητε θά καταπέση πλέον μέ πάταγον. Οί Ήπειρώται έν τώ μέσψ τών 
τόσων δεινών τά όποια έδοκίμασαν, ύπό τήν άσυνείδητον άσκησιν τής φε
ουδαρχίας σας, άνένηψαν πλέον καί έσχηματίσθη πανηπειρωτική ή θέλησις 
νά εκλέξουν τούς άρίστους πολιτευτάς τής δημοκρατικής παρατάξεως, εις
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οίονδήποτε ψηφοδέλτιον καί άν εΰρουν τούτους. Γιά νά ένισχύσει άκόμα 
περισσότερο τήν άποψή του ό Ηπειρωτικός άγών, άπηύθυνε άνοικτή έπι
στολή (18-7-28) πρός τόν Ελευθέριο Βενιζέλο, παροτρύνοντάς τον: Κύριε 
’Ελευθέριε Βενιζέλε! Είπατε εις τούς έκλεξίμους μας δτι εγώ ούδένα χρίω. 
Τό χρίσμα θά σάς τό δώσχ\ ό Ηπειρωτικός λαός διά τής τίμιας ψήφου του! 
Δέν ε’ισακούστηκε. Ό  Βενιζέλος έδωσε τό χρίσμα σ’ όσους πίστευε ότι θά 
τόν άκολουθήσουν πιστά, μέ έπικεφαλής τοϋ ψηφοδελτίου τό Δημ. Μπό- 
τσαρη.

Π ροκαλεΐ έντύπωση ή δριμύτητα τής κριτικής όλων τών γιαννιώτικων 
έφημερίδων, έκτός βέβαια άπό τόν Κήρυκα, έναντίον τοϋ προσώπου 

τοϋ στρατηγού Δ. Μπότσαρη. Ό  Μπότσαρης ήταν ό άρχηγός τοϋ συνδυα
σμοϋ τών Φιλελευθέρων στό νομό καί, 
όπως φαίνεται, ό Βενιζέλος τοΰ είχε πα
ραχωρήσει εύρεΐες δικαιοδοσίες στήν 
κατάρτιση τοΰ συνδυασμού. Λόγω τής 
πληθώρας τών ύποψηφίων στά βενιζε- 
λικά Γιάννινα, ήταν φυσικό νά δέχεται 
επικρίσεις, τό Ιδιο γινόταν καί στό πα
ρελθόν μέ τό στρατηγό Δαγκλή, όμως 
ποτέ δέν είχαν φτάσει σέ τέτοια οξύτητα 
οί άντιπαραθέσεις. Τό μένος τοΰ Μπό
τσαρη κυρίως έναντίον τών Μελά καί 
Μυλωνά δέν είχε προηγούμενο καί ύπο- 
δαυλιζόταν συνεχώς έκ μέρους τών κύ
κλων τοΰ Κήρυκος. Τί ήταν έκεινο πού 
έκανε τό Μπότσαρη, τό στρατηγό μέ τήν 
πλούσια έθνική δράση, τήν πολυμερή 
μόρφωση, τόν μελετητή τοΰ παρελθό
ντος, τόν τεχνικό, τόν έπιστήμονα, τό 
γεωγράφο, τό χαρτογράφο, τόν δεξιοτέ
χνη πρεσβευτή, τόν πνευματικό άνθρω
πο, νά εκδηλώνει τόσο πάθος έναντίον 
τών άντιπάλων του; Έ χω  τή γνώμη 
πώς δυό κυρίως πράγματα τόν ώθησαν 

σ’ αύτό: Εχθρευόταν τόν Μελά, γιατί πίστευε πώς ήταν άπό τούς παρά
γοντες πού έπηρέασαν τόν Βενιζέλο νά μήν ύπουργοποιηθεΐ κατά τό σχη
ματισμό τής κυβέρνησης. Τόν άποκλεισμό του θεώρησε ώς προσωπική έπί- 
θεση έναντίον του καί πληγώθηκε πολύ. Στό βιογραφικό του ύπόμνημα
(άχρονολόγητο, μέ πιθανολογούμενη ήμερομηνία τό 1968) περιέχεται ένα
άπόσπασμα έπιστολής τοΰ Έλ. Βενιζέλου πρός τόν ϊδιο, άκριβώς γιά τό
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Δ. Μ πότσαρης. 
Α ρ χη γό ς τοϋ συνδυασμού 

τών Φ ιλελευθέρων τοϋ νομού 
Ίωαννίνων



επίμαχο θέμα, τής μή συμμετοχής του στήν κυβέρνηση. Τοϋ έγραφε ό Βε
νιζέλος: !Απόγευμα Τρίτης 3 Ιουλίου 1928. Φίλτατε Κύριε Μπότσαρη. Πα
ρακαλώ νά πιστεύσητε ότι μέ βαθυτάτην λύπην στερούμαι τής συνεργα
σίας σας εις τό νέον ύπουργεΐον, συνεργασίαν τήν οποίαν έγώ αύτός έθε- 
ώρουν βεβαίαν. Γνωρίζετε δτι τήν στέρησιν ταύτην έπέφερεν δχι σκέψις 
ίκανοποιήσεως άλλων προσώπων, άλλά άνάγκη γενικωτέρα, έπί τής οποί
ας καί υμείς έν τή πρωινή σας έπιστολή έψιστάτε υπό τό αύτό πνεύμα τήν 
προσοχήν μου... Ό  Βενιζέλος θεωροϋσε βέβαιη τήν ύπουργοποίηση τοΰ 
Μπότσαρη, άλλ' ό στρατηγός δέν έγινε υπουργός. Κάποιοι, λοιπόν, αξίω
σαν νά μή γίνει κι άνάμεσά τους, όπως πίστευε ό Μπότσαρης, ήταν καί ό 
Μελάς. Ή  άντίθεση του πρός τόν Άλ. Μυλωνά ήταν άλλης υφής. Ό  Μυ
λωνάς ώς υφυπουργός, κυρίως, τών κυβερνήσεων πού σχηματίστηκαν, 
μετά τις εκλογές τοΰ 1926, είχε προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στήν προ
ώθηση πολλών Ηπειρωτικών ζητημάτων, κάτι πού ή δυάς Μπότσαρη- 
Λούλη, άλλά καί οί Λαϊκοί βουλευτές δέν ήθελαν νά παραδεχτούν. Στόν 
σύντομο άπολογισμό μιάς πολιτικής δωδεκαετίας, (1924-1935) πού συντά
χτηκε άπό τόν ϊδιο τό στρατηγό, περιλαμβάνονται καί δραστηριότητες γιά 
επίλυση θεμάτων, ταυτιζόμενες μ’ εκείνες τοϋ Μυλωνά. Εξάλλου καί οί 
δυό πολιτικοί, Μελάς καί Μυλωνάς, μέ τήν εκλογή τους τό 1926, άπέδει- 
ξαν ότι ήταν επικίνδυνοι κομματικοί άντίπαλοι καί πιθανόν νά ξεπερ- 
νοΰσαν σέ ψήφους τόν Μπότσαρη. Έτσι, μέ πείσμα άντιτάχτηκε στή συμ
μετοχή τους στό ψηφοδέλτιον τών Φιλελευθέρων. Τό Ιδιο έγινε καί μέ τούς 
δικηγόρους Γ. Καγιά, Γ. Βλαχλείδη, Εύαγ. Χατζή καί άλλους πού άποκλεί- 
στηκαν.

Τό ψηφοδέλτιο τών Φιλελεύθερων καταρτίστηκε στήν Αθήνα, σύμφωνα 
μέ τις προτιμήσεις τοΰ στρατηγοΰ. Επειδή όμως δέν είχε εύμενή άντίκτυπο 
στό βενιζελικό κόσμο, καταβλήθηκε προσπάθεια νά μετριασθούν οί 
εντυπώσεις μέ τήν κυκλοφορία φημών, ότι δέν είχε συμπληρωθεί (οί έφη- 
μερίδες τής πόλης είχαν ήδη δημοσιεύσει τά ονόματα τών υποψηφίων). Ό  
Ηπειρωτικός αγών (24-7-28) χαρακτήριζε τήν προσπάθεια αύτή ώς έμ- 
παιγμόν τής κοινής γνώμης καί υποστήριζε ότι τό ψηφοδέλτιο είχε καταρ
τιστεί στήν Αθήνα. Αντίθετη ήταν ή έφημερίδα, όπως καί οί άλλες γιαν- 
νιώτικες, καί μέ τήν πρωτοβουλία τοΰ Σπ. Δάκαρη, νά είσηγηθεΐ στό Δη
μοτικό συμβούλιο τήν άποστολή πρόσκλησης στό Βενιζέλο γιά επίσκεψή 
του στά Γιάννινα. Ή  έφημερίδα έβλεπε πίσω άπό τήν κίνηση δάκτυλο τών 
Γ. Καγιά (άνήκε στή Δημοκρατική ένωση, όπως καί ό Δάκαρης, καί προ- 
σπαθοΰσε μέ τις πρωτοβουλίες αύτές ν ’ άκήσει πίεση γιά νά συμπεριλη- 
φθεΐ στό ψηφοδέλτιο τών Φιλελευθέρων) καί τοΰ Δ. Μπότσαρη, ένίσχυαν 
τήν κίνηση γιά τούς δικούς τους σκοπούς. Πρός άντιπερισπασμό, οί ύπο- 
στηρικτές τής πρωτοβουλίας Δάκαρη, άπείλησαν νά συγκροτήσουν συλλα
λητήριο, άπόφαση ή όποία χλευάστηκε άπ’ όλες τις εφημερίδες. Ή  Ή πει
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ρος (29-7-28) σημείωνε σχετικά: Τί θά κάμη: Τί έννοιαν έχει τό συλλαλη
τήριον αύτό: Έχει άκονσθεΐ εις πόλιν ελευθέρων άνθρώπων τοιούτου 
είδους συλλαλητήριον; ’Ατυχής πόλις παιδαρίων καί μειράκιων, πώς σέ 
κατανταίνουν καί πώς σέ παρουσιάζουν. Παίδαροι εμφανίζονται ρυθμι- 
σταί τής εύπρεπείας σου. Ανεκτικοί σύζυγοι, έκμεταλλευταί τών γυναικών 
των, εθελούσιοι διαπρεπείς κορνοΰτοι εστεμμένοι παντοειδών έλάφων 
στέφανα, αύτοκαλούνται ρυθμισταί τής οικογενειακής τιμής καί τής δημο
σίας ήθικής! Καί μοιχαλίδες διαπρεπείς, συνεργάτριαι άθλιων συζύγων εις 
επιχειρήσεις πολλαπλός καί βδελυράς, τείνουν νά γίνουν οί τσένσορες 
(κήνσορες) καί οί κριταί τής σωφροσύνης καί τής τιμής τών άλλων άνθρώ
πων. Ατυχής πόλις πώς σέ κατανταίνουν καί πώς σέ παρουσιάζουν! Διότι 
έδάρης καί έφονεύθης άπό ληστάς καί κακοποιούς, έφορολογήθης καί σού 
άφηρέθη πάσα ίκμάς, έταλαιπωρήθης καί έτυραννήθης καί δέν έκαμες 
συλλαλητήριον κανέν διά νά φωνάξης νά μή σέ δέρουν καί νά μή σέ κλέ- 
πτουν καί νά μή σέ φορολογούν. Καί εμφανίζεσαι κάμνουσα συλλαλητή
ριον διά νά πιστοποίησης δτι αξίζεις καί νά δέρνεσαι καί νά φορολογείσαι 
καί νά κλέπτεσαι... Τό σχόλιο, μέ πολλές προεκτάσεις πολιτικές καί σα
φείς υπαινιγμούς γιά τήν ήθική ύπόσταση τής κοινωνίας τών Γιαννίνων, 
άναδημοσίευσε (30-7-28) καί ό Ηπειρωτικός άγών, συμφωνώντας άπό- 
λυτα μέ τό περιεχόμενό του. Τελικά, άντί συλλαλητηρίου, έγινε συγκέντρω
ση 200 άτόμων στό καφενείο ’Ολύμπια, μέ τήν όποία έκφράστηκε ή δια
μαρτυρία τής άπόρριψης τής πρότασης Δάκαρη άπό τό Δημοτικό συμβού
λιο.

Ό  Μπότσαρης, γιά ν ' άντικρούσει τις εναντίον του κατηγορίες, προ
σπάθησε, μέ άρθρογραφία του στόν Κήρυκα (άρχές Αύγούστου) νά δώσει 
μιά ερμηνεία στά αίτια, έπιρρίπτοντας σ’ άλλους τήν εύθύνη. ’Απάντηση 
πήρε άπό τό Γ. Βλαχλείδη (Ηπειρωτικός άγών, 3-8-1928). Ό  Μπότσαρης 
ισχυριζόταν ότι δέν ήταν δυνατόν νά συνεργαστεί μέ Καφανταρικούς, άπό 
τή στιγμή πού ό Καφαντάρης έγινε άντιβενιζελικός. Πώς δμως -ρωτάει ό 
Βλαχλείδης- ό Βενιζέλος μοϋ έδήλωσε, ένώπιον τοϋ κ. Πετυχάκη, δτι έδέ- 
χετο τόν κ. Μυλωνάν ώς Καφανταρικόν εις τόν Βενιζελικόν συνδυασμόν 
Ίωαννίνων; Πώς ό κ. Βενιζέλος έπρότεινε, μέσα) τοϋ κ. Σκουλά, εις τόν 
Μυλωνάν, ώς Καφανταρικόν. θέσιν εις τόν Βενιζελικόν συνδυασμόν 
Αθηνών: (Κάτι άνάλογο είχε γίνει καί στήν Πάτρα μέ συμμετοχή Καφα- 
νταρικού στό Βενιζελικό συνδυασμό). Ό  Μπότσαρης, κατά συνάντησή του 
στήν ’Αθήνα μέ τό Γ. Βλαχλείδη, τοΰ είχε δηλώσει ότι δέν συνεργάζεται μέ 
τό Μυλωνά, όχι γιατί ήταν Καφανταρικός, άλλά έξαιτίας προσωπικής πο
λιτικής άντιθέσεως. Τό ζήτημα τοΰ είχε πει ό Μπότσαρης, δέν ήταν Μπο- 
τσαρο-Καφανταρικόν, άλλά Μποτσαρο-Μυλωνικόν. Καί επιλέγει ό Βλα
χλείδης: Άλλω στε είναι πασίγνωστος ή προσωπική αϋτη πολιτική άντίθε- 
σγΐς τοϋ κ. Μπότσαρη πρός τόν κ. Μυλωνάν, εις ήν οφείλεται καί ή σημε



ρινή δίαίρεσις. Χρονολογείται άπό τών παρελθονσών εκλογών, άνευ δια
λείμματος, έξεδηλώθη δέ λίαν άπτώς καί εις τό ύπουργεΐον Συγκοινωνίας 
έπί κυβερνήσεως Ζαΐμη.

Ή  έπιστολή Βλαχλείδη, έδωσε τήν αφορμή γιά τή δημοσίευση, τήν επο
μένη (4-8-28), ολοσέλιδου άρθρου τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος, στό όποιο 
άποδιδόταν ή ευθύνη τής διάσπασης τοΰ δημοκρατικού κόσμου μόνο στόν 
Δ. Μπότσαρη: ...Εκείνος ό όποιος ήθελε τά πάντα δ ι ’ εαυτόν καί τούς 
Ήπειρώτας ραγιάδες ψηφοφόρους, διά νά στερεώσουν τήν ίδικήν του 
αυθαίρετον πολιτικήν τοπαρχίαν έν Ήπείρφ, άντέστη έρρωμένως καί κα- 
τηγορηματικώς κατά πάσης ένώσεως. Τήν άλλη μέρα, 5 Αύγούστου, έφτασε 
στά Γιάννινα ό Ελευθέριος Βενιζέλος. Ή  άφιξή του συνέπεσε μέ τήν 
αΙχμαλωσία τών δυό Καφανταρικών υποψηφίων Μελά καί Μυλωνά, 16 
χλμ. έξω άπό τά Γιάννινα. Οί άρθρογράφοι τών εφημερίδων, πρό παντός 
τών άντιπολιτευόμενων τό Βενιζέλο, θά χρησιμοποιούσαν ύψηλούς έπι- 
κριτικούς τόνους έναντίον τοΰ κράτους καί τού Βενιζέλου, άπό τή στιγμή 
μάλιστα πού ό ένας έκ τών αιχμαλώτων, ό Αλ. Μελάς, δήλωσε πώς ή άπα- 
γωγή τους είχε γίνει γιά πολιτικούς λόγους.

Ό  Εύρ. Σούρλας, αργότερα διευθυντής τοϋ 5/ταξίου Διδασκαλείου, μετεκπαι
δευόμενος τότε στή Γερμανία, δημοσίευσε στήν Ή πειρο  (1-7-28) ανταπόκριση μέ τά 
κυριότερα πορίσματα τοϋ Α ' Παιδαγωγικού συνεδρίου στή Γερμανία.- Θόρυβος 
δημιουργήθηκε στήν άγορά τών Γιαννίνων άπό καταγγελίες ότι στά έβραίϊκα πα
ντοπωλεία κυκλοφορούσε λαθραία ζάχαρη. Έφοδοι τής άστυνομίας άνακάλυψαν 
στό σπίτι ένός έβραίου 3-4 όκ. άπό τή ζάχαρη τή χαρακτηριζόμενη ώς λαθραία. Τί 
συνέβαινε; Στήν πραγματικότητα τίποτε. Κάθε χρόνο τό κράτος γιά νά ένισχύσει 
τήν Ίσραηλιτική κοινότητα, έπέτρεπε, κατά τις γιορτές τοϋ εβραϊκού Πάσχα, τή 
διανομή μεταξύ τών μελών τής κοινότητας, τέτοιας άφορολόγητης ζάχαρης. Μερι
κοί έσπευσαν νά καταγγείλουν στήν άστυνομία. δτι οί έβραΐοι κυκλοφορούν λα
θραία ζάχαρη, υποκινούμενοι, άσφαλώς, άπό λόγους συμφέροντος. Ό  θόρυβος 
αύτός κάλυψε τήν εντύπωση πού προκλήθηκε τήν ίδια εποχή άπό δυό συνεχόμενες 
αυτοκτονίες έβραίων τών: Ναούμ Ιακώβ Τεπελέν καί τού έμπορου Μιχαήλ Χατζο- 
πούλου (άρχές ’Ιουλίου), Ή  αυτοκτονία τοΰ δευτέρου οφειλόταν σέ οικονομικούς 
λόγους καί άντικατόπτριζε τήν κακή οικονομική κατάσταση στήν όποία είχε πε- 
ριέλθει ό εμπορικός κόσμος, έξαιτίας τής λιτότητας. Οϋτος διατηρών εμπορικόν 
κατάστημα γνωστότατον, κατά τούς τελευταίους μήνας, λόγφ  τής γενικής κρίσεως, 
είχε μεγάλην έλάττωσιν τών εργασιών του, εις τρόπον ώστε επιτακτικοί υποχρεώ
σεις έμπορικαί τοϋ καταστήματος έμειναν έκθετοι. Εις άπειλουμένας δέ διαμαρ
τυρήσεις γραμματίων προσετέθη άπό προχθές καί ένταλμα τοϋ Ταμείου διά φόρους 
έκ δραχ. 6.000, διά τό όποιον, μή πληρωΟέν. έγένετο κατάσχεσις. Ή  είδηση είχε καί 
τό πολιτικό της σχόλιο: Ό  κ. Βενιζέλος ίσως μεταχειρισθή τήν θλιβεράν ύπόθεσιν 
ώς έπιχείρημα Ισχυρόν κατά τής φορολογικής πολιτικής τοϋ κ. Καφαντάρη. Καί 
όιατάξη τουλάχιστον, άναλαβών ήδη τήν άρχήν, νά μή όδηγοϋν τούς πολίτας μέχρις 
αυτοκτονίας, μέ τήν εϊσπραξιν τών φορολογικών ενταλμάτων.- ΟΙ κάτοικοι τών 
χωριών Ά νω  καί Κάτω Λαψίστας, Περιβλέπτου, Βάρβεσης καί Πρωτόπαπα, έβο-
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σκαν τά ζώα τους σέ δυό μεγάλες παραλίμνιες εκτάσεις, τήν Τούμπα καί τό λιβάδι 
τοΰ Ασήμπεη. Κάποιος Βασιλειάδης, πού διεκδικοΰσε τήν κυριότητα τών δυό εκτά
σεων, είχε πετύχει τήν έκδοση άπόφασης προσωρινών μέτρων, άπαγορευτικώντής

βοσκής τών ζώων στά επίμαχα λιβάδια. 01 
κάτοικοι δέν σεβάστηκαν τήν απόφαση - 
δπως καί στό παρελθόν- καί έξακολου
θοΰσαν νά βόσκουν τά ζώα τους έκει. Στις 
30 Ιουνίου δμως, τούς περίμεναν οί χωρο
φύλακες τοΰ σταθμοΰ Λυκοστόμου γιά νά 
τούς εμποδίσουν. Οί χωρικοί άντιστάθη- 
καν έγινε συμπλοκή, οί χωροφύλακες τούς 
κτύπησαν άσχημα,συνέλαβαν καί άρκετούς 
καί τούς οδήγησαν στά Γιάννινα. Ή  πε
ριοχή άναστατώθηκε, διαμαρτυρίες πολλές 
ακούστηκαν καί οί έφημερίδες υπερασπί
στηκαν τό δίκιο τών χωρικών. Ό  άντί- 
κτυπος τών συλλήψεων καί τής μεταφοράς 
τών χωρικών στά Γιάννινα, άποδίδεται μέ 
τό παρακάτω σχόλιο τής Ηπείρου (5-7- 
28): Κουστωδία χθές χωροφυλάκων, ώδή- 
γει διά δρόμων κεντρικών τής πόλεώς μας, 
εις τά κρατητήρια τοϋ A ' Αστυνομικού 
τμήματος δεκάδα χωρικών. "Εφερον χειρο- 
πέδας όλοι καί ό κόσμος έστέκετο πρός 
στιγμήν θεώμενος καί διερωτών: —Είναι 
οί Κουμπαϊοι; Ή  οί ληστεύσαντες τόν 

Πρόνιον εις τήν Παραμυθιών; Α λλά έλάμβανον εντελώς άπροσδόκητον άπάντησιν: 
—"Οχι. Είναι χωρικοί άπό τήν Λαψίσταν καί λοιπά παραλίμνια χωρία πού συνε- 
λήφΟησαν διότι ...έδάρησαν άπό τά άστυνομικά όργανα διά κτηματικός διαφοράς 
φιλονικήσαντες. Καί οί διαβάται μελαγχολικώς άντιπαρήρχοντο συλλογιζόμενοι 
δτι ή χειροπέδη έφευρέθη μέν διά τούς ληστάς καί επίφοβους πρός δραπέτευσιν κα
κούργους. άλλ ’ δταν τό κράτος αδυνατεί νά συλλάβη τοιούτους, τάς φορεί στά χέ
ρια τοϋ οίουδήποτε δυστυχούς όδηγονμένου στό κρατητήριον δι ’ οίανδήποτε άσή- 
μαντον άφορμήν. Καί μέ δίκαιον. Διότι αλλέως αί χειροπέδαι θά ήσαν άχρηστοι 
καί αδικαιολόγητος ό εφοδιασμός τών καταδιωκτικών εξουσιών μέ τοιαϋτα είδη... 
Οί χωρικοί άπελύθησαν ύστερα άπό πολλές μέρες, κάποιος όμως δικηγόρος -πι
θανόν συνήγορος τοΰ Βασιλειάδη- άπεκάλυπτε στις έφημερίδες ότι, στήν έπιτροπή 
τών χωρικών πού έπέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας γιά τις συλλήψεις στή Γενική δι
οίκηση, μετείχε κι ένας πού είχε λάβει μέρος στή ληστεία τοΰ Πρόνιου...- Καί ένα 
έξυπνο πολιτικό σχόλιο: ’Εγχώρια βενιζελίς -έγραφε ή "Ηπειρος (6-7-28)-, όρκωμο- 
τοϋσα έσχάτως καί πρό ολίγων ημερών εις τούς ιερούς βωμούς τού κ. Καφαντάρη, 
άλλ ’ έπιορκήσασα μετά τήν έμφάνισιν τοϋ κ. Βενιζέλου, έγραφε προχθές χαιρετί- 
ζουσα μετά μένους ένθουσιώδους τήν άπόφασιν τοϋ κ. Βενιζέλου νά κυβέρνηση τήν 
Ελλάδα: Πρός αυτόν στρέφεται ή κοινή έμπιστοσύνη. Ό  όποιος ήρπασε, κατάκοι
το ν οϋσαν, τήν Ελλάδα «άπό  τά  μ α λ λ ι ά »  κτλ. Ή  είκών είναι ημιτελής -σχο
λίαζε ή Ήπειρος- καί τήν αυμπληροϋμεν: Κ α ί  ά ν α σ η κ ώ σ α ς  τ ή ν  κ ο υ ρ α -

Ά λ λ η  μία φωτογραφία τοϋ Α.Δ. 
X. Η πείρου Λ. Καργάκου, πού  
ά φ η σ ε ά γα θ ή  μνήμη κατά  τή 
θητεία του στά Γιάννινα.
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σ μ έ ν η ν  κ ε φ α λ ή ν  τ η ς ,  έ β ύ θ ι σ ε ν  ε ι ς  τ ό  σ τ ή θ ο ς  τ η ς  μ έ χ ρ ι  
λ α β ή ς  τ ό  έ γ χ ε ι ρ ί δ ι ό ν  τ ο υ  κ α ί  τ ή ν  κ α τ έ ρ ρ ι ψ ε ν  α ί μ ό φ υ ρ τ ο ν .  
Ή  φιλολογική τάξις άπαιτεϊ ακρίβειαν εις τάς εικόνας, δταν γράφη κανείς. Καί άς 
μάς συγχώρηση ή καλή βενιζελίς πού συνεπληρώσαμεν τήν εικόνα τοϋ άρπάγματος 
άπό τά μαλλιά καί μέ τό βύθισμα τοϋ μαχαιριοϋ στά στήθεια...- Τό νέο διοικητικό 
συμβούλιο τού Κυνηγετικού συλλόγου Ίωαννίνων, ύστερα άπό άρχαιρεσίες, άπο- 
τελέστηκε άπό τούς έξης (δλα γνωστά ονόματα τής κοινωνίας τών Γιαννίνων): Βασ. 
Λάππας. Γεωργ. Μπάρδας, Χρ. Πολυζώης, Ίωαν. Θεοδωρίκας, Κων. Σπέγγος, Άρ. 
Μιτσιός, Τιμ. Γιαννής. Κων. Στεφόπουλος, Ίω. Σαριδάκης. Πρόεδρος εκλέχτηκε ό 
Κ. Σπέγγος.- Θέατρον ό «Παράδεισος»: ’Απόψε Κυριακήν (15-7-28) δίδεται ή κω- 
μικωτάτη καί οικογενειακή παράστασις, ό πολύκροτος «Γάμος τοϋ Καραγκιόζη» 
καί ή παρέλασις δλης τής προικός του. Απόψε προσκαλεϊσθε δλοι μετά τών άξιο- 
τίμων οικογενειών σας. θά  διανεμηθοϋν καί κουφέτα. Σπεύσατε δλοι.- Μέ άπόφα- 
ση τοΰ Εκπαιδευτικού συμβουλίου, τό Μονοτάξιο Διδασκαλείο Ίωαννίνων μετα
φερόταν στήν Πρέβεζα, δπου καί θά λειτουργοΰσε άπό τό σχολ. έτος 1928-29.- 
Εύτυχεϊς γάμοι: Έ ν εύρυτάτφ κύκλω συγγενών καί πολλών φίλων, ίερουργοϋντος 
τοϋ σεβ. μητροπολίτου Παραμυθίας κ. Αθηναγόρου καί τοϋ θεοφ. έπισκόπου Δω
δώνης κ. Δημητρίου. έτελέσθησαν εις τήν οικίαν τοϋ κ. Πέτρου Παγώνη. οί γάμοι 
τής άνεψιάς του Γλυκερίας μετά τοϋ καθηγητοϋ κ. Εύριπίδου Σούρλα...-Νικόλαος 
Γ. Καλέλλης-Καίτη Δ. Νεζερίτη. έτέλεσαν τούς γάμους των έν Αθήναις τή 1η ’Ιουλί
ου 1928.- ’Απόσπασμα άπό χρονογράφημα τοϋ Γ. Πελλερέν: «Ή οργή τοϋ παπα»: 
("Ηπειρος, 18-7-28). "Ενας ένωμοτάρχης πού προσποιόταν τό φίλο τοΰ παπά τοΰ 
χωριοΰ. άλλά γάμον έκαμε στό σπίτι του ό ένωμοτάρχης Μπότσικας. άλλον παπάν 
έπαιρνε. Τραπέζι είχεν. ξεχνοϋσε νά καλέση καί τόν παπάν. Πάντα ό δυστυχής 
παπάς έξω άπό τις χαρές καί τές ευτυχίες τοϋ ένωμοτάρχου. Μόνο γιά τά βάσανα 
καί τις κακές ώρες. άμα ήταν νά μήν τόν πληρώση. Έθύμωσε λοιπόν στό τέλος κι 
ό παπάς, έκοψε κάθε σχέσιν καί μιά Κυριακή πού έμνημόνευε στήν έκκλησίαν, 
άφοϋ ίκέτευσε τόν Κύριον ύπέρ τών άοιδίμων κτητόρων τοϋ ναοϋ τούτου, τοϋ ευσε
βούς πληρώματος κλπ., έφώναξε άγριοκυττάζοντας άντικρυνά τόν ένωμοτάρχην: 
— Καί ύπέρ τοϋ γενναιοτάτου στρατού καί στόλου. Κύριον τόν θεόν ημών ίκετεύ- 
σωμεν.-----Καί ύπέρ τής Χωροφυλακής τοϋ έγνεψεν άγριωπά άπό άντικρύ ό ένω
μοτάρχης. —Καί ύπέρ συμπάσης τής Χωροφυλακής, πλήν τοϋ ένωμοτάρχου Μπό- 
τσικα. έμνημόνευσε θρια/,ιβευτικά ό δυστυχής παπάς. Καί μπήκε θυμωμένος στό Γε
ρόν...- Ή  άφυπνιζομένη Ηπειρωτική έπιχειρηματικότης - Μ ϊα πρόοδος εις τήν πό- 
λιν  μας. Έπρόκειτο γιά τήν έγκατάσταση στή συνοικία Σιαράβα παγοποιείου, βα
φείων μέ άτμό καί ήλεκτροκίνητου πλυντηρίου. Τήν έγκατάσταση τοΰ παγοποιείου 
έκαμε Γάλλος ειδικός μηχανικός. Ώ ς τότε τά Γιάννινα έφερναν πάγο άπό τήν Πρέ
βεζα.- "Εφτασε στά Γιάννινα καί άνέλαβε καθήκοντα ό νέος Γενικός διοικητής 
’Ηπείρου ’Αχ. Καλεύρας. Θά έμενε άρκετά χρόνια στή θέση αύτή. Στις 26 Ιουλίου 
έφτασε στά Γιάννινα καί ό άρχηγός τής Χωροφυλακής στρατηγός Δ. Διαλέτης. 
άλλοτε διοικητής τής VIII μεραρχίας. Τά σχόλια γιά τό στρατηγό ήταν ευμενή.- Τε
θείς εις άποστρατείαν άνεχώρησε χθες (26-7-28) δ ι’ ’Αθήνας ό τέως Α.Δ.Χ. ’Ηπεί
ρου συνταγματάρχης κ. Λ. Καργάκος. Ό  άναχωρών κ. Καργάκος, τύπος τίμιου, 
ειλικρινούς καί ευσυνείδητου άνωτέρου οργάνου τής Χωροφυλακής, άναχωρεϊ 
άφήνων περί αύτοϋ ένταϋθα τάς πλέον άγαθάς έντυπώσεις καί τάς πλέον λεπτάς 
έκτιμήσεις διά τό ήθος καί τήν έντιμον ευσυνειδησίαν εις τό καθήκον του. Εύνοϊκά
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Ή  Νίχη δ.του γράψ ιμβ-ίμεΐς προχθές στά 
φόρ«

δπου τής εϊιιαμ: δρΟά θά γίνη νεχροφόρα 
Με τό πολ.ύ ιό  σχέρτσο της xal τό τρβλίό ι» της 

νάζι·
άοχίζει μέ νοήματα δλους νά μδς πβιράζκ 
Πρώτα Πρώτα Εχει μπλέξει μέ Ενα ρασοφόρο 
xal ούχ δλίγα πίήρω^ε γιά σχετικό τη; φόρο 
γιατί δλη ή γειτονιά τήν εχβι χάρ ' χαμπάρι 
xal ή μαμά τή γύμνασε μένα γερό στιλιάρι 
π ίή ν δμιης (5έν μδς τδχασε μήν μείνη είς τά 

χρΰα
Τσαγχάρι έδιπλάρωσβ γενναϊον χαρχαρία 
xal μέ α ί  ιόν μδς τριγυρνδ είς τά 3Τβνά σοχά-

xat σδλα τά άπόχεντρα μδς δίδουν ραβασάκια 
Έ γ ώ  σοϋ λέγω φρόνιμα χάθησε ’δ'.Λίνίίη 
γιατί θέ νά τά γράψωμε χαί θά μδς πάθη?

φρίκιι
«Ό  ·αχ1ρης>

ΙΕ ΑΤΟ ΞΕΤΣΥΠΒϊΕΣ ΒΑ8ΗΤΡΙΕΙ

Στό Δαίμονα χαί Σατανά πολλδ θ ί  γιά νά 
γράψο)

Τήν χάθε μιά ξ=υύποιη δικαίως νά τί|ν χάψω 
γιατί παρά μδς Εγεινανν στή μύτη μας τσιμπού 

ρ»
Δίχως νά Εχουν φιλότιμο στήν κλασική τους 

μούρη
Ετσι λοιπ&ν δυο γνωστέ; μαθήτριεςτΐπράγμα 

π οϋιε καί στό γά'ΐ'δαρο δίν κάνουνε γιά σά 
- γμα

Έ ϊώ  προχθές μέ είδανε σέ μιά φωτογραφία, 
είπαν πώς είς ιά  μοντρα μου πάρα πολύ γ«λοΙα 
πώς μοιάζω έγώ τόν χουτενιέχιί σάν τό βλά

κα πρώτης
Κι- είμαι Ενας ψευτοδανδής κ’ Ενας Τρανός (κι.

πότης
Δι* αύιό μέ άναγχάοανε ευθύς έγώ νά γράψο 
καί μέσα elc τό ia xw /S  τίι todtnn ™ ι- νί. R5-

σχόλια γιά τόν ίδιο είχαν γραφεί σ’ 
δλες τίς γιαννιώτικες έφημερίδες, καθ’ 
δλη τή διάρκεια τής θητείας του στά 
Γιάννινα.- Άπό τίς 22 ’Ιουλίου δ 
Ήπειρωηκός άγών κυκλοφόρησε μέ 
βελτιωμένη έμφάνιση -καί άναδιάταξη 
τής ΰλης-, τήν όποια τοΰ έπέτρεψε ή 
προμήθεια νέων τυπογραφικών στοι
χείων καί πιεστηρίου.- Βίον Μαθουσά- 
λειον εύχονται οί φίλοι τοΰ δάσκαλου 
Δημ. Τόλη πού παντρεύτηκε τή δίδα Σο
φία Κ. Καρατζένη.- Μία τόλμη: Προ
χθές (29-7-28) ό τολμηρός καί επιδέ
ξιος οδηγός ’Ιωάννης Βραβορίτης ή 
Καργαράτος, (οδήγησε τό αντοκίνητόν 
του. συστήματος Φόρντ. είς τό Κρυονέ- 
ρι (Ντραμπάτοβα) διά τοϋ Περάματος. 
Οί έκεϊ ευρισκόμενοι χάριν διασκεδάσε- 
ως καί άναψυχής. παραξενευθέντες έκ 
τής άπροσδοκήτου έπισκέψεως, ύπεδέ- 
χθησαν τόν επισκέπτην μέ ζητω- 
κραυγάς.- Κατεδικάσθη πρό ημερών 
(άρχές ’Ιουλίου) υπό τοϋ ένταϋθα 
Πλημμελειοδικείου είς 7/ήμερον φυλά- 
κισιν. 500 δρχ. πρόστιμον καί τά έξοδα 
καί τέλη τής δίκης ό έγκριτος συμπολί
της μας κ. Ίωαν. Τέγος. διότι άγορά- 
σας περίστροφον έξήλθε τής πόλεως 
ΐνα τό δοκιμάση καί έπυροβλήσε δίς. 
Παρατυχών χωροφύλαξ συνέλαβε τόν 
φοβερόν δράστην, κατέσχε ύπέρ τοΰ 
Δημοσίου τό περίστροφον καί τόν έμή- 
νυσε... ( ’Ελευθερία. 5-7-28).- Ή  σατι
ρική έφημερίδα Πολύξερος φαίνεται 
δτι δέν έξέπνευσε μετά τό πρώτο φύλλο 
της δπως έπίστευαν πολλοί. "Ενα σχό
λιο τής ’Ελευθερίας (30-7-28) δίνει 
άρκετές πληροφορίες γιά τό έντυπο: Ό  
Πολύξερος -έγραφε- είναι κυριακάτι
κο ν. έμμετρον καί πεζόν άνακατεμένον, 
σατιρικόν φύλλο ν, έκδιδόμενος υπό 
τοϋ έξ ’Αβησσυνίας έξορισθέντος 
ένταϋθα έπί Νεγκούς. Ίωάννου Ράς- 
Μάσσου καί έγκατασταθέντος έν Βατα- 
τάδες. Έ χει αρκετό σατιρικό πνεϋμα ό 
Ράς Μάσσου, άν καί τοϋ λείπει ή τέχνη
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τοϋ στίχου, άλλ ’ οί συνεργάται του τό παρακάνουν εις χυδαιολογίαν. Στόν «Πολύ- 
ξερον» φιγουράρουν πολλά όμορφα πράγματα καί πολύ συχνά ή Αύτοϋ Άγιότης 
ό Ρετσινόλαδος καί ό έκ Σάμου κυνικός φιλόσοφος κ. Μιχ. Λανέζης, ό επικαλού
μενος Γαμβέττας. Ό  «Πολύξερος» άγει ήδη τόν Ίον άριθμόν κι εύχόμεθα νά τόνχι- 
λιοπλασιάση! (Γ. Μασούρας, ονομαζόταν στήν πραγματικότητα ό εκδότης τοΰ Πο
λύξερου. Στή θέση, κάτω άπό τόν τίτλο, δπου άναγράφεται τό δνομα τοΰ διευθυντή 
τής έφημερίδας, ό άναγνώστης διάβαζε: Ράς Μασσού ό ποιητής, συντάκτης καί 
διορθωτής. Τά γραφεία μας στόν Άρη, σύνταξις εις τό ποδάρι. “Οταν ό Πολύξερος 
έπαψε νά έκδίδεται, τούς τελευταίους στίχους χρησιμοποιούσε ό Γρηγ. Σακκάς στό 
Δαίμονα).- Τό καλοκαίρι τοϋ 1928, άρχές Αύγούστου, δυό νέες σατιρικές έκδόσεις, 
σκανδαλοθηρικές περισσότερο, παρά χυδαιολόγες, ήρθαν νά έπισκιάσουν τήν 
«αίγλη» τοΰ Πολύξερου. Ή ταν ό Δαίμων, μεγάλη σατυροπολιτική έφημερίς, πού 
κυκλοφορούσε κάθε Κυριακή, μέ ήμερομηνίες καί έτος έκδοσης, καί ό Σατανάς, 
χωρίς ήμερομηνία, άλλά μέ άριθμό φύλλου, ταυτόχρονα μέ τό Δαίμονα. Εκδότης, 
συντάκτης καί διευθυντής ό Γρηγόριος Σακκάς, ένθερμος τότε ύποστηρικτής τοΰ 
Βενιζέλου. Τά κείμενα ήταν κατά κύριο λόγο έμμετρα, στίχοι τής κακιάς ώρας δη
λαδή, κάποτε χρησιμοποιόταν καί πεζός λόγος. Τά τυπογραφικά καί τά άλλα λάθη 
πάμπολλα. Δέν έκρυβαν τις έπιδιώξεις τους οί δυό έφημερίδες: Ό  «Δαίμονας» τής 
πόλεως τά σκάνδαλα στά φόρα θά σάς πή διακήρυσσε κάτω άπό τόν τίτλο της ή 
έφημερίδα. Δείγματα τών έπιδιώξεων καί τής ποιότητας τών κειμένων, βλέπουν οί 
άναγνώστες στις φωτοτυπίες πού δημοσιεύονται.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Η ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΜΕΛΑ - ΜΥΛΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

Τούς τελευταίους μήνες πριν άπό τις εκλογές, ή ληστεία, όπως άναφέρ- 
θηκε ήδη, είχε φουντώσει καί πάλι. Είχαν βέβαια έξαφανιστεί άπό τό προ
σκήνιο οί Ρετζαιοι καί πολλοί άπό τούς συνεργάτες τους, νέοι όμως «άστέ- 
ρες» άνέτειλαν, ισάξιοι σέ πολλά μέ τούς Ρετζαίους. Φόνοι, άπαγωγές, λη
στείες, έξοφλήσεις παλιών λογαριασμών, ή ύπαιθρος στέναζε γιά μιά άκό
μα φορά άπό τήν τυραννία καί τις έγκληματικές πράξεις τους. Τά κατα
διωκτικά άποσπάσματα, μέ τή δική τους βάναυση συμπεριφορά, ήπιότερη 
πάντως άπό εκείνη τής εποχής τών Ρετζαίων, έξαιτίας τής έντονης άρθρο- 
γραφίας τού τύπου, συμπλήρωναν τό σκηνικό τού τρόμου πού είχε στηθεί 
στήν ύπαιθρο κι είχε οδηγήσει τούς άγρότες σέ άπόγνωση. "Οχι όλους. 
Υπήρχε καί σημαντικός άριθμός άπ’ αύτούς πού, είτε άπό άνάγκη, είτε 
άπό συμφέρον, συνεργαζόταν μέ τούς ληστές, διευκόλυνε τις κινήσεις τους, 
εξασφάλιζε τήν τροφοδοσία καί τά άσφαλή «γιατάκια» τους, καί βέβαια 
κατέδιδε τις κινήσεις τών καταδιωκτικών άποσπασμάτων καί όσων τά 
βοηθούσαν καί ύποδείκνυε τά θύματα γιά νέες ληστείες. Μεγάλος άριθμός 
συνεργατών τών ληστών ύπήρχε καί στά Γιάννινα καί τις άλλες Ηπειρω
τικές πόλεις. Μερικά άπό τά καταδιωκτικά άποσπάσματα έκαναν καλή 
δουλειά, κυνηγούσαν τις συμμορίες, δέν τις άφηναν σέ χλωρό κλαδί, έξό- 
ντωναν κάποιες άπ’ αύτές, συχνά καί μέ άπώλειες δικές τους, όμως άλλοι 
έπαιρναν γρήγορα τή θέση τών φονευόμενων ή αίχμαλωτιζόμενων συμμο
ριτών, σάν τά μανιτάρια ξεφύτρωναν οί νέες συμμορίες. Στόν πολλαπλα
σιασμό τους, ίσως νά ήταν γεννεσιουργός αιτία καί ή φτώχεια, πεινούσαν 
πολλοί κι έβγαιναν στό κλαρί γιά ν ’ άποκτήσουν χρήμα καί δόξα, ρισκά
ροντας τή ζωή τους.

Τό κράτος κατέβαλε προσπάθειες, μελετούσε τό φαινόμενο, έπαιρνε 
αποφάσεις, δέν ήταν άποτελεσματικές. Οί Κουμπαϊοι μέ τή συμμορία τους, 
έδειχναν ότι ήσαν οί άξιοι διάδοχοι τών Ρετζαίων. Τολμηροί, ριψοκίν
δυνοι, χωρίς συναισθηματικούς φραγμούς, λήστευαν, σκότωναν αιχμαλώ
τιζαν, εκδικούνταν (Ό  αίμοβόρος καί αιμοσταγής Κουμπής -έγραφαν οί 
εφημερίδες τής 15-7-28- σννεχίζων τό εργον δχι τής ληστείας πλέον, άλλά 
ro τοίοϋτον τής έκδικήσεως, κατέσφαξε, πλησίον τοϋ Βρυσοχωρίου, τόν 
χτηνοτρόφον Θεόδωρον Χαρδαλίάν καί ετερον τοίοϋτον. Δέν είχε περάσει 
πολύς καιρός πού είχε κατασφάξει στό Λνατολικό Ζαγόρι ολόκληρο τό 
μεγάλο κοπάδι τοϋ κτηνοτρόφου Καζούκα). Ό  Μπαμπάνης σφάζει! άνέ-
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κράζε άλλη έφημερίδα. Τό Ιδιο έκανε κι ό Φορφόλιας καί πολλοί άλλοι, 
περισσότερο ή λιγότερο γνωστοί. Οί έφημερίδες ζητούσαν τή λήψη σκλη
ρών μέτρων, τό κακό είχε παραγίνει. Ή  άναμενόμενη άφιξη τοΰ άρχηγοΰ 
τής Χωροφυλακής στρατηγοΰ Δ. Διαλέτη, έδωσε στις γιαννιώτικες έφημε
ρίδες τήν ευκαιρία νά έκφράσουν μέ τήν άρθρογραφία τους, τήν άγανάκτη- 
ση καί τό πικρό παράπονο τοΰ Ηπειρωτικού λαοΰ γιά τήν εγκατάλειψη 
καί τήν άνασφάλειά του, οί περισσότερες μέ υποδείξεις γιά τή λήψη νέων, 
πιό αυστηρών μέτρων. Ό  Ηπειρωτικός άγών διάλεξε άλλο δρόμο: Πρός 
τόν άρχηγόν τής Χωροφυλακής ημείς τουλάχιστον δέν θά προβώμεν οϋτε 
εις ύπόδειξιν μέτρων, οϋτε καί ενώπιον του θ ’ άρχίσωμεν ψάλλοντες ιερε
μιάδας, χϋνοντες άσκόπως δάκρυα διά τό κατάντημα τοϋ τόπου μας... 
Ά πό τόν κ. Διαλέτην ημείς εν μόνον θά άξιώσωμεν: Τ ή ν  σ κ λ η ρ ό τ η -  
τ a ! Οί λησταί τοϋ τόπου μας, οί τούτων συνεργάται καί βοηθοί, οί δια- 
βιοϋντες εις τάς πόλεις ώς έντιμοι πολϊται καί άξιοπρεπεΐς κύριοι, οί επι
τελείς, οί διοργανώνοντες τάς ληστρικάς έπιχειρήσεις καί άνενόχλητοι 
ευρισκόμενοι μεταξύ ημών, όλη αυτή ή σπείρα ή πολυκέφαλος, ό φοβερός 
αυτός πολύπους, ό τρομοκρατών τόν φιλήσυχον Ηπειρωτικόν λαόν, ό 
έσμός αυτός τών παρασίτων καί λυμαιώνων, τό κατακάθι αύτό, κατά τήν 
συνείδησιν καί σκέχριν τής Ηπειρωτικής οίκογενείας, τό άτιμάζον μίαν 
ένδοξον επαρχίαν, τό σκυλολόγι γενικώς ληστών, ληστοτρόφων, ληστοφί
λων, λησταποδόχων, άποτελει διά τόν τόπον μας τ ό ν  μ ά λ λ ο ν  ε π ι 
κ ί ν δ υ ν ο ν  ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ν  έ χ θ ρ ό ν ,  έχθρόν χειρότερον καί τών έξω- 
τερικών τοιούτων. Δι ’ αυτόν δέν πρέπει πλέον νά ζητηθή έλεος. Δι ’ αύτόν 
μόνον ή έξόντωσις πρέπει νά χρησιμοποιηθή... Ό  στρατηγός Διαλέτης - 
συνέχιζε ή έφημερίδα- μπορεί νά μάθει άπό τούς εισαγγελείς, τούς δικα
στές καί τούς άξιωματικούς τής Χωροφυλακής, ποιοι είναι όλοι αύτοί καί 
άς τολμήση. Μέ τήν εδώ άφιξίν του πρέπει ό μέν κακός νά αίσθανθή τήν 
πυγμήν τοϋ κράτους, ό δέ καλός ν ’ άνακουφισθή, βεβαιωνόμενος δτι 
υπάρχει πλέον κράτος. Καί τό τοιοϋτον θά συμβή άν έντός τ ρ ι ώ ν  ημε
ρών συλληφθοϋν καί έκτοπισθοϋν οίκογενειακώς πλέον μέ δλα των τά 
υπάρχοντα καί διασκορπισθοϋν εις δλα τά πέρατα τοϋ έλληνικοϋ κράτους 
οί φίλοι τών ληστών, εις οίανδήποτε κοινωνικήν βαθμίδα καί άν εύρίσκω- 
νται οΰτοι. Διά τούτους οϋτε οίκτος, οϋτε έλεος υπάρχει! Αξίζει καί έπι- 
βάλλεται νά έφαρμοσθή τό τής Παλαιός Διαθήκης: Όδόντα αντί όδόντος 
καί οφθαλμόν άντί όφθαλμοϋ! (19-7-27). Κάτι άνάλογο ζητούσε λίγο πριν 
καί ό Γ. Χατζής (μέ ολοσέλιδο άρθρο του στήν Ήπειρο (23-6-28), καί τί
τλο: 'Εάν είναι πλέον κράτος, εάν δέν αίσχύνεται άπό τόν έξευτελισμόν 
καί τήν διαπόμπευσίν του...): Κ α ί  ύ π έ ρ  δ λ α :  Τό  π ρ ώ τ ο ν  κ α ί  
τ ί μ ι ο ν  (πού έπρεπε νά κάνει τό κράτος): ή όριστική έκδίωξις μακράν 
έκάστης ληστοκρατουμένης περιφερείας, δλων εκείνων, ιών όποιων τά 
ένδοξα ονόματα συνέδεσεν ό θρύλος, ή κοινή γνώμη, άλλά καί αί πληρο-
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φορίαί τών άρχών μέ τήν ληστρικήν ιστορίαν. Οϋτε χιλιάδες, οϋτε μυριά
δες είναι. Καί είδικώς προκειμένου διά τήν Ήπειρον, γνωρίζομεν δλοι καί 
πρώτον τό κράτος, δτι εξ άφορμής τριάντα σαράντα τοιούτων καθαρμά
των (δυστυχώς ήταν πολύ περισσότεροι...) ή δυστυχής Ή πειρος δχι μόνον 
ληστοκρατεΐται, άλλ ’ έπιπροσθέτως έχει καί τό στίγμα -ή πλέον τιμία, ή 
πλέον ήσυχος καί ή πλέον φιλόνομος καί νοικοκυρίστικη χώρα- δτι είναι 
ληστόφιλος καί ληστοτρόφος. Τόσοι, λοιπόν, είναι εκείνοι, οί όποιοι εδώ 
εις τήν Ή πειρον κρατοϋν σκλάβους 200.000 άνθρώπους καί εμπαίζουν 
καί σαρκάζουν ένώπιον μιάς κοινωνίας, ή όποία τούς βλέπει καί εις τό 
πλάι τών επισήμων έκάστοτε. Είναι δέ ψεύδος τού κράτους νά ζητή άπό 
τούς άλλους τίμιους πολίτας νά τό βοηθήσουν νά τούς εύρη. δταν α ύ τ ό  
τ ο ύ ς  γ ν ω ρ ί ζ ε ι .  Καί είναι α ί σ χ ο ς  δ ι ' όσους εκπροσωπούν τό κρά
τος νά ύποκρίνωνται δτι άγνοοϋν δτι πας δστις δώση μίαν πληροφορίαν 
περί τών υποκειμένων αύτών - αύτά έχουσι τ ό σ α  μ έ σ α  π λ η σ ί ο ν  
τ ώ ν  ά ρ μ ο δ ί ω ν  κ α ί  ε ί ν α ι  τ ό σ ο ν  έ μ π ι σ τ α  π ρ ό σ ω π α  
τ ώ ν  έ κ ά σ τ ο τ ε ,  ώστε μετά τρεις ημέρας άν μέν είναι πολίτης θά λάβη 
εΐδησιν νά μ ή ν  τ ο ύ ς  π ε ι ρ ά ζ  ,η, άν δέ δημόσιος ύπάλληλος ή δργα- 
νον καταδιώξεως θά  μ ε τ α τ ε θ  ,ή! Άκοϋτε; Θά μ ε τ α τ ε θ ή ! 1 Καί 
κατέληγε ό Χατζής: Πολιτευόμενοι καί κράτος άν αίσθάνωνται οίκτον διά 
τόν έξευτελισμόν του. άν... άν... άς πράξουν δ,τι ή τιμή, ή υπερηφάνεια καί 
τό καθήκον των ώς πολιτών καί εκπροσώπων τοϋ κράτους έπιβάλλει: 
Πραγματικήν καί συστηματικήν έξάλειψιν τοϋ αίσχους αύτοϋ, τό όποιον 
λέγεται λ η σ τ ή ς  άπό τάς ληστοκρατουμένας περιοχάς. Ά λλω ς καλύτε
ρον καί τιμιώτερον νά σιωπούν (άντί νά ύποκρίνωνται καί άερολογοϋν).

’Αντίθετος μέ τό μέτρο τοϋ έκτοπισμοϋ ήταν ό Χρηστοβασίλης. "Οπως 
σημειώθηκε, ζητοϋσε όχι μόνο τήν παύση τών έκτοπισμών, άλλά καί τήν 
επαναφορά τών εκτοπισμένων στά σπίτια τους ( Ελευθερία, 28-7-28). Ό  
στρατηγός Διαλέτης, άρχηγός τής Χωροφυλακής, πρός τόν όποιο άπευθυ- 
νόταν ό Χρηστοβασίλης μέ τήν άνοικτή του έπιστολή, έφτασε στά Γιάννινα 
τό τρίτο δεκαήμερο τοΰ ’Ιουλίου. Μελέτησε μέ προσοχή τήν κατάσταση τής 
δημόσιας άσφάλειας στήν "Ηπειρο, άκουσε άπόψεις καί προτάσεις καί μέ 
την έπιστροφή του στήν ’Αθήνα, συνέταξε τεκμηριωμένη έκθεση, γιά τήν 
οποία θά γίνει λόγος στή συνέχεια. Κάποια σημεία τής έκθεσης ξεπεράστη- 
καν άπό τά ίδια τά γεγονότα. ’Ιδιαίτερη προσοχή έδωσε ό Διαλέτης στις 
απόψεις τών κτηνοτροφών, άπό όλες τις έπαρχίες τοΰ νομοΰ, τούς κάλεσε 
σέ συσκέψεις καί είχε πολύωρες συζητήσεις (30-7-28). Μίλησε μαζί τους 
χωριστά καί σέ κοινές συγκεντρώσεις καί ύπογράμμισε πώς άπό τή στάση 
τους έξαρτόταν κατά μέγα μέρος ή έξάλειψη τής ληστείας στήν ύπαιθρο. 
Ταυτόχρονα τούς δήλωσε πώς τό κράτος ήταν άποφασισμένο νά λάβει τά 
σκληρότερα μέτρα γιά τή βελτίωση τής δημόσιας άσφάλειας. Οί συσκέψεις 
επαναλήφθηκαν καί τήν 31η ’Ιουλίου. Οί κτηνοτρόφοι ύποσχέθηκαν ότι θά



βοηθήσουν τό κράτος καί ζήτησαν προθεσμία ένα μήνα γιά νά οργανωθούν 
καλλίτερα. Τήν ίδια μέρα ό στρατηγός άναχώρησε γιά τήν ’Αθήνα. Πάντως 
οί εκτοπίσεις συνεχίστηκαν, μέ γοργότερο μάλιστα ρυθμό.

Τ ή στιγμή πού ό προεκλογικός άγώνας βρισκόταν στή μεγαλύτερη του 
ένταση, καί τήν ώρα πού χιλιάδες Γιαννιώτες καί τών γύρω χωριών 

είχαν συγκεντρωθεί στήν Κάτω πλατεία, -τό βράδυ τής 4ης Αύγούστου- γιά 
ν ’ άκούσουν τό λόγο τοΰ Ελευθερίου Βενιζέλου, άπό τόν εξώστη τοΰ ξε
νοδοχείου Άβέροχρ, τό Βενιζέλο πού υποσχόταν, άνάμεσα σέ πολλά άλλα, 
ότι ή δημοσία άσφάλεια θά παγιωνόταν πιά οριστικά στήν "Ηπειρο, τό θε
ωρούσε ζήτημα τιμής, μιά είδηση διαδόθηκε ταχύτατα καί συντάραξε τόν 
κόσμο: Οί ύποψήφιοι τοΰ Καφανταρικοΰ κόμματος Αλ. Μελάς καί Αλ. 
Μυλωνάς, έπιστρέφοντας στά Γιάννινα άπό τήν προεκλογική περιοδεία 
τους, συνελήφθησαν σέ μιά γέφυρα, πέραν άπό τό Λυκόστομο, άπό άγνω
στα ώς τή στιγμή έκείνη άτομα. Ή  ειδησις διασπαρεισα άστραπιαίως 
προύκάλεσεν άνυπολόγιστον συγκίνησήν, ένταθεΐσαν δταν έγνώσθη οί λη
σταί έζήτουν πρός άπολύτρωσιν πέντε εκατομμύρια, κ α τ’ άλλους, δέκα, 
άπειλοϋντες δτι, έν ενάντιοι περιπτώσει, θά φονεύσωσι τούς συλληφθέντας. 
(Οί γιαννιώτικες έφημερίδες έγραφαν ότι ό Βενιζέλος ένημερώθηκε γιά τήν 
αιχμαλωσία τών δυό πολιτευτών κατά τή διάρκεια τής ομιλίας του. Ό  Λέ
ων I. Μελάς, Μιά οικογένεια, μιά ιστορία. Αθήναι 1967, σελ. 295, δίνει 
μιά άλλη άποψη: Τό περιβάλλον τοϋ Βενιζέλου -άναφέρει- τοϋ άπέκρυψε. 
γιά ψυχολογικούς λόγους, τήν είδηση, τήν όποία τού άνακοίνωσαν, άφοϋ 
προσφώνησε τό συγκεντρωμένο πλήθος. Συνοφρυώθηκε τότε ό Βενιζέλος, 
άλλά συγκρατήθηκε, κι άργότερα. στό γεύμα πού τοϋ παρέθεσαν, μίλησε 
καθαρά, έντονα καί άποφασιστικά: «'Εάν εντός ολίγου χρόνου -είπε- δέν 
δυνηθώ νά άποκαταστήσω τήν άσφάλειαν τής Ηπείρου, θά θεωρήσω τό 
πρόγραμμά μου άποτυχόν, έστω καί εάν έπιτύχη εις τά άλλα του σημεία 
καί θά παραιτηθώ). Ή  σύλληψη τών δυό βουλευτών, ήταν έργο τής συμμο
ρίας τών Κουμπαίων, τούς έκανε γνωστούς σ’ όλη τήν Ελλάδα καί στό 
εξωτερικό, ταυτόχρονα όμως σήμανε τήν άρχή τοΰ τέλους, όχι μόνο τής 
δικής τους συμμορίας, άλλά καί τής ληστείας γενικότερα. Ό  Βενιζέλος θύ
μωσε μέ τήν προσβολή πού έγινε στόν ίδιο, άλλά καί στό κράτος, σέ μέρες 
προεκλογικής περιόδου. Δήλωσε μάλιστα ότι άν ό ένας τουλάχιστο άπό 
τούς αιχμαλώτους, καί συγκεκριμένα ό Άλ. Μυλωνάς, δέν άφηνόταν ελεύ
θερος, ή κυβέρνηση ήταν ύποχρεωμένη ν ’ άναβάλει τις έκλογές. Ό  μεγάλος 
πολιτικός κράτησε τό λόγο του: Εξόντωσε τή ληστεία, μεγάλο επίτευγμα 
τής κυβέρνησής του. Άλλά άς πάρουμε τά πράγματα μέ τή σειρά τους.

Στις 10.30 π.μ. τής 4ης Αύγούστου, σέ άπόσταση 13 χλμ. άπό τά Γιάν
νινα, στή μικρή γέφυρα πού πήρε άργότερα τό όνομα τών δυό αιχμαλώτων 
-δεκάδες χρόνια κράτησε αύτή τήν ονομασία- ή συμμορία τών Κουμπαίων,
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έπταμελής, τοΰ είχε στήσει εκεί ένέδρα- σταμάτησε τό αυτοκίνητο τών υπο
ψήφιων βουλευτών και διέταξε τούς επιβάτες, μέ τά όπλα προτεταμένα, νά 
κατέβουν. Στό αύτοκίνητο έπέβαιναν οΐ Άλ. Μελάς, Άλ. Μυλωνάς, Σπ. 
Χασιώτης, ύποψήφιος μέ τό Ιδιο κόμμα, καί ό Ιδιαίτερος γραμματέας τού 
Μελά, Μαρκόπουλος. Οί επιβάτες συμμορφώθηκαν καί οί ληστές τούς 
οδήγησαν σέ μιά χαράδρα στό βουνό. Ά π ’ εκεί άνέβηκαν δλοι ψηλότερα, 
άφοΰ περπάτησαν μισή ωρα άκόμα, κι δταν κάθησαν νά ξεκουραστοΰν κά
τω άπό ένα δένδρο, ό Τάκης Κουμπής, άρχηγός τής συμμορίας, στήν οποία 
μετείχε καί ό έξάδελφός του Κώστας Κουμπής, κάλεσε τό Μελά σέ ιδιαί
τερη συνομιλία γιά νά τοΰ ζητήσει νά φροντίσει νά σταλούν ώς λύτρα 
5.000.000 δρχ. ό Μελάς άπάντησε δτι ήταν άδύνατο νά έξοικονομήσουν 
γρήγορα ένα τόσο μεγάλο ποσόν, καί παρακάλεσε τό λήσταρχο νά μετριά-
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Αναπαράσταση αιχμαλωσίας Μελά - Μυλωνά.
(Σκίτσο γενόμενον έπί τόπου τήν 5η Αύγουστου 1928),

σει τις άπαιτήσεις του στό 1.000.000 δρχ. Οί λησταί απαθέστατα άπήντη- 
σαν δτι γνωρίζουν δτι είναι εις θέσιν νά δώσουν τό ζητούμενον ποσόν - 
είχαν τις πληροφορίες άπό τούς κολαούζους τους στά Γιάννινα- προσθέ- 
σαντες δτι αν δέν τούς δοθχ\ θά αύξηθη εις 10.000.000 δρχ. Γιά νά στείλουν 
τό μήνυμά τους στά Γιάννινα, άπέλυσαν τόν Σπ. Χασιώτη -γέρος καί 
φτωχός ήταν-, τό Μαρκόπουλο καί τό σωφέρ Δ. Δέλφα, τούς οποίους διέ
ταξαν νά μήν ποΰν τίποτα στά Γιάννινα ώς τις 7 τό βράδυ καί νά μή σταλεί 
γιά καταδίωξή τους οϋτε ένας χωροφύλακας, άλλοιώς θάστελναν τά κεφά
λια τών αιχμαλώτων στόν τρουβά. Ό  Σπ. Χασιώτης, δταν γύρισε στά 
Γιάννινα, έστειλε άμέσως τόν όδηγό τοϋ αύτοκινήτου Δέλφα στήν Φιλιπ- 
πιάδα, δπου βρισκόταν ό Γ.Δ. Ηπείρου Ά χ. Καλεύρας, νά τόν ένημερώσει. 
Η είδηση τής αιχμαλωσίας, σύμφωνα μέ τήν άπειλητική έντολή τών 
Κουμπαίων, διαδόθηκε τό βράδυ, μετά τήν άφιξη τοϋ Βενιζέλου στά Γιάν
νινα, συνεκίνησε πάντας καί προυκάλεσε τήν άγανάκτησιν τοϋ συγκεντρω-



θέντος λαοϋ έν τή πλατείς διά τήν υποδοχήν τοϋ πρωθυπουργού. Ή  
αιχμαλωσία κατετάραξε καί δλους τούς ύποψήφιους βουλευτές, πού 
συγκεντρώθηκαν σέ σύσκεψη γιά νά συζητήσουν τήν κατάσταση. Οί άντι- 
πρόσωποι τοΰ συνδυασμού τών Φιλελευθέρων στή σύσκεψη Κ. Κατσαδή- 
μας καί Παν. Φλώρος, δήλωσαν δτι δέν είχαν εντολή νά είσηγηθοΰν ή ν ’ 
άποδεχτοΰν άποφάσεις. Έ τσι ή πρόταση ύποψηφίων γιά σχηματισμό επι
τροπής, πού θά πρότεινε στόν Βενιζέλο ν ’ άναλάβει τό κράτος τά λύτρα 
γιά τήν άπελευθέρωση τών αιχμαλώτων, άπορρίφθηκε άπό τούς Φιλε
λευθέρους. Ά ς  σημειωθεί δτι τήν άλλη μέρα αιχμαλωτίστηκε άπό ληστές, 
τήν ώρα πού μετέβαινε στή Λιγοψά, ό δικηγόρος Ζίτσας Ελευθέριος Γύ
ρας.

Κι ενώ ή αιχμαλωσία τών δυό επιφανών ύποψηφίων βουλευτών, έβύ- 
θισεν εις πένθος τήν Ή πειρον καί δλην τήν Ελλάδα, άρχισαν νά παίζο
νται σέ βάρος τους μικροπολιτικά παιγνίδια, πού άμαύρωσαν τήν πολι
τική ιστορία τής πόλης. Ό  προσκείμενος στό συνδυασμό τών Προο
δευτικών τύπος δημοσίευε βαρύτατες κατηγορίες έναντίον τών ύποψηφίων 
τοΰ ύπό τόν Μπότσαρη συνδυασμοΰ τών Φιλελευθέρων μέ άλήθειες άλλά 
καί ύπερβολές. Κατηγορούσαν ιδιαίτερα τόν Π. Φλώρο, ό όποιος ένθυμη- 
θείς τά δόγματα τοϋ 1920, έκήρυττεν άνερυθριάστως δτι ή αιχμαλωσία τών 
κ.κ. Μελά καί Μυλωνά είναι θείος δάκτυλος! Κατηγορούσαν άκόμα τούς 
μετέχοντες στό συνδυασμό τών Φιλελευθέρων, δτι δολιώτατα καί σατανι- 
κώτατα διέδιδαν πώς ή ληστεία δέν έγινε καί ήταν κόλπο τών Μελά καί 
Μυλωνά καί έπέτρεπαν εις τό βρωμερόν έντυπόν των. τόν «Κήρυκα», νά 
έξεμίι δλην τήν μαύρην χολήν του καί τό κίτρινον δηλητήριον έναντίον τών 
εις τά όρη διακινδ υνευόντων τήν πολύτιμον διά τόν τόπον ζωήν των 
αιχμαλώτων. Δυσμενώς σχολιαζόταν καί ή χλιαρή έκδήλωση άλληλεγγύης 
πρός τούς αιχμαλώτους έκ μέρους τών ύποψηφίων τοΰ Βενιζελικοϋ συν
δυασμοΰ. Κ αθ’ δλην τήν διάρκειαν τής χθές (5-8-28) -πάντοτε κατά τις 
προσκείμενες στούς Προοδευτικούς έφημερίδες- πράκτορες τοϋ Μπότσα
ρη διεχύθησαν εις τήν πόλιν καί διά νά μειώσουν τήν παρασχεθεϊσαν ελε
εινήν έντύπωσιν, διέδιδαν δτι οί κ.κ. Μελάς καί Μυλωνάς έκρύπτοντο εις 
τήν οικίαν τοϋ κ. Βλαχλείδου. Ή  χαμερπής αϋτη ένέργεια άπεδοκιμάσθη 
ζωηρώς ύπό τών συμπολιτών μας αδιακρίτως πολιτικών φρονημάτων.

Τό εκλογικό κέντρο τών Προοδευτικών -βρισκόταν στήν πλατεία, άπέ- 
ναντι άπό τό ξενοδοχείο Άβέρωφ. ό Βενιζέλος, δταν μιλούσε άπό τόν έξώ- 
στη του, τό είχε άπέναντί του, έβλεπε σβησμένα δλα τά φώτα καί μιά μαύ
ρη σημαία νά κρέμεται άπό τόν εξώστη του- γιά νά άντικρούσει τις διαδό
σεις, έξέδωσε τό παρακάτω άνακοινωθέν: Κακόβουλοι επιτήδειοι, έχοντες 
συμφέροντα νά συσκοτίσουν τά πράγματα καί νά κρύψουν τήν αλήθειαν, 
διαδίδουν άναιδώς καί πρός έμπαιγμόν τής Κοινής Γνώμης, δτι δέν ήχμα- 
λωτίσθησαν αί άξιότιμοι ήγέται τοϋ συνδυασμού τών «Προοδευτικών»
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κκ. Μελάς καί Μυλωνάς. Παρατηροϋμεν μετά λύπης μας, δτι εξακο
λουθούν νά υπάρχουν πωρωμέναι συνειδήσεις, αί όποΐαι δέν εννοούν ουδέ 
τόν στοιχειώδη σεβασμόν νά έπιδείξουν πρός τήν ψυχικήν οδύνην καί τόν 
πόνον τών υπολοίπων ύποψηφίων τού συνδυασμού, τών φίλων των καί 
μετά τούτων τής δλης Ηπειρωτικής γνώμης. Τάς κακοβούλους ταύτας δια
δόσεις θεωρούμεν άναξίους καί διαψεύσεως άκόμη, άφήνοντες τήν Κοινήν 
Γνώμην νά κρίνη έπί τών αιτίων τών τοιούτων διαδόσεων. Έντονες αντι
δράσεις γιά τήν αιχμαλωσία εκδηλώθηκαν καί στούς Ηπειρωτικούς κύ
κλους τών ’Αθηνών, μέ τηλεγραφήματα συμπαράστασης. Αφορμή στήν κα
τακραυγή κατά τών Φιλελευθέρων έδωσε καί τό δημοσίευμα τοΰ Κήρυκος, 
πού κυκλοφόρησε τήν επομένη τής αιχμαλωσίας τών δύο πολιτευτών -είχε 
προφανώς εκτυπωθεί τήν προηγούμενη, πριν γίνει γνωστή ή είδηση τής 
αιχμαλωσίας- μέ δριμύ σχόλιο έναντίον τής οικογένειας Μελά. Έγραφε: 
Έπί τέλους κατήντησαν άηδώς άνυπόφοροι αύτοί οί περίφημοι γόνοι τής 
οίκογενείας Μελά. Ό  ένας εις τήν Θεσσαλονίκην έκμεταλλεύεται τό αίμα 
τοϋ πατρός του. Ό  έξάδελφός του έδώ, ό πολύς Άλεξ, έκμεταλλεύεται τό 
κληροδότημα τοϋ άδελφοϋ τοϋ πάππου του Β. Μελά. Ά λλά μήπως έχουν 
καί τίποτε άλλο νά προτάξουν; Έ τσι κάμνουν δσοι στερούνται οίασδήπο- 
τε προσωπικής άξίας. Προσπαθούν νά νεκραναστήσουν τούς προγόνους 
των. ώσάν ό λαός έπρόκειτο εκείνους νά έκλέξη. Κι όλα αύτά διαβάζονταν 
τήν έπόμενη τής αιχμαλωσίας. Ή ταν φυσικό νά έχουν δυσμενή άντί- 
κτυπο...

Ή  αιχμαλωσία όμως είχε καί άλλες προεκτάσεις καί κυρίως πολιτικές. 
Πριν γίνει λόγος γιαυτές καθώς καί γιά τό πότε καί πώς απελευθερώθηκαν 
οί αιχμάλωτοι, θά συνοψίσουμε τήν άρθρογραφία τοΰ γιαννιώτικου τύπου, 
πάνω στό θέμα. ’Ανάλογες ήταν καί οί άντιδράσεις τοΰ άθηναϊκοΰ τύπου, 
πού είχαν στείλει στά Γιάννινα ειδικούς άπεσταλμένους, όπως τούς: Βε- 
κιαρέλη (Έθνος), Α,νδρ. Τσαμόπουλο (Πατρίς καί Εστία), Έλ. Κωτσαρί- 
δας (Ελεύθερον βήμα), Βιδάλης (Καθημερινή), Σβώκος (Ελληνική). Στό 
πρώτο άρθρο του ό Ηπειρωτικός άγών, 6-8-28, μέ τίτλο: ΤΩ! Ατιμία καί 
αίσχος!), άφοΰ προλογικά άναφερόταν στις «άθλιότητες» τών άντιπάλων 
τών αίχμαλωτισθέντων πολιτευτών, τόνιζε: Ό , τι έγινε προχθές, υπήρξε 
μία άτιμία διά τό κράτος αύτό, τοϋ όποιου οί ύπάλληλοι, άπό τής άνωτά- 
της βαθμίδος μέχρι τοϋ υποβάθρου, όπου κοιμάται ό κατώτατος κλητήρ. 
επορώθησαν τοσοϋτον τήν συνείδησιν, ώστε νά μή έρυθριοϋν ένώπιον τοι- 
ούτου καταντήματος. Ή  προχθεσινή αιχμαλωσία άποτελεί αίσχος καί 
όνειδος διά τό κράτος αύτό, τό όποιον άμνηστεύει καί στεγάζει ληστοφί
λους καί φίλους πολιτικούς ληστών καί ληστοφίλων. Τρέμον πρό πέντε δέ
κα οπλοφόρων, συνθηκολογούν μέ χείρας, έξ ών στάζει αίμα, καί θωπεϋον 
παλάμας, αί όποΐαι άποδέχονται λύτρα αιχμαλωσίας, κατήντησε κράτος 
παράλυτον, κράτος εύνούχων, κράτος, άντί τιμής καί άξιοπρεπείας, κατα-
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γέλαστον ενώπιον τών όμμάτων τών πολιτών, κράτος έξουθένωμα καί πα
ρωδία... Αφιλότιμοι καί άχαρακτήριστοι ύπηρέται κατήντησαν τό ανύ
παρκτον κράτος ληστρικόν. Κράτος άναρχίας, κράτος πολιτικών ύποτασ- 
σόντων ύπό τό άτομικόν πολιτικόν συμφέρον, τήν γαλήνην ένός ολοκλή
ρου λαοϋ. Τό ποτήρι τής αγανάκτησης είχε ξεχειλίσει. Γιαυτό καί στό επό
μενο άρθρο του (Δυστυχής καί τάλαινα Ήπειρος, 7-8-28) είναι περισσότε
ρο άκόμα οξύς: Έσμοί ληστών, πολυκέφαλοι δράκοντες ληστοφίλων, φί
λοι ληστοφίλων, κουμπάροι καί άναδεξιμοί. συγγενείς τούτων καί φίλοι 
έμποροι καί εμπορευόμενοι, ύποπτοι νεόπλουτοι καί έπιχειρηματίαι σκο
τεινοί, δλον αύτό τό άθροισμα τών βρωμερών καί συχαμερών ύποκειμέ- 
νων, έπλεξαν τό σχοινίον, έκ τοϋ οποίου κατεσκεύασαν τόν βρόγχον, δ ι ' 
οϋ καταπνίγουν σήμερον τήν Ή πειρόν μας, τήν γενέτειράν μας, όπου 
δυστυχώς καί ρακένδυτοι ζώμεν δλοι οί γονείς καί τά τέκνα ημών, καί 
όπου θά διάγουν τόν αύτόν ελεεινόν βίον καί οί άπόγονοί μας, έφ ’ δσον 
διανοούμενοι καί επιστήμονες θά κηρύττουν, δτι ή θεία πρόνοια συμμαχεί 
μετά τών ληστών διά νά τιμωρή τούς πλουσίους!.. Ώ  δυστυχής καί τάλαι- 
να πατρίς μας, κατήντησες έρμαιον μιας σπείρας άναξίων καί νά ονομά
ζονται άνθρωποι...

Ό  Χατζής ήταν περισσότερο οξύς στις κρίσεις του, καί βέβαια δέν άφη
σε τήν εύκαιρία νά έκμεταλλευτεί πολιτικά τό γεγονός τής αιχμαλωσίας. 
Οϋτε δυστυχία, οϋτε συμφορά, οϋτε άτίμωσις, οϋτε κτύπημα θά μείνη νά 
μή πέση κατακέφαλα κατά τοϋ Ηπειρωτικού λαοϋ, ώστε, έν δλη της τή 
ειδεχθή φρίκη, έν δλη της τή συχαμερή άθλιότητι. έν δλη της τή κτηνώδει 
καί όζούση πλέον σηπεδόνι νά ιδη. νά άντιληφθή, νά ψηλαφίση, ν ’ άτενίση 
τήν άθλιότητα καί τήν δυσωδίαν, τόν έμπαιγμόν καί τήν έλεεινότητα. έντός 
τών όποιων έκτυλίσσονται καί διαπράττονται δλα τά περί αύτόν... Διότι 
τό νέον κτύπημα, ή νέα άτίμωσις. τό νέον αίσχος, ή νέα δζαινα, τής οποίας 
αί βρωμαλεότητες, άπό τήν έσπέραν τής προχθές, άπελύθησαν πλέον καί 
κατεβρώμισαν τόν άέρα τής πόλεως, είναι τό κατακορύφωμα δλων τών 
κατά τά τελευταία έτη άθλιοτήτων καί τελετουργιών... Άναφέρθηκε στή 
συνέχεια στά περιστατικά τής αιχμαλωσίας τών δυό πολιτευτών κι 
άπευθύνθηκε πρός τό Βενιζέλο, ό όποιος πληροφορήθηκε τήν αιχμαλωσία 
(κατά τή δική του εκδοχή) τήν ώρα πού μιλούσε πρός τό λαό τής πόλης 
γιά νά τού πει: Ά λλά τί φλυαρείς αύτοϋ επάνω κύριε Πρόεδρε: Περί ποιας 
άσφαλείας όμιλεϊς καί περί ποιας παγιώσεως ταύτης; Έδώ ή δζαινα δλη 
καί ή βρωμαλεότης έπνιξε τήν άναπνοήν τής πόλεως, δπως αϋριον, θά 
πνίξη τήν άναπνοήν τής Ηπείρου δλης, τής Ελλάδος δλης, έως δτου έπε- 
κταθή καί εύρύτερον έξω, εις τό έξωτερικόν, παντοϋ δπου ύπάρχουν 
άνθρωποι, παντοϋ δπου καρδίαι καί συνειδήσεις άνθρώπων συνταράσσο- 
νται άπό τά αίσχη καί τάς άθλιότητας! Ό  Μελάς καί ό Μυλωνάς, οί Κα- 
φανταρικοί υποψήφιοι, συνελήφθησαν εις εκλογικήν περιοδείαν μίαν



ώραν έξω τών Ίωαννίνων! Τί φλυαρείτε, λοιπόν, όλοι σεις αύτοϋ επάνω 
(εννοεί τό δείπνο πού παρατέθηκε πρός τιμή τοΰ Βενιζέλου. στόν εξώστη 
τοΰ Άβέρωφ) προπίνοντες καί άλληλοευχόμενοι κωμωδοί:... Ό  Χατζής 
έκλεινε τό άρθρο του μέ σαφείς νύξεις ότι τά αίτια τής αιχμαλωσίας ήταν 
πολιτικά, ύπογραμμίζοντας επίσης πώς εκλογές δέν μπορούν νά γίνουν 
πριν οί δυό αιχμάλωτοι έπιστρέψουν σ ώ ο ι  καί ά β λ α β ε ΐ ς . Καλώς ή 
κακώς -έγραφε- όρθώς ή παραλόγως, δικαίως ή άδίκως ή Κοινή Γνώμη - 
καί ποιος εις τοιαύτας στιγμάς δύναται νά δεσμεύση τάς όρμεμφύτους 
άντιλήψεις της:- εις τήν αιχμαλωσίαν ταύτην, έκτος καί τής άλλης λυπηράς 
διαπιστώσεως ότι ή δημοσία άσφάλεια είναι εις ελεεινήν κατάστασιν. ένό- 
μισεν ότι διακρίνει πρόθεσιν τρομοκρατικήν προεκλογικήν κατά τών αντι
πάλων υποψηφίων. ’Εναπόκειται εις τόν κ. Βενιζέλον καί τούς υποψηφί
ους του ένταύθα νά διασκεδάσουν τήν άντίληψιν ταύτην. άποδεικνύοντες 
ταύτην ψευδή, διά τής τ α χ ε ί α ς  λ υ τ ρ ώ σ ε ω ς  τών κ.κ. Μελά καί 
Μυλωνά ( ’Ήπειρος, 6-8-28). Τήν επόμενη, 7-8-28, καταφερόταν, μέ νέο 
άρθρο του, έναντίον όλων τών παραγόντων, τής κοινωνίας τών Γιαννίνων, 
πού εμπόδιζαν τήν εφαρμογή όσων μέτρων είχαν ψηφιστεί γιά τήν κατα
πολέμηση τής ληστείας, καί όσων άκόμα θά άποφασίζονταν, μέ τις παρεμ
βάσεις τους, ύπέρ τών συλλαμβανόμενων ώς ύποπτων. Καί πώς νά πι- 
στεύση κανείς τήν σωτηριώδη μεσολάβησιν τών μέτρων, όταν. περί καθαρ
μάτων προκειμένου πασιγνώστων καί αιτίων κυρίων τής ληστείας έν 
Ήπείρω -τής άθλιας στάνης καί τοϋ βρωμερού στανοτοπίου καί μπατσα- 
ριοϋ έν Ήπείρφ- φωναί συνήγοροι, είτε πολιτικών, εϊτε άλλων παραγό
ντων, υψώνονται δτι πρόκειται περί θ υ μ ά τ ω ν  δυστυχών: Ά λ λ ' άν τότε 
δλοι οί άθλιοι ληστοτρόφοι είναι θύματα, τί είναι τότε οί σφαγμένοι τής 
Πέτρας, τί είναι οί ληστευμένοι καί θανατωμένοι τών Ρετζαίων Παπαγιαν- 
νόπουλοι καί Μαραμένοι, τί είναι οί σφαγμένοι ηγούμενοι τών Φιλιατών, 
τί είναι οί ληστευμένοι Άγάκηδες Πρόνηδες τής Παραμυθίας, τί είναι οί 
αιχμαλωτισμένοι Μελάδες καί Μυλωνάδες καί δλοι. όσους αύριον-μεθαύ- 
ριον άναμένη ή ίδια τύχη. άν εξακολουθούν οί κύριοι αύτοί συνήγοροι ή 
φίλοι τών ληστών καί ληστοφίλων νά μάς τούς παρουσιάζουν διαρκώς 
«θύματα», αυτούς τούς δολοφόνους καί τούς ληστάς τών Ήπειρωτών; Καί 
ποία φωνή τιμία καί σθεναρά θά κατισχύση πρός καθαρμόν τοϋ έδάφους, 
οταν αί ύποπτοι αύταί καί βδελυραί έκάστοτε συνηγορίαι, διατηρούν καί 
τήν ληστρικήν όργάνωσιν καί τήν προστασίαν της πλήρη:... Στό ίδιο μήκος 
κύματος θά έκπέμπει ό Χατζής τις επόμενες μέρες...

Μέ σύντομη άναφορά στήν αιχμαλωσία τών δυό πολιτευτών -βρισκό
ταν σέ σφοδρή πολιτική άντιδικία μαζύ τους- άναφέρθηκε στό γεγονός ό 
Χρηστοβασίλης, γιά νά υπογραμμίσει περισσότερο τήν εύθύνη τών βενιζε- 
λοδημοκρατικών κυβερνήσεων γιά τό ότι ή "Ηπειρος, έξακολουθοΰσε νά 
ληστοκρατειται καί διατύπωνε τήν άποψη ότι ή ισχυρά συμμορία τών
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Κουμπαίων. ή όποια άμιλλάται μετά τών Ρετζαίων, τής εποχής τής μεγά
λης των δόξης, άκόμα καί τήν υπερβάλλει, δέν τυγχάνει τής κρατικής ύπο- 
στηρίξεως, δπως εκείνη τών Ρετζαίων, ή όποια είχε τήν άνοχήν καί τήν 
ύποστήρι'ξιν τών κατά καιρούς κυβερνήσεων.

"Εντονα έπικριτική πρός τήν κυβέρνηση ήταν καί ή ’Αγροτική ηχώ. 
Α πό τήν κυβέρνησιν ζητοϋμεν τήν άπελευθέρωσιν τών αιχμαλώτων ήταν 
ό τίτλος τοϋ κυρίου άρθρου της (7-8-78). ’Απέδιδε τήν ευθύνη τής αιχμα
λωσίας εις τό κράτος: Αστυνομία, Χωροφυλακή, Δικαστικοί λειτουργοί, 
δημόσιοι υπάλληλοι, δλοι αυτοί πού άποτελοϋν τάς βδέλλας τοΰ προϋπο
λογισμού. δλοι αυτοί χωρίς αισχύνην, χωρίς άνόρισμόν, άνευ συνειδήσεως 
καί συναισθήσεως τών καθηκόντων των, εξακολουθούν νά παραμένουν εις 
τάς θέσεις των καί δέχονται κατά πρόσωπον τά έμπτύσματα τοϋ κατα- 
δυναστευομένου καί κατατρομοκρατημένου λαοϋ, καί μετά τήν διάπραξιν 
καί τών πλέον στυγερωτέρων καί φρικαλεωτέρων άκόμη εγκλημάτων 
απαθώς κομπάζουν εις τά κέντρα μεταξύ τής καταπλήκτου έκ τής άσυνει- 
δησίας καί άνισχυντίας των τιμίας ’Ηπειρωτικής κοινωνίας. Σχόλιο, γιά 
τό ιδιο θέμα ήταν άκόμα όξύτερο μέ εμφανείς πολιτικές αιχμές καί πρό
θεση άνάπτυξης τοϋ κλίματος συμπάθειας πού είχε ήδη δημιουργηθει γύρω 
από τούς δυό αιχμαλώτους: Ή  εκδηλωθείσα συμπάθεια τοϋ Ηπειρωτικού 
λαοϋ πρός τούς αίχμαλωτισθέντας ήγέτας τού συνδυασμού τών «Προο
δευτικών», εΐναι άνωτέρα πάσης περιγραφής. Ό  Ηπειρωτικός λαός καί 
αυτοί οί κάτοικοι τών άπροσίτων χωρίων, τών ενσφηνωμένων επάνω εις 
τά κακοτράχαλα βουνά τής Ηπείρου, έγνώρισαν έκ τοϋ πλησίον τούς 
αίχμαλωτισθέντας πολιτικούς του καί ήσθάνθησαν τό ύπέρ αύτών ειλι
κρινές ενδιαφέρον των, εις εποχήν πού άλλοι συνάδελφοί των έπαζάρευον 
τά λύτρα τοϋ Αγάκου Πρόνιου εις τήν Παραμυθιάν. Καί διά μέν τούς δύο 
αιχμαλώτους, διά τήν αιχμαλωσίαν τών οποίων πενθεί καί βαρυαλγεί κάθε 
Ηπειρωτική ψυχή, ό λαός έκφράζει ειλικρινή συμπάθειαν, τούς δέ κυλίσα- 
ντας εις τόν βόρβορον τής άθλιότητος καί ατιμίας τό τίμιον καί άγλαές 
Ηπειρωτικόν δνομα καί καταρρακώσαντας καί καταστιγματίσαντας τό 
κρατικόν γόητρον, τέως βουλευτάς ένός συχαμεροϋ συνδυασμού, στιγμα
τίζει καί δακτυλοδεικτεΐ διά τό θράσος, τήν άναισχυντίαν καί τόν κυνι
σμόν των. Σέ ύψηλότατους άντιπολιτευτικούς τόνους είναι διατυπωμένα 
δλα τά άρθρα τών άντίθετων μέ τούς βενιζελικούς ύποψηφίων, άπό τήν 
ημέρα τής αιχμαλωσίας, ώς τις έκλογές. Φυσικά ό Κήρυξ, τό μοναδικό 
όργανο τών Φιλελευθέρων, δέν ύστέρησε σέ μένος έναντίον τών άντιπά- 
λων του. ’Επιστράτευσε τις ικανότερες γραφίδες τής παράταξης πού ύπο- 
στήριζε, δπως καί ν&ταν δμως, ή θέση του ήταν περισσότερο άμυντική 
παρά έπιθετική.

Οί δυό αιχμάλωτοι είχαν άκόμα πολλά νά πάθουν στά χέρια τών λη
στών. Τό βράδυ τής 6ης ’Ιουλίου οί Κουμπαϊοι άφησαν έλεύθερο τόν Μυ



λωνά σ’ ενα δάσος πίσω άπό τό Μιτσικέλι, όπου περιπλανήθηκε όλη τή 
νύχτα, ζητώντας νά βρε! διέξοδο. Τό πρώί τής 7ης, μισή ώρα έξω άπό τή 
Ζωνδήλα (Δίκορφο) τού Ζαγοριού, συνάντησε νεαρό πού ερχόταν άπό τή 
Μπόγια γιά τά Γιάννινα, τόν άκολούθησε πεζοπορώντας κι έφτασε τό με
σημέρι στό Λυκόστομο. Κάποιο άμάξι πού περνούσε τόν πήρε καί στις 2 
ή ώρα ήταν στήν πόλη. Ή  εΐδησις τής άπελευθερώσεως διεδόθη άστραπι- 
αίως. "Ολοι έτρεχον εις τό ξενοδοχείον «Ίλιον Πάλλας», όπου κατέλυσεν 
ϊνα τόν ιδονν, καί εις όλων τά πρόσωπα έζωγραφίσθη ή χαρά. Μέ άγωνίαν 
όμως ό λαός ήρώτα νά μάθη τι περί τής τύχης τοϋ κ. Μελά. Ό  κ. Μυλωνάς 
άνεκοίνωσεν δτι μετά τρεις τέσσερες ημέρας θά άπελευθερωθή καί αύτός 
καί δτι είναι υγιής. Ό  κ. Μυλωνάς είναι καταβεβλημένος καί εις τό πρό- 
σωπόν του είναι ζωγραφισμένα ή άγωνία. ό φόβος καί ό τρόμος, άπέφυγε 
δέ νά δώση περισσοτέρας λεπτομερείας τής αιχμαλωσίας των (:Αγροτική 
ηχώ, 7-8-28). Γιατί οί ληστές άφησαν έλεύθερο τόν Μυλωνά; Πρώτα γιατί 
δέν άποτελούσε τόν κύριο στόχο τής ληστείας, δέν ήταν πλούσιος, αντίθε
τα μέ τόν Μελά, άπ’ αύτόν περίμεναν τά λύτρα οί Κουμπαϊοι' ύστερα γιά 
νά φροντίσει, περισσότερο ύπεύθυνα, γιά τήν άποστολή τών λύτρων, τά 
όποια ή κυβέρνηση προθυμοποιήθηκε νά καταβάλει, ή οικογένεια όμως τοϋ 
Μελά δέν δέχτηκε. Στό μόνο πού συγκατένευσε ήταν νά χορηγήσει ή 
Εθνική Τράπεζα δάνειο στήν οικογένεια Μελά, γιά ν ’ άποσταλοϋν γρήγο
ρα τά λύτρα. Σέ δηλώσεις του πρός τόν Ηπειρωτικό άγώνα ό Μυλωνάς, 
πού πλήρωσε κι αύτός μέρος άπό τά λύτρα, κατάγγειλε τά έξης: Είμαι κα
τάπληκτος, διότι πρώτην φοράν άπό τής συστάσεως τοϋ κράτους αιχμα
λωτίζεται πολιτευόμενος καί δή εις παραμονάς εκλογών. Ευτυχώς ή περι
πέτεια λήγει άνευ σοβαρωτέρων συνεπειών. Εϊχομεν είδοποιηθή άπό δεκα
πενθημέρου δτι θά ήνοχλούμεθα ύπό ληστών. Τό τοίοϋτον άναφέραμεν τό
σον εις τόν κ. Καλεύραν (Γενικό διοικητή), δσο καί εις τόν κ. Διαλέτη 
(άρχηγό τής Χωροφυλακής), χωρίς δμως καί νά δηλώσωμεν πίστιν εις τάς 
προειδοποιήσεις. Δυστυχώς δμως ή προειδοποίησις έπαλήθευσεν. Οί 
αίχμαλωτίσαντές μας λησταί μάς είπον δτι άπό τής παραμονής τής αιχμα
λωσίας μας είχον είδοποιηθή εξ Ίωαννίνων δτι θά μεταβαίνωμεν εις Πρω- 
τόπαπα, δι ’ δ καί ένεδρεύσαντες μάς άπήγαγον (οργανωμένο σχέδιο δηλα
δή, όπως σχεδιάζονταν οί ληστείες κατά τήν έποχή τών Ρετζαίων). Σέ νε- 
ώτερες δηλώσεις του ό Μυλωνάς είπε: Ό  συνάδελφός μου κ. Μελάς εξα
κολουθεί νά παραμένη είσέτι αιχμάλωτος εις μακρυνά καί άπόμερα δάση, 
κρατών έν συγκινήσει καί άγωνίρ όλους μας. Έγώ άπελευθερωθείς διά νά 
συντελέσω εις τόν διακανονισμόν τού ζητήματος τών λύτρων, είμαι έξ 
άλληλεγγύης ούσιαστικώς έπίσης αιχμάλωτος καί ύπεύθυνος μέχρι τής 
πληρωμής τών λύτρων. Ένώ δέ ώς έκ τούτου άνεκόπη πάσα έκλογική 
δράσις μας άπό έξ ήδη ημερών καί θά διαρκέση άκόμη ή άγωνία μας δυό 
ή τρεις ημέρας, ώς έκ τών παρουσιαζομένων άνελπίστων δυσχερειών διά
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τά λύτρα... οί άντίπαλοί μας κ. Μπότσαρης καί οί συνάδελφοί του, οϊτινες 
δέν έδίστασαν νά έμφανίσωσιν, έν άρχή έξ άνάγκης, καί συμπάθειαν δήθεν 
διά τήν άγρίαν περιπέτειάν μας, περιοδεύουν έλευθέρως εις τήν Τσα- 
μουργιάν καί άλλαχοϋ προβαίνοντες εις πάσαν εκλογικήν έναντίον μας 
ενέργειαν, καθ’ όνχρόνον ήμεΐς άποστερούμεθα καί τών ελάχιστων άκόμη 
ημερών πού υπολείπονται μέχρι τών εκλογών.

Ή  προθεσμία πού είχαν ορίσει οί ληστές γιά τήν καταβολή τών λύτρων 
πλησίαζε νά τελειώσει καί ό, ύπό δρους, άπελευθερωθείς Μυλωνάς άγω- 
νιζόταν γιά τήν εξοικονόμησή τους. Προσπάθεια έλάττωσης τοΰ ποσού 
τών λύτρων σέ 2.500.000 δρχ. πού έγινε, μέσω τοΰ μεσολαβητή δικολάβου 
Κόνιτσας Εύγενίου Χούσιου, άπορρίφτηκε άπό τούς ληστές. Δέχτηκαν μό
νο νά μειώσουν τό ποσό άπό 6 σέ 5.500.000 δρχ. (τελικά τούς καταβλήθη
καν 5.200.000 δρχ.). Τήν πιό λεπτομερή είδησεογραφία γιά τή διαμεσολά- 
βηση Χούσιου, τήν άποστολή τών λύτρων καί τήν άπελευθέρωση τοΰ Μελά 
έδινε ή !Αγροτική ηχώ (11-8-28). ’Ας σημειωθεί δτι ό Χούσιος πήγε νά 
συναντήσει τούς Κουμπαίους -γνωστούς του- κοντά στή Δοβρά, έπιβαίνον- 
τας αύτοκινήτου πού έθεσε στή διάθεσή του τό Στρατηγείο τής VIII μεραρ
χίας, οδηγούμενο άπό τό σωφέρ τού στρατηγού, μέ πολιτική ένδυμασία. Ή  
διαπραγμάτευση έλάχιστα άπέδωσε κι ό Χούσιος γύρισε στά Γιάννινα. 
Ά πό τή μακροσκελέστατη άφήγησή του ξεχωρίζει ένα σημείο, πολύ ένδια- 
φέρον. Στή συνομιλία του μέ τόν Τάκη Κουμπή γιά τή μείωση τών λύτρων 
ειπώθηκαν τά εξής: Κουμπής: «Τό μόνον πού μπορώ νά σού κάμω τό χα- 
τήρι σου Ευγένιε, είναι νά σάς κατεβάσω 500.000 δρχ. πέραν τούτου δέν 
μπορώ». Χούσιος: «Αδύνατον. Τρία εκατομμύρια καί αυτά πολλά. Έάν 
είχαμε πολύ ευχαρίστως, έφ ’ όσον όμως μάς είναι άδύνατος ή έξοικονό- 
μησις:...». Κουμπής: «Φέρτε όσα εξοικονομήσατε καί βλέπομεν». Χούσιος: 
«Θά τόν άπολύσητε τόν Μελάν;». Κουμπής: «Θά ίδούμε, φέρτε δμως τά 3 
εκατομμύρια». Εις τό σημείον αύτό τής συνομιλίας μας -συνέχιζε νά άφη- 
γεΐται ό Χούσιος- μάς διέκοψε μιά βραχνή φωνή: «Τί τρία έκατομμύρια 
λές αύτού ρέ, τρία θά πάρουν ε κ ε ί ν ο ι  (ή ύπογράμμιση δική μου), εμείς 
οί δέκα τί διάβολο θά πάρουμε; Οϋτε πεντάρα λιγώτερο, έξ σωστά», καί 
άπό τήν κρύπτην του ξεπρόβαλλε ό Κώστας Κουμπής. Ποιοι ήταν 
έ κ ε ϊ  ν ο ι πού θά έπαιρναν τά τρία έκατομμύρια; Ασφαλώς οί οργανωτές 
τής ληστείας. Τό έπιτελεΐο τών φίλων καί συνενόχων τών ληστών στά 
Γιάννινα, έργαζόταν τώρα γιά τούς Κουμπαίους, δπως πριν γιά τούς Ρε- 
τζαίους.

Έπιστρέφοντας στά Γιάννινα ό Χούσιος πήγε στό σπίτι τού Γ. Βλα
χλείδη, δπου βρισκόταν κι ό Μυλωνάς, ό όποιος είχε συγκεντρώσει στό με
ταξύ τό ποσό τών 5.200.000 δρχ. Ό ταν ό Χούσιος τούς διηγήθηκε τά δια- 
τρέξαντα, ό Μυλωνάς δέν έχασε χρόνο, πήρε μαζί του τά λύτρα, έπιβιβά- 
στηκε στό ιδιο αύτοκίνητο μέ τό Χούσιο, στις 1.10 μετά τά μεσάνυχτα, καί
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τράβηξε γιά τά λημέρια τών Κουμπαίων. Τούς περίμεναν, πολύ κάτω πριν 
φθάσουν σ’ αύτά, οί δύο λήσταρχοι, τούς ρώτησαν άν έφεραν τά λύτρα καί 
σέ καταφατική άπάντηση, μπήκαν κι αύτοί στό αύτοκίνητο. Πέρασαν τή 
Δοβρά κι δταν έφτασαν στά γιατάκια τους τούς παρέδωσαν τά λύτρα, 
εκείνοι τά δέχτηκαν, έστω κι άν ήταν κάτι λιγότερο άπό τίς άπαιτήσεις 
τους, καί ύποσχέθηκαν ν' άπελευθερώσουν τό Μελά, δταν θά ξημέρωνε. 
"Ανοιξαν ένα δέμα άπό τά χρήματα καί σύμφωνα μέ τά ληστρικά έθιμα - 
γιά νά τούς κάνουν χαλάλι- έδωσαν 3000 δρχ. στό Χούσιο, 2250 στό 
Μυλωνά καί 750 δρχ. στόν οδηγό. Αγκάλιασαν τόν Μυλωνά καί τόν φί
λησαν καί έφυγαν γιά τό μέρος δπου κρατούσαν αιχμάλωτο τό Μελά. τόν 
όποιο άφησαν έλεύθερο τό Σάββατο 11 Αύγούστου, τό άπόγευμα. "Εφτασε 
στά Γιάννινα τήν Κυριακή, στις 4 τό πρωί καί είχε νά διηγηθεΐ πολλά γιά 
τή ζωή του κατά τίς μέρες τής αιχμαλωσίας. Από τή μέρα -είπε- πού άπε- 
λευθερώθηκε ό Μυλωνάς, οί ληστές άλλαξαν συμπεριφορά άπέναντί του 
καί άπό πράοι, γλυκείς καί εύγενείς πού ή σαν. μετεβλήθησαν εις θηρία 
άγρια, εις τίγρεις ετοίμους νά μέ κατασπαράξουν. Ή το άκριβώς τό ίδιο 
βράδυ πού εδώ καί εις \Αθήνας έκυκλοφόρησεν ή φήμη δτι κατεσφάγην ύπό 
τών ληστών. Πώς τήν γλύτωσα είναι θαύμα. Ώ ς τροφήν μοϋ εδιδον μπο
μπόταν, συνεχώς δέ συνεζήτουν ενώπιον μου καί συνεσκέπτοντο νά μέ 
σκοτώσουν... Ή  μην μεταξύ σφύρας καί άκμονος, μεταξύ ζωής καί θανά
του. Ούδεμία ελπίς σωτηρίας άπ έμεινε πλέον εις εμέ, είμή μόνον ή άπό- 
δρασις. Ό μως ή άπόπειρα άπέτυχε γιατί οί ληστές τόν άντιλήφθηκαν, μέ 
συνέπειες νά πληρώσει άκριβά τό τόλμημα. Ξύλο. τυραννία, θηριωδία, 
φρικαλέο της άφάνταστος. Έχασα κάθε ελπίδα σωτηρίας καί άνέμενα τόν 
θάνατον. Εύτυχώς ήρθε εγκαίρως ό Μυλωνάς μέ τά χρήματα καί έληξε ή 
περιπέτεια. Ό  Μελάς πάντως ήταν κατηγορηματικός γιά τά αϊτια τής 
αιχμαλωσίας. Υποστήριζε, δπως καί ό άντιπολιτευόμενος τήν κυβέρνηση 
τύπος τών Αθηνών, ότι ύποκινήθηκε άπό τούς πολιτικούς αντιπάλους τού 
κόμματος τών Προοδευτικών, εννοώντας προφανώς τούς υποψήφιους τών 
Φιλελευθέρων.

Μ ετά τήν άναχώρηση τοΰ Έσσάτ πασσά καί τοΰ Καρβούνη γιά τήν 
Κωνσταντινούπολη, ή άγωνία τών δυό οικογενειών κορυφώθηκε. 

Ή ταν άγωνία προερχόμενη όχι άπό φόβο, άλλά άπό συναισθηματική φόρ
τιση, άπό τήν άναμονή τοΰ γεγονότος πού θά τούς έκανε όλους εύτυχισμέ- 
νους. Ό  Γιάγκος καί ό Πέτρος περίμεναν μήνυμα άπό τόν Καρβούνη. πότε 
νά ξεκινήσουν γιά τήν Αθήνα νά ύποδεχτοΰν τή Θεώνη, έτσι είχαν συμφω
νήσει. Μετρούσαν τίς μέρες μιά μιά, είχαν τήν αίσθηση πώς μέρες καί νύ- 
χτες είχαν μεγαλώσει, δέν έλεγαν νά περάσουν. Τά ίδια συναισθήματα κα
τείχαν όλα τά μέλη τών δυό οικογενειών, πολλές νύχτες ή Φωτεινή έμενε 
άγρυπνη, ή άντοχή της στις δοκιμασίες είχε έξαντληθεΐ. Ό  Γιάγκος προ-
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σπαθοΰσε νά τή λογικέψει, φοβόταν μήπως μέ τήν ένταση υποτροπιάσει ή 
παλιά άρρώστεια της' χαμένη προσπάθεια, τό λογικό δέν μπορεί νά λει
τουργήσει σέ τέτοιες περιπτώσεις. Κάποτε κι ό Γιάγκος ξαγρυπνοΰσε μαζί 
της, χωρίς νά τό υποψιάζεται ή Φωτεινή, ή άνησυχία τοΰ άντρα προερχό
ταν άπό άλλη αιτία. Σέ ποιά κατάσταση θά βρισκόταν ή Θεώνη, σωματικά 
καί ψυχικά; άναλογιζόταν. Ή  άπαγωγή, τά βάσανα, οί κακουχίες, τά μαρ
τύρια κατά τή διάρκεια τής αιχμαλωσίας, άφησαν άνέπαφα τό κορμί καί 
τήν ψυχή της; Θά έσφιγγαν στήν άγκαλιά τους τήν κόρη πού ήξεραν, μέ 
τήν ομορφιά καί τά σπάνια ψυχικά χαρίσματα, τό πανέμορφο λουλούδι 
τής ’Ιωνίας, ή κάποια άλλη πού δέν θά είχε καμμιά σχέση μέ τή Θεώνη 
τους; Σιωπηρά, στις ώρες τής άγρΰπνιας του, προσευχόταν στό θεό νά 
βοηθήσει τήν κόρη του νά σταθεί όρθια, νά άποκαταστήσει δ,τι καλό τής 
είχε συντρίψει ή βαρβαρότητα τών άπαγωγέων της, μήν έπιτρέψεις, θεέ 
μου, νά δημιουργηθεΐ ένα καινούριο δράμα στό σπίτι μας.

Καθώς οί μέρες περνοΰσαν, χωρίς νά φτάνει κανένα μήνυμα άπό τήν 
Πόλη, οί δυό οικογένειες άρχισαν πλέον νά άγωνιοΰν. Ό  Πέτρος κατέβαλε 
προσπάθειες νά καθησυχάσει τόν Γιάγκο, δέν τό κατόρθωνε, οΰτε ό ίδιος 
πίστευε στά επιχειρήματα πού χρησιμοποιοΰσε. Ό  Έσσάτ ήταν κατηγορη
ματικός. Μόλις γύριζε στήν Κωνσταντινούπολη, ή Θεώνη θά έφευγε μέ τόν 
Καρβούνη γιά τήν ’Αθήνα. Πλησίαζε νά συμπληρωθεί μήνας άπό τήν άνα- 
χώρησή του, καμμιά είδηση δέν έρχόταν νά τούς άνακουφίσει. Νά μπλέ
χτηκαν τάχα οί άρχές τής Κωνσταντινούπολης στήν ύπόθεση καί νά έμπό- 
δισαν τήν άναχώρηση; Μήπως ή Θεώνη είχε άρρωστήσει καί δέν ήταν σέ 
θέση νά ταξιδέψει; Μήπως... μήπως... χίλιες δυό ύποψίες άρχισαν νά τούς 
βασανίζουν, οί μέρες έγιναν τώρα όχι μόνο άτέλειωτες, άλλά καί μαρτυρι
κές...

Πλησίαζε Δεκαπενταύγουστος, πλησίαζαν οί έκλογές, έλεγαν πώς ό Βε
νιζέλος θαρχόταν στά Γιάννινα νά μιλήσει, θά τόν άκουε μέ σεβασμό ό Πέ
τρος, πίστευε δτι θά ήταν ό αύριανός κυβερνήτης' άπό τις κουβέντες τών 
άνθρώπων πού ψώνιζαν στό μαγαζί του διαπίστωνε δτι οί Γιαννιώτες τό 
Μπάμπα (έτσι ονομάτιζαν τον Βενιζέλο) ήθελαν πάλι, ό Πέτρος δμως μ’ 
δλο τό σεβασμό πού έτρεφε γιαυτόν, θά ψήφιζε τούς Καφανταρικούς, τό 
Μυλωνά, τέτοιο δρκο είχε δώσει στή μνήμη τοΰ Βασίλη του. Έπειτα είχε 
γνωρίσει τόν άνθρωπο καί τόν είχε έκτιμήσει. Γιά νά ξεφύγει άπό τήν άγω- 
νιώδη άναμονή τών ήμερών, άποφάσισε νά έπισκεφτεΐ τό Χατζή, είχε 
καιρό νά τόν δει. Στις 30 ’Ιουνίου, τών ’Αποστόλων πήγε στό γραφείο του. 
Τήν προηγούμενη μέρα ό ίδιος είχε τήν ονομαστική του γιορτή, πρώτη 
φορά δέν άνοιξε τό σπίτι τέτοια μέρα, άπό τήν έποχή πού χάθηκε ό Βασί
λης, δέν είχε όρεξη νά δει καί ν ’ άκούσει κανένα, δημοσίευε στις έφημερί
δες δτι «δέν έορτάζει, λόγω άσθενείας», οί φίλοι του θά τόν έβλεπαν τις 
επόμενες μέρες στό μαγαζί, θά τοΰ έδιναν τις εύχές τους, δέν ταίριαζαν
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αύτές τίς μέρες γιορτάσια. Βρήκε τό Χατζή σωματικά καί ψυχικά εξαντλη
μένο. έτοιμο νά καταρρεύσει. Μόνο τά μάτια μαρτυρούσαν τή φλόγα τής 
•ψυχής του καί φανέρωναν τήν άποφασιστικότητά του. —Κύρ Γίώργη, ψ ι
θύρισε ό Πέτρος χαιρετώντας τον, πολύ άλλαξες, τόσο πολύ σέ έχει άπορ- 
ροφήσει ή πολιηκή, ώστε νά σέ κάνει νά ξεχνάς τή φροντίδσα τοϋ έαντοϋ 
σου;.. —Μή συνεχίζεις, τόν διέκοψε ό Χατζής, ή πολιτική είναι τό πάθος 
μου. δεκάδες χρόνια τώρα μέ βασανίζει, άλλά δέν μέ έφθειρε, ισια-ϊσια μοϋ 
έδινε φτερά καί δύναμη καί στις καλές μέρες γιά τήν παράταξή μας καί 
στις θλιβερές, άκόμα καί στις άτέλειωτες ώρες τής έξορίας μου. Ά λλο  
είναι πού κατατρώει τά σωθικά μου, κι αύτό δέν βρίσκεται στήν καρδιά, 
άλλά έδώ, κι έδειξε μέ μιά άπελπισμένη χειρονομία τό στήθος του. Έδώ 
είναι ό έχθρός, αύτός θά μέ καταστρέφει... Ό  Πέτρος κατάλαβε. Ά πό 
καιρό έβλεπε τό φίλο του νά βασανίζεται άπό βήχα, χωρίς όμως καί νά κό
ψει τό τσιγάρο, ένα έσβηνε, άλλο άναβε, σά νάθελε νά έπιταχύνει τή φθορά. 
Έβλεπε στά μάγουλά του ν ’ άνθίζουν κόκκινες παπαρούνες, κι αύτός έκει, 
μέσα στούς καπνούς καί τό άντιμόνιο. χειρότερο άπό τό τσιγάρο γιά τήν 
άρρώστεια τών πνευμόνων, νά γράφει κάθε μέρα άρθρα, σχόλια, κριτικές, 
χρονογράφημα, ιστορία, διήγημα, μυθιστόρημα, ποιήματα, προπαντός 
ποιήματα -κάθε τόσο δημοσίευε κι άπό ένα στήν πρώτη σελίδα- δλα αύτά 
ήταν ή ζωή του, μέ τή συντροφιά τους θά πέθαινε. Τί νά έλεγε τώρα στό 
φίλο του, ότι άντλούσε δύναμη άπό τήν άρρώστειά του; Ποτέ δέν τή λογά
ριασε, μόνο όταν τόν άγγιξε ό θάνατος, άποτραβήχτηκε άπό τόν κόσμο, 
έφυγε άπό τά Γιάννινα, ήταν τόσο περήφανος πού δέν ήθελε νά δώσει 
άφορμή γιά οίκτο, σ’ εχθρούς καί φίλους, μέ τή σωματική του κατάρρευση. 
Τή σιωπή τή διέκοψε ό ίδιος ό Χατζής. —Ξέρω γιατί ήρθες, τοΰ λέει, γιά 
τίς εκλογές. Ή ταν άνάγκη νά ρωτήσεις εμένα γιά τά άποτελέσματα; Δέν 
συμπεραίνεις μόνος σου, δέ βλέπεις, δέν άκοϋς, δέν οσμίζεσαι τόν άέρα; 
Βενιζελική πλημμύρα θά κατακλύσει όλη τήν Ελλάδα, οπωσδήποτε καί 
τήν Ήπειρο, ό Βενιζέλος θά βγει «μέ τά τσαρούχια», άπό τήν πλημμύρα 
αύτή λίγοι θά σωθοϋν άπό τούς δικούς μας... Μιλούσε όχι μέ θλίψη, ούτε 
με παράπονο καί άγανάκτηση, ό λόγος ήταν μιά ψυχρή άποτίμηση τών γε
γονότων, όλα τά προμηνύματα έδειχναν πώς ό Βενιζέλος θά κέρδιζε μιά 
τεράστια νίκη, μπορούσε νά κρύψει άπό τό φίλο του αύτή τήν άλήθεια; 
~ Μ ά  τότε τί σημαίνει αύτή ή πύρινη άρθρογραφία σου, άν είναι έτσι, 
όπως τά λές; άντέτεινε ό Πέτρος. *Επειτα δέν είναι μόνο οί «Λαϊκοί» πού  
αντιμάχονται τό Βενιζέλο, είναι καί οί «Καφανταρικοί» καί τόσα άλλα 
στελέχη τών Βενιζελικών πού βρέθηκαν έξω άπό τό συνδυασμό τους. 
Ολοι αύτοί δέν θά μπορέσουν νά επηρεάσουν τό λαό; —Μήν έχεις 

ψευδαισθήσεις Πέτρο, ό Βενιζέλος αύτή τή φορά δέν πολεμιέται άπό κα- 
νεναν καί μέ τίποτα. 'Εχει μπει στις καρδιές τοϋ λαοϋ, οί πληροφορίες 
βου λένε πώς σ ’ όλη τήν Ελλάδα συμβαίνει τό Ιδιο, ό λαός άναζητοϋσε
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σωτήρα, πιστεύει δτι τόν βρήκε στό πρόσωπό του. Μακάρι νά μή δια- 
ψευστεΐ στις ελπίδες του. Κατά βάθος τό εύχομαι καί ό ϊδιος, νά δοθεί ένα 
τέλος στήν τραγική κατάσταση πού βρισκόμαστε, προπαντός στή ληστεία 
Πέτρο, άπελπίστηκε ό κόσμος, μόνο μέ τήν ελπίδα τοϋ Βενιζέλου ζεί. 
Ρωτάς γιατί όλο αύτό τό πάθος στήν άρθρογραφία ' απελπισμένη άμυνα 
οπισθοφυλακών κάνω, οί δικοί μου είναι διαλυμένοι, οί δημοσιογράφοι 
τής παράταξής μου άγωνίζονται νά περισώσουν δ,τι μπορούν. Οϋτε καί οί 
«Καφανταρικοί», παρόλο πού έχουν μερικά ικανά στελέχη, θά μπορέσουν 
νά τόν άναχαιτίσουν. Θά τοϋ κόψουν άρκετούς ψήφους, άλλά θά έχει τό
σους πολλούς, πού τό άποτέλεσμα δέν θά επηρεαστεί άπό τις άπώλειες. 
Δέν άναχαιτίζονται τά ορμητικά ποτάμια μέ πρόχειρα αναχώματα. Τέτοιο 
ποτάμι είναι σήμερα ό Βενιζέλος, θά σαρώσει στό διάβα του δ,τι βρεθεί 
μπροστά του. Σώπασαν πάλι, άλλά καί τί νά ποΰν; Ό  Χατζής μέ τις προ
βλέψεις του δέν άφηνε περιθώρια γιά συζητήσεις. Κάποια νύξη θέλησε νά 
κάνει ό Πέτρος γιά τήν ύγεία του, τόν διέκοψε ό Χατζής, δέν ήθελε ν ’ 
άκούσει τίποτα. —Ό ,τι είναι νά γίνει θά γίνει, τού είπε, άρχίζω καί π ι
στεύω δλο καί περισσότερο στή φιλοσοφία τών μουσουλμάνων, στό κι
σμέτ. Άφησέ με, λοιπόν, στή μοίρα μου καί πές μου τά δικά σου. — Οί 
οίκογένειές μας, ή δική μου καί τοϋ Γιάγκου, είναι πολύ άνήσυχες. Ό  
Έσσάτ πασάς φεύγοντας άπό τά Γιάννινα μάς ύποσχέθηκε πώς μόλις 
έφτανε στήν Πόλη, θά έστελνε τή Θεώνη στήν Ελλάδα μέ τόν Καρβούνη. 
Ά πό  τότε πέρασε ένας μήνας καί δέν έχουμε καμμιά είδηση. Δέν ξέρουμε 
τί νά υποθέσουμε. Ό  Γιάγκος φοβάται γιά τή γυναίκα του, μήν υποτροπιά
σει πάλι ή παλιά άρρώστεια της, έχει δίκιο δέν ύποφέρεται αυτή ή σιωπή, 
μέρα νύχτα νά περιμένεις μήνυμα καί νά μήν έρχεται άπό πουθενά. Χίλια  
δυό βάζει ό νοϋς μας, μόνο ό λόγος τοϋ Έσσάτ κρατάει άναμμένο τό κερί 
τής έλπίδας, μέ τίποτα δέν μπορώ  νά πιστέψω δτι ό άνθρωπος αύτός θά 
μάς γελάσει. —Καί δέν θά σάς γελάσει. Ό  Έσσάτ είναι μιά σπάνια προ
σωπικότητα, δύσκολα βρίσκεις τέτοιους άνθρώπους σήμερα, θά κάνει τ ’ 
άδύνατα δυνατά γιά νά σάς στείλει τή Θεώνη, θά κρατήσει τό λόγο του, 
άπάντησε ό Χατζής. Ό  Πέτρος τού έσφιξε τά δυό του χέρια, έκαιγαν μέσα 
στά δικά του, είναι άρρωστος καί τό ξέρει, συλλογίστηκε, άλλά δέν τό βά
ζει κάτω' άς είσαι καλά, κύρ Γιώργη, είπε φωναχτά, βάλσαμο έχυσες στήν 
καρδιά μας. — Ό  θεός βοηθός, είπε μόνο ό Χατζής κι έσκυψε στά χαρτιά 
του.

Στό δρόμο συλλογιζόταν όσα τοΰ είπε ό Χατζής. "Αλλα τοΰ άναπτέρω- 
ναν τις ελπίδες, άλλα τόν άπογοήτευαν. Δύσκολα νά πιστέψει πώς οί Κα- 
φανταρικοί Μελάς καί Μυλωνάς δέν θά έβγαιναν βουλευτές. Τά γραφεία 
τους ήταν γεμάτα κόσμο, κάθε μέρα περνούσε άπ’ έκεΐ καί έβλεπε. Άλλά 
πάλι, ήταν δυνατό νά έσφαλε τόσο πολύ ό Χατζής στις έκτιμήσεις του; Τόν 
παρηγόρησε ή σκέψη πώς ό φίλος του ήταν άπόλυτα βέβαιος δτι ό Έσσάτ



θά ήταν συνεπής στί,ς υποσχέσεις του. Μακάρι ψιθύρισε, νά τελειώσει τό 
μαρτύριο τοϋ Γιάγκον καί τής Φωτεινής. Άλλά και τής Φιλίτσας. σκέφτη
κε, τής νύφης του, σφιγγόταν ή καρδιά του βλέποντάς την κάθε μέρα μέ 
βουρκωμένα μάτια, δέν άντεχε άλλο τή στενοχώρια της. Μέ τό πού θυμή
θηκε τή Φιλίτσα, σταμάτησε. Ά ν  δλα πάνε καλά -μουρμούρισε- κι ελπίζω 
νά πάνε, τί θά γίνει μέ τή Φιλίτσα τό φθινόπωρο; Τής δώσαμε τήν υπόσχε
ση κι εγώ κι ό πατέρας της. νά τήν άφήσουμε νά πάει στό Πανεπιστήμιο. 
Θά έπιμείνει στήν άξίωσή της, μετά τόν ερχομό τής Θεώνης, η θά μείνει 
τούτη τή χρονιά κοντά στήν άδελφή της, νά τής συμπαρασταθεί, νά τή βοη
θήσει γιά νά λησμονήσει τήν οδυνηρή της περιπέτεια, θυσιάζοντας προσω
ρινά τις φιλοδοξίες της; Κι έπειτα ποιά θά ήταν ή άντίδραση τοϋ Νίκου, 
τοϋ άντρα της, πού άκόμα δέν ήξερε τίποτε; ’Απάντηση στά έρωτήματα δέν 
έβρισκε. Ά ς  τ ’ άφήσουμε στόν καιρό ν ’ άποφασίσει, κατέληξε. Ά ς  έρθει 
πρώτα, μέ τό καλό, η Θεώνη.

Στό μαγαζί πού γύρισε βρήκε τό Γιάγκο βουτηγμένο στήν έσχατη άπελ- 
πισία. Τό έδειχνε τό πρόσωπό του, δέν ήταν άνάγκη νά τόν ρωτήσει. Καμιά 
είδηση δέν είχε φτάσει άπό πουθενά. Δέν είπε τίποτα, μόνο έτρεξε στό σπί
τι τοϋ μουφτή, μήπως κι ό Καρβούνης είχε στείλει κάποιο γράμμα σ’ 
αύτόν. —Τίποτε, άπάντησε ό μουφτής, άν έρθει κάτι, γράμμα, προφορικό 
μήνυμα, τηλεγράφημα, θά σάς ειδοποιήσω τήν Ιδια στιγμή, δποια ώρα κι 
άν είναι, μέρα ή νύχτα. Μήν άπελπίζεστε, κάποια έμπλοκή θάγινε θά τήν 
άντιμετωπίσει κι αυτή ό Έσσάτ, νά είστε σίγουροι...

Τήν άλλη μέρα, έμπαινε ό Αύγουστος, άρχιζαν οί έσπερινές άκολουθίες, 
δπου ψάλλονταν οί παρακλητικοί κανόνες ό Μικρός καί ό Μέγας πρός 
τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκον. "Οπως κάθε χρόνο, έτσι καί φέτος γεμάτες οί 
εκκλησίες, κόσμος πολύς, άνάμεσά τους ό Γιάγκος καί ή Φωτεινή, συχνά 
κι δλη ή οικογένεια τοϋ Πέτρου, στό Άρχιμαντρειό έκκλησιάζονταν, κά
ποτε έρχονταν νά προσευχηθούν μαζί τους καί ό Θεολόγος μέ τήν Άλεξά- 
ντρα άπό τήν Καλούτσιανη. Ή  Φωτεινή δλη τήν ώρα τής άκολουθίας, γο
νάτιζε μπροστά στή μεγάλη εικόνα τής Παναγίας τοϋ τέμπλου, άκουε τά 
τροπάρια τής παράκλησης καί πρόσθετε σ’ αύτή καί τή δική της προσευχή: 
νά βοηθήσει ή «Ύψηλοτέρα τών Ούρανών» τήν χαμένη κόρη της, νάρθει 
γρήγορα στό σπίτι τους...

Ή  Άρχιμανδριώτισσα βοήθησε καί τό θαύμα έγινε! Τή μέρα τής μεγά
λης γιορτής τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος («τ’ς άη Σουτήρους» λέμε 
τή γιορτή στήν Ήπειρο) ό μουφτής μήνυσε στόν Πέτρο νά πάει γρήγορα 
στό σπίτι του, ήθελε νά τόν δει. —Γιά καλό είναι, σκέφτηκε μέ χαρά ό Πέ
τρος, δέν είπε δμως τίποτε σέ κανένα. Ό ταν μπήκε στ’ άρχοντικό τοϋ 
μουφτή, είδε νά τόν περιμένει στό κεφαλόσκαλο, τό πρόσωπό του έλαμπε 
άπό χαρά. —Έρχονται τοϋ είπε καί τόν άγκάλιασε, δέν χρειαζόταν τίποτ’ 
άλλο, ή λέξη τάλεγε δλα. Ό ταν κάθησαν ό μουφτής τοϋ έδωσε τό τηλεγρά-
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φημα τοΰ Καρβούνη, άπό τήν Κωνσταντινούπολη, μόλις τό είχαν φέρει 
άπό τό τηλεγραφείο. Δέν έλεγε πολλά, ούτε έδινε καμμιά έξήγηση γιά τά 
αίτια τής καθυστέρησης. Μόνο πώς τό πρωί τής 9ης Αύγούστου θά έφθα
ναν στόν Πειραιά κι έπρεπε νά τούς περιμένουν. Τό όνομα τής Θεώνης δέν 
άναφερόταν πουθενά, ό φόβος τών Τούρκων επέβαλλε άκόμα προφυλά
ξεις, όμως ό Πέτρος κι ό μουφτής κι όλοι οί άλλοι ύστερα, όταν τό διάβα
σαν, κατάλαβαν τί έννοοΰσε ό Καρβούνης, όταν τηλεγραφοΰσε πώς θά 
έφταναν...

Ό  Γιάγκος ειδοποιήθηκε κι ήρθε γρήγορα στό σπίτι τοΰ Πέτρου, σέ λίγο 
τό έμαθε κι ή Φωτεινή, δέν τήν κρατούσε τό σπίτι της. —Θά φύγουμε τό 
άπόγευμα κι δλας γιά τήν Πρέβεζα, είπε ό Πέτρος, δταν καταλάγιασαν κά
πως οί εκδηλώσεις άπό τό χαρμόσυνο άγγελμα, θά πάρουμε τό πρώτο βα
πόρι καί στις 8 τοϋ μήνα θάμαστε στόν Πειραιά. Τό άλλο πρωί, ξεκούρα- 
στοι, θά τούς υποδεχτούμε όπως πρέπει. —Νάρθω κι εγώ πατέρα; παρα- 
κάλεσε ή Φιλίτσα, θέλω νά δώ τήν άδελφή μου, μόλις πατήσει τό πόδι της 
στήν Ελλάδα μας. —"Οχι, δχι, άντέτειναν ό Πέτρος κι ό Γιάγκος μέ μιά 
φωνή, κι ήταν τόσο απαγορευτική, πού ή Φιλίτσα δέν τόλμησε νά πει τί
ποτε άλλο. Οί δυό άντρες είχαν τούς λόγους τους πού ήταν άρνητικοί. Δέν 
ήξεραν τί θ ’ άντιμετωπίσουν. Δέν μποροΰσαν νά προβλέψουν τή συμπερι
φορά τής Θεώνης, ύστερα άπό τόσα χρόνια κακουχιών καί μαρτυρίων, δέν 
ήθελαν νάναι ή Φιλίτσα μαζί τους, μπορούσε ή πρώτη γνωριμία μέ τήν 
άδερφή της νά μήν τήν ικανοποιούσε, αύτό θά είχε σοβαρές ψυχολογικές 
επιπτώσεις στήν κατοπινή ζωή της καί στις σχέσεις τών δυό κοριτσιών. Ό  
Γιάγκος, προπαντός, ήταν σίγουρος πώς ή κόρη πού περίμενε δέν θά ήταν 
ή ιδια μέ τή Θεώνη τής Σμύρνης. Τά όσα είχε πάθει κατά τήν αιχμαλωσία 
θά έπέδρασαν στήν ψυχολογία, τό χαρακτήρα καί τή συμπεριφορά της. 
Ποιάς έκτασης ήταν αύτή ή έπίδραση, ούτε κι αύτός μπορούσε νά τό φα
νταστεί. Θά τό διαπίστωνε ό καθηγητής πού είχε άναλάβει τήν θεραπεία 
τής Φωτεινής, όταν θά έβλεπε τή Θεώνη. Τήν επίσκεψη θά τή δικαιολο
γούσαν μέ τό πρόσχημα ότι έπρεπε νά έχουν τή γνώμη τοΰ γιατροΰ γιά τή 
συνέχιση τής θεραπείας τής Φωτεινής. Θά παρακαλοΰσαν μόνο τόν καθη
γητή, ή εξέταση τής Θεώνης νά γίνει μέ κάθε διακριτικότητα, γιά νά μήν 
ύποψιαστεΐ τίποτε τό κορίτσι. Τίς μέρες τής παραμονής στήν Αθήνα, 
καθώς κι εκείνες τοΰ ταξιδιοΰ γιά τά Γιάννινα, ήλπιζαν νά γίνει μέ γρήγο
ρους ρυθμούς ή προσαρμογή τής Θεώνης στό νέο περιβάλλον, νά άμβλυν- 
θοΰν οί τυχόν άρνητικές άντιδράσεις της καί νά άπαλλαγει άπό τίς φοβίες 
καί τίς τραγικές άναμνήσεις τών τελευταίων χρόνων.

Στις 9 Αύγούστου τό πρωί, τό βαπόρι, πού ερχόταν άπό τήν Κωνστα
ντινούπολη, έμπαινε στό λιμάνι τοΰ Πειραιά. Ό  Πέτρος κι ό Γιάγκος, στη- 
τοί στήν παραλία, είχαν καρφώσει τά βλέμματά τους στή σκάλα, άπ’ όπου 
κατέβαιναν οί επιβάτες, τούς εξέταζαν μέ προσοχή. —Νάτοι φώναξε κά
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ποια στιγμή ό Πέτρος, νάτοι, κατεβαίνουν! Βέβαια τόν Καρβούνη είχε άνα- 
γνωρίσει, σίγουρα δμως τό λυγερόκορμο κορίτσι πού στεκόταν δίπλα του 
πρέπει νά ήταν ή Θεώνη. ’Αντίθετα τό βλέμμα τοΰ Γιάγκου στό κορίτσι του 
έπεσε, ό Καρβούνης είχε εξαφανιστεί άπό τό οπτικό του πεδίο. Ναί, ήταν 
ή Θεώνη πού κατέβαινε, ψηλή, λεπτή, μελαχροινή, άντίθετα μέ τήν άδερφή 
της τή Φιλίτσα, μόνο τήν έκφραση τοΰ προσώπου της δέν μπορούσε νά ξε
χωρίσει καλά, ή άπόσταση ήταν μακρυνή. Μέ δυσκολία συγκροτούσε τά 
δάκρυά του, ή συγκίνηση τόν έπνιγε, κι όταν σέ λίγο ή Θεώνη βρισκόταν 
στήν άγκαλιά του, τά πόδια του δέν τόν κρατοΰσαν, τόν βοήθησαν γιά νά 
μή σωριαστεί στό έδαφος. —Γέρασες πατέρα.., είπε μόνο ή Θεώνη, όταν 
άποσπάστηκαν ό ένας άπό τήν άγκαλιά τοΰ άλλου, μέ τόσα βάσανα, πώς 
νά μή γεράσεις; πρόσθεσε. Γύρισε στόν Πέτρο, τόν κοίταξε προσεκτικά λί
γες στιγμές, κι ύστερα ρίχτηκε στήν άγκαλιά του. —Είσαι ό δεύτερος πα
τέρας μου, ψιθύρισε, μοϋ τά είπε όλα ό κ. Καρβούνης, ή οίκογένειά μου κι 
εγώ. θά σ ’ εύγνωμονοϋμε σ ’ όλη μας τή ζωή. Σ ’ εύχαριστώ πατέρα, κι 
έσκυψε καί φίλησε τό χέρι του. Τούς συνέφερε καί τούς δυό άπό τούς 
συναισθηματικούς κραδασμούς, τούς επικίνδυνους γιά τήν ηλικία τους, ό 
Καρβούνης, ήταν ώρα νά χαιρετίσουν κι αύτόν, νά τόν εύχαριστήσουν, νά 
τού έκφράσουν τήν εύγνωμοσύνη τους. Ό  πειστικός λόγος τοΰ Καρβούνη, 
τούς άπάλλαξε άπό πολλές άμφιβολίες καί ή εύθυμη χροιά πού πρόσδωσε 
στή συνομιλία τους άποφόρτισε τήν άτμόσφαιρα κι έδωσε τήν εύχέρεια γιά 
πρακτικότερες σκέψεις. — 'Ας άνεβοϋμε τώρα στήν ’Αθήνα, είπε ό Πέτρος, 
έχουμε καιρό νά κουβεντιάσουμε, τό ταξί μάς περιμένει. Είχαν νοικιάσει 
δωμάτια καί γιά τούς τέσσερες, σ’ ένα άπό τά καλλίτερα ξενοδοχεία τής 
'Ομόνοιας' δταν έφτασαν, τακτοποιήθηκαν, τώρα εγώ θά σάς άφήσω, είπε 
ό Καρβούνης, έχω πολλές δουλειές νά κάνω, δέν ξέρω άν θά τίς προλάβω 
όλες γιά νά βρίσκομαι τό Δεκαπενταύγουστο στά Γιάννινα, γιά μένα είναι 
ή καλλίτερη έποχή τής πόλης. —Πριν μάς άφήσεις κ. Καρβούνη, σέ παρα- 
καλοϋμε νά μάς εξηγήσεις, γιατί άργοπορήσατε τόσο νά φύγετε άπό τήν 
Κωνσταντινούπολη; Ό  Εσσάτ μάς είχε ύποσχεθεΐ πώς μόλις ξαναγύριζε 
εκεί θά φεύγατε. Α πό τότε πέρασε περισσότερο άπό μήνας, γιατί όλη αύτή 
ή καθυστέρηση καί ή σιωπή; Γιά όλους μας στά Γιάννινα ήταν μαύρες οί 
μέρες, γεμάτες άπελπισία καί άπόγνωση. Ποιος ήταν ή αιτία αυτού τοϋ 
μαρτυρίου πού περάσαμε; Ό  Καρβούνης χαμογέλασε: —Οί Τούρκοι, είπε, 
ποιός άλλος... —Πώς οί Τούρκοι: ρώτησε ό Γιάγκος. —Κάποιο μάτι σπι
ούνου, έχει γεμίσει άπό τέτοιους ή Κωνσταντινούπολη, είδε τή Θεώνη στό 
σπίτι όπου τήν είχαμε έγκαταστήσεί' τά προφυλακτικά μέτρα πού παίρνα
με τόν έβαλαν σέ υποψία, δέν είπε τίποτε σέ κανέναν άλλον, διαισθανόταν 
οτι ά π ’ αύτή τήν παρακολούθηση άποκαλύπτονταν μυστικά, πού άν τά 
εκμεταλλευόταν, θά μπορούσε νά κερδίσει πολλά. Κι ενώ ετοιμαζόμαστε 
νά φύγουμε άπό τήν Πόλη, ήρθε καί μέ βρήκε καί μέ άπείλησε πώς θά μάς
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κατέδιδε στις αρχές, μή όντας κι ό ίδιος σίγουρος γιά τό τί θά μάς κατη
γορούσε, έπρεπε ν ' άναβάλλουμε τήν άναχώρηση. Φοβόμουν νά σάς στείλω 
ειδήσεις γιά τήν καθυστέρηση, ό σπιούνος μάς παρακολουθούσε στενά, δέν 
ήθελαν ν ’ άνακατευτούν στά πόδια μας οί άστυνομικές άρχές. Οί μέρες 
περνούσαν κι είχα έρθει σέ άδιέξοδο, δέν ήξερα τί νά κάνω. ’Αποφάσισα 
μόνος μου νά δώσω ένα τέλος. Παρακολούθησα τό σπιούνο κι δταν τόν 
είδα νά γυροφέρνει καί πάλι έξω άπό τό σπίτι τής Θεώνης, έτρεξα κοντά 
του καί τόν σταμάτησα. — Τί θέλεις, τέλος πάντων, τόσες μέρες καί μάς 
παρακολουθείς; Τί νομίζεις πώς είμαστε; Ά ν  δέν σταματήσεις θά σέ κα
ταγγείλω στήν άστυνομία. —Δέν θά τό κάνεις, άπάντησε μέ μιά παγερό- 
τητα πού μέ τρόμαξε, τά ξέρω δλα. Ανατρίχιασα. —Όλα; Ποιά δλα; ρώ
τησα, καταβάλλοντας προσπάθεια νά μή γίνει άντιληπτή ή άνησυχία πού 
μέ είχε καταλάβει. — Τά ξέρω δλα, έπανέλαβε αυτός, χωρίς νά προσθέσει 
τίποτε άλλο. Δέν μπορούσα νά υπολογίσω τί ακριβώς έννοούσε, Ισως νά 
τά ήξερε δλα, πιθανόν καί τίποτε. —Καί τί θέλεις τώρα, άφού ξέρεις; τού 
μίλησα επιθετικά αυτή τή φορά. —Πεντακόσιες λίρες, άπάντησε άμέσως, 
σά νά ήταν προετοιμασμένος πώς θάκουε αύτήν τήν έρώτηση. —Πεντακό
σιες λίρες, έπανέλαβε κι είστε ελεύθεροι νά φύγετε, δέν θά σάς πειράξει 
κανένας, ήξερε καί τά έλληνικά ό άτιμος. Δέν μοϋ επιτρεπόταν νά βάλω 
σέ νέο κίνδυνο τή Θεώνη, ό Τούρκος ήταν χαφιές, άλλά καί εκβιαστής, ήθε
λε νά κερδίσει χρήματα, δπως άπέδειξαν τά γεγονότα, καί δέν μοιράστηκε 
μέ κανέναν άλλο τό μυστικό. — Θά σού τά δώσω, άπάντησα άμέσως. θά τά 
πάρεις δμως πάνω στό βαπόρι τή στιγμή πού θά χτυπήσει ή σειρήνα γιά 
άναχώρηση. Ά ν  δέν κρατήσω τή συμφωνία έχεις τήν εύχέρεια νά μάς κα
ταδώσεις καί οί άρχές δέν θά επιτρέψουν τήν άναχώρησή μας. —Σύμφω
νοι, άπάντησε ύστερα άπό σκέψη, θά σέ ξαναδώ γιά νά μοϋ πεις πότε θά 
φύγετε. Από τήν άλλη μέρα άρχισα πάλι τήν «επαιτεία» γιά τή συγκέντρω
ση τών 500 λιρών. Ή  άνταπόκριση τών ομογενών, δσων φίλων γνώριζα, 
ήταν καί πάλι συγκινητική. Σέ λίγες μέρες είχα συγκεντρώσει τό ποσό. Ό  
σπιούνος έκεϊ έξω άπό τήν πόρτα, κάθε μέρα, δέν μ ’ έχανε άπό τά μάτια 
του. Τόνοιωθα πώς δπου πήγαινα μ ’ άκολουθούσε, είχε γίνει ή σκιά μου. 
Δέν ηταν δύσκολο νά τόν βρώ; «Στις 7 τοΰ μήνα, τό βράδυ νά είσαι στό 
λιμάνι», είπα. —«Γιετέρ» (σύμφωνοι), άπάντησε στά τουρκικά αυτή τή φο
ρά. Είχα σκεφτεΐ νά μήν άναφέρω τίποτα στόν Έσσάτ, ύστερα δμως άπό 
τήν έπιμονή του νά μάθει γιά τήν άργοπορία τής άναχώρησής μας, άνα- 
γκάστηκα νά τοϋ τά πώ δλα. Έμεινε μ ’ άνοιχτό στόμα. Ακολούθησε μιά 
έκρηξη άγανάκτησης, είχε γίνει κατακόκκινος άπό τό θυμό του, φοβήθηκα 
εγκεφαλικό επεισόδιο, ύστερα θέλησε νά φύγει βιαστικά, νά πάει νά βρει 
κάποιον άξιωματοϋχο τοϋ στρατού νά τόν παρακαλέσει γιά τή σύλληψη 
τοϋ έκβιαστη. —"Οχι, πασσά μου, τόν θερμοπαρακάλεσα, θά περιπλέξουμε 
τό ζήτημα, φοβάμαι πώς θά αρχίσουν πάλι νέες άνακρίσεις, ένας θεός ξέ
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ρει πώς θά ξεμπερδέψουμε. Θά τοϋ δώσω τίς λίρες, κι άς πάει στην ευχή 
τοϋ θεοϋ. — Είσαι πολύ άνεκτικός κύρ Θεοχάρη, άπάντησε ό Έσσάτ. νά ξέ
ρεις δμως πώς αύτός καί άμέτρητοι όμοιοι του κατάστρεψαν τήν οθωμα
νική αύτοκρατορία. Τά άλλα εξελίχτηκαν ομαλά. Τό βράδυ πού θά άναχω- 
ρούσαμε ό εκβιαστής μάς περίμενε στό λιμάνι, στημένος μπροστά στό βα
πόρι μας. Πριν άνεβοϋμε τή σκάλα, τόν χαιρέτησα, άφήνοντας στά χέρια 
του τή σακκούλα μέ τίς λίρες. Περιεργάστηκε τό περιεχόμενο μέ τά δά
χτυλά του, πείστηκε δτι πράγματι ήταν λίρες, «καλό ταξίδι» εϊπε κι εξα
φανίστηκε. Τά μάθατε δλα, πιστεύω νά μέ δικαιολογήσετε γιατί σιωπούσα. 
Τώρα εγώ φεύγω, έχω δουλειές, έσεϊς πέστε τά δικά σας...

Έμειναν οί τρεις τους στό δωμάτιο τής Θεώνης, οί δυό άντρες έδειχναν 
άμηχανία, δέν ήξεραν άπό ποϋ ν ’ άρχίσουν. Γιά τή Θεώνη οί στιγμές ήταν 
περισσότερο δύσκολες. Διαισθανόταν πώς ό πατέρας της κι ό κύρ Πέτρος 
θά ήθελαν νά μάθουν όλα τά βάσανά της, τίς λεπτομέρειες τοΰ μαρτυρίου 
της. Αύτή καί νά τά άνακαλέσει μόνο στή μνήμη της άνατρίχιαζε, όχι νά 
τά διηγηθεΐ' είχαν σφραγίσει τή ζωή της μέ πυρωμένο σίδερο, ένδεικτικά 
σημάδια ή διάχυτη μελαγχολία στό πρόσωπό της, τά μικρά χάσματα τής 
μνήμης, ή σιωπή πού έπεφτε άπροσδόκητα, όταν κουβέντιαζε, σφράγιζε τά 
χείλη της, χρειαζόταν νά καταβάλει μεγάλη προσπάθεια γιά νά συνεχίσει. 
Τίς λίγες ώρες πού βρισκόταν μέ τούς δικούς της, φοβόταν νά μιλήσει, μή
πως γίνει άντιληπτή ή εκφραστική της δυσχέρεια, δέν ήθελε νά τούς πλη
γώσει άπό τήν πρώτη στιγμή. Γιά νά προλάβει τίς ερωτήσεις τους, προφα
σίστηκε πώς ήταν πολύ κουρασμένη κι ήθελε νά ξαπλώσει. Τό μεσημέρι, 
στό φαγητό, καί τό άπόγευμα θά κουβέντιαζαν. Ό  Πέτρος κι ό Γιάγκος σε
βάστηκαν τήν επιθυμία μας, άν καί φλέγονταν άπό τήν περιέργεια ν ’ άκού- 
σουν καί νά μάθουν. Ή ταν βέβαιοι, άν ή Θεώνη τούς έκανε κοινωνούς τών 
παθών της, πώς θ ’ άνακουφιζόταν καί άπό τήν άφόρητη πίεση τών οδυ
νηρών άναμνήσεων, ένοιωθαν τή φουρτούνα πού λυσσομανοΰσε στόν εσω
τερικό της κόσμο, ή άρνησή της νά μήν θέλει νά μιλήσει, παρά τή δικαιο
λογία πού πρόβαλε, δέν τούς φαινόταν φυσιολογική. —Πρέπει οπωσδήπο
τε νά τή δει ό καθηγητής Κατσαράς, είπε ό Πέτρος, θά πάω τώρα στήν κλι
νική του νά τόν προϊδεάσω, νά τόν κατατοπίσω γιά τήν περίπτωση τής Θε
ώνης, άπό τή συνομιλία τους θά καταλάβει άν συμβαίνει τίποτε σοβαρό, 
δχι εξετάσεις, θά τή βάλουν σέ υποψία κι ίσως τά πράγματα γίνουν χειρό
τερα. — Κάνε δ,τι νομίζεις καλλίτερο, άπάντησε ό Γιάγκος. Σέ σένα πάλι 
εμπιστεύομαι τήν τύχη τής κόρης μου. Σέ λίγες ώρες ό Πέτρος γύρισε άπό 
τήν κλινική. Ό  καθηγητής τόν άκουσε μέ προσοχή, έλάτε αύριο τό άπό
γευμα, πού δέν έχω πολλή δουλειά, είπε, μήν φοβάστε, έχω τήν προαίσθηση 
πώς δλα θά πάνε καλά.

Τό μεσημέρι γύρισε στό ξενοδοχείο. Ή  Θεώνη είχε ξυπνήσει -έλεγε πώς 
κοιμήθηκε- έδειχνε περισσότερο εύδιάθετη, τά μάτια της όμως άντανα-



κλοϋσαν τήν εσωτερική της αναταραχή. Μιά σκιά μελαγχολίας έπεφτε στά 
βλέφαρά της, οί άλλοι δέν τήν έβλεπαν, τή διαισθάνονταν. Τό ξενοδοχείο 
είχε μεγάλο πολυτελές έστιατόρειο στό ισόγειο, ή Θεώνη ήθελε κάπου 
άλλου νά πάνε, νά βρίσκονται μακρυά άπό τό θόρυβο, δέν τολμούσε δμως 
νά τούς τό πει, διάλεξαν τέλος μιά γωνιά, θά μπορούσαν νά μιλήσουν μέ 
κάποια άνεση. Ά ν  μιλούσαν... Οί άντρες ήθελαν ν ’ άκούσουν γιά τά πάθη 
της, γιά τήν ίδια, ή έπαναβίωση τών οδυνηρών γεγονότων, άνοιγε νέες πλη
γές, προξενούσε άβάσταχτο πόνο, έπρεπε νά περάσει καιρός νά έπουλω- 
θοϋν τά τραύματα τής καρδιάς, νά έξασθενίσουν οί σεισμικές δονήσεις 
πού τήν άνατάρρασαν, νά καταλαγιάσει τό ηφαίστειο πού τήν πυρπολούσε. 
Οί άλλοι δέν τήν καταλάβαιναν τό διαισθανόταν ή Θεώνη κι αύτό τή στε
νοχωρούσε. 'Όμως δέν γινόταν άλλοιώς. Ά ν  αύτή τή στιγμή άρχιζε νά ξα- 
ναγυρνάει στά βήματα τοΰ άπέραντου δρόμου πού είχε διανύσει, μέ αίμα, 
δάκρυα καί πόνο άβάσταχτο, δέν θάντεχε, ήταν σίγουρη πώς τό λογικό της 
θά σάλευε. Στήν πραγματικότητα, τόσο ή συμπεριφορά τής Θεώνης, δσο 
καί ή άντίδρασή της νά μή θέλει νά ξαναγυρίσει στά περασμένα, άποτε- 
λοΰσαν μιά φυσιολογική κατάσταση, οί άλλοι είχαν άντίθετη γνώμη, γι
αυτό ήθελαν καί τήν έπίσκεψη στόν καθηγητή. Μόλις κάθησαν στό τραπέζι 
ή Θεώνη τούς μίλησε, χωρίς περιστροφές, μέ μιά πειστικότητα πού τούς 
έντυπωσίασε. —Είστε καί οί δυό πατεράδες μου, δέν βρίσκω λόγια νά 
έκφράσω τήν άγάπη καί τήν ευγνωμοσύνη πού νοιώθω γιά σάς, καί τήν χα
ρά μου πού είμαι έλεύθερη μαζί σας, κι αϋριο μ ’ δλους τούς δικούς μας. 
Έχετε δίκιο νά θέλετε νά μάθετε γιά τά μαρτύρια πού τράβηξα δλα αύτά 
τά χρόνια στά βάθη τής Τουρκίας, δμως μή μοϋ ζητάτε νά σάς τά διηγηθώ 
τώρα, μή μοϋ τά ζητήσετε καί στά Γιάννινα γιά πολύ καιρό, δέν τό άντέχω, 
δταν θά πιστέψω πώς είμαι έτοιμη, θά σάς τά διηγηθώ δλα. Προσωρινά 
αύτό τό κεφάλιο τής ζωής μου έκλεισε, ένα άλλο άνοίγει άπό τή στιγμή 
πού βρίσκομαι στήν Ελλάδα, αύριο θά είμαι στά Γιάννινα. Γιά τήν και
νούρια μου πατρίδα θέλω νά μοϋ μιλάτε, γιά τά άγαπημένα πρόσωπα τών 
οικογενειών μας θέλω ν ’ άκούω, γιά τή μητέρα μου, τή Φιλίτσα, τόν άντρα 
της, τή Λευκή, τή δεύτερη μητέρα τής δικής μου οικογένειας, γιά τό Αημή- 
τρη, τήν Κατερίνα καί τά παιδιά τους, γιά δλους καί γιά δλα μοϋ μίλησε 
ό κ. Καρβούνης, γιά τήν πολιτεία καί τούς άνθρώπους της. Λύτά θά μέ 
βοηθήσουν νά λησμονήσω τά παλιά, κι όχι ή άνάξεση τών δικών μου 
πληγών. Θά μέ καταλαβαίνετε. Φαινόταν κουρασμένη, σταμάτησε. Ό χ ι μό
νο τήν καταλάβαιναν, άλλά ένοιωσαν νά πλημμυρίζει άπό χαρά ή καρδιά 
τους γιά τήν έξομολόγησή της, έπρεπε νά δοξάζουν τό θεό γιά τήν κατά
σταση πού βρισκόταν, οί πληγές, δσο βαθειές κι άν ήταν, μέ τόν καιρό θά 
επουλώνονταν. Κι άρχισε τότε ένας διπλός μονόλογος -ή Θεώνη μόνο 
άκουγε- δταν κουραζόταν ό Πέτρος, έπαιρνε τήν κουβέντα άπό τό στόμα 
του ό Γιάγκος, κι έλεγαν καί τί δέν έλεγαν. Ανακάτευαν άνθρώπους, φί
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λους, πρόσωπα, πράγματα, κομμάτια άπό τή ζωή τών Γιαννίνων, δλα τά 
παρουσίαζαν άπό τήν καλή τους πλευρά, τίποτε τό άσχημο δέν μπλεκόταν 
στις κουβέντες τους, άκόμα καί τήν περιπέτεια τής υγείας τής Φωτεινής 
άπόκρυψαν, ούτε γιά τό θάνατο τοϋ Βασίλη έκαναν λόγο, έπρεπε οί πρώ
τες εντυπώσεις πού θά σχημάτιζε ή Θεώνη, έστω καί άπό μακρυά, νά ήταν 
οί καλλίτερες. Ή  Θεώνη φαινόταν ευχαριστημένη, αύτό τούς άρκοΰσε. Γύ
ρισαν στό ξενοδοχείο άργά, τό πρωί θά προγραμμάτιζαν γιά τό τί θά έκα
ναν, θά είχαν μαζί τους καί τόν Καρβούνη. "Οταν άποσύρθηκαν στό δω
μάτιό τους οί δυό άντρες, είπε ό Πέτρος: —Νομίζω πώς ή Θεώνη δέν έχει 
ανάγκη άπό τόν καθηγητή. Τά είπε τόσο καλά, κανόνισε μέ τόση περίσκεψη 
τήν πορεία τής ζωής της, τί περισσότερο μπορεί νά κάνει ό Κατσαράς; 
—Τίποτε, συμφώνησε ό Γιάγκος, πρέπει νά κάνουμε υπομονή, προτεραιό
τητα έχει ή προσαρμογή τής Θεώνης στό νέο περιβάλλον, κι όχι ή ικανο
ποίηση τής δικής μας περιέργειας. —Μόλις σηκωθούμε, θά πάω στόν κα
θηγητή. νά τοϋ εξηγήσω τί έγινε καί θά άκυρώσω τήν επίσκεψη. άπάντησε 
ό Πέτρος.

Τις άπογευματινές ώρες πήραν ένα ταξί καί περιδιάβασαν στήν ’Αθήνα. 
Ό  Καρβούνης, γνώστης δλων τών άρχαιολογικών χώρων καί άξιόλογων 
μνημείων τής πρωτεύουσας, τούς πήγε παντού, τούς κατατόπιζε, τούς έξη- 
γοΰσε, έκανε μεγάλες άναδρομές στήν άρχαία καί πρόσφατη ιστορία, οί 
άλλοι άκουγαν μέ θαυμασμό, περισσότερο άπ’ δλους ή Θεώνη πού τά γνώ
ριζε δλα αύτά άπό τις σπουδές της στήν όνομαστή Εύαγγελική Σχολή τής 
Σμύρνης, ή πραγματικότητα ξεπερνοϋσε κάθε περιγραφή, άκόμα καί στις 
περιπτώσεις πού ή φθορά τών αιώνων καί ή επέμβαση τών άνθρώπων, τών 
κατακτητών, κατά κύριο λόγο. καί οί ληστείες τών άρχαιολογικών θη
σαυρών άπό τούς ξένους, είχαν άπογυμνώσει τά άρχιτεκτονικά άρι- 
στουργήματα άπό βασικά στοιχεία τής υπόστασής τους. Ερχόταν ή φαντα
σία καί συμπλήρωνε τά κενά καί τότε ό χώρος, τό άρχιτεκτόνημα, τό 
γλυπτό, άναπλάθονταν μέ μορφή πιό τέλεια άπό εκείνη πού είχαν κατά 
τούς χρόνους τής δημιουργίας τους. Ή  Θεώνη ήταν τώρα λαλίστατη, δέν 
σταματούσε νά ρωτάει γιά κάθε τί πού έβλεπε, νά τό άξιολογεί καί νά τό 
εντάσσει στό γνωστικό πεδίο της, κατά τρόπο πού νά μήν μπορεί νά σβήσει 
από τή μνήμη της. Ό ταν άρχισε νά πέφτει τό βράδυ, γύρισαν στό ξενοδο
χείο, πλύθηκαν γιά ν ’ άπαλλαγούν άπό τή σκόνη, ήταν άφθονη τότε στήν 
Αθήνα, τό μόνο ρυπαντικό στοιχείο τής έποχής, καί ετοιμάστηκαν νά κα- 
τεβούν γιά φαγητό. Ό  Γιάγκος πετάχτηκε στό μέγαρο τών Τ.Τ.Τ. νά τηλε
γραφήσει στή Φωτεινή -είχαν στείλει καί τήν προηγούμενη μέρα τηλεγρα
φήματα καί στις δυό οικογένειες, μόλις έφτασε ή Θεώνη νά άναγγείλουν 
τα Χαρμόσυνα νέα- δτι δλα πήγαιναν καλά. τό κορίτσι τους ήταν μιά χαρά 
και σύντομα θά γύριζαν στά Γιάννινα. Μετά τό δείπνο, πήγαν καί παρα
κολούθησαν έπιθεώρηση σέ υπαίθριο θέατρο, λειτουργούσαν τότε πολλά
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στήν ’Αθήνα. Ή  Θεώνη έπεφτε άπό έκπληξη σέ έκπληξη, ρωτοϋσε ασταμά
τητα γιά τό κάθε τι, προπαντός άπολάμβανε τήν ε λ ε υ θ ε ρ ί α ,  μ’ δλη τήν 
ένταση τών αίσθήσεών της, τήν έλευθερία πού έρχονταν καί γλύκαινε τούς 
εφιάλτες της, στά τρομερά χρόνια τών βασάνων της. Γύρισαν άργά στό ξε
νοδοχείο, κι έπεσαν όλοι κατάκοποι σέ βαθύ ύπνο, έξω περνούσαν κα
θυστερημένοι διαδηλωτές τραγουδώντας βραχνά καί παράφωνα τό εμβα
τήριο τοΰ Βενιζέλου: Βενιζέλε μας πατέρα τής Ελλάδας... Οί έκλογές πλη
σίαζαν... Ή  άλλη μέρα ήταν άφιερωμένη στήν έπίσκεψη τών έμπορικών κα
ταστημάτων. Ψώνισαν γιά τή Θεώνη δ,τι καλλίτερο έβρισκαν σέ ένδυση 
καί ύπόδηση, ψώνισαν καί γιά όλα τά μέλη τών οικογενειών τους, ή κόρη 
τους γύρισε' Ανάσταση γιόρταζαν, σέ λίγες μέρες ήταν καί ή γιορτή της 
Μεγαλόχαρης, έπρεπε δλοι νά ντυθοΰν γιορτινά, γιά νά τιμήσουν μνήμες 
άγιων καί νεκραναστάσεις, άπό τόν άλλο κόσμο, δέν είχε ξαναγυρίσει ή 
Θεώνη τους;

Ό  Καρβούνης έπρεπε νά φύγει γρήγορα γιά τά Γιάννινα, τόν βίαζαν οί 
δουλειές του. Οί άλλοι θάμεναν λίγες μέρες άκόμα, ήταν έπιθυμία τής Θε
ώνης γιά νά γνωρίσει καλλίτερα τήν Αθήνα καί τήν Αττική γενικότερα, 
νά δει Μουσεία, συλλογές, νά χορτάσει θέατρο καί κινηματογράφο, δέν 
ήξερε τί θάβρισκε άπ’ αύτά στά Γιάννινα. "Ενα άπόγευμα πήγαν καί στό 
Σούνιο, έμειναν ώς άργά τό βράδυ, είδαν τά λείψανα τών άρχαίων μνημεί
ων καί μαγεύτηκαν άπό τό ήλιοβασίλεμα. Ή  Θεώνη νόμιζε πώς ζεΐ σ' ένα 
κόσμο ονείρου, κάποιες στιγμές τό κορμί της άνατρίχιαζε, φοβόταν μήπως 
χαθεί τό όνειρο καί ξαναβρεθεΐ στις φλόγες τής κόλασης... Στις 12 τοΰ 
μήνα τηλεγράφησαν στά Γιάννινα πώς θά έφευγαν άπό τόν Πειραιά, μέ τό 
πρωινό βαπόρι, στις 14, μεσημεριάτικα, παραμονή τής μεγάλης γιορτής 
τής Παναγίας θά έφταναν στήν πόλη, ζήτησαν νά τούς περιμένουν όλοι στό 
σπίτι τοΰ Πέτρου Κωστίδη...

αιχμαλωσία τών Μελά καί Μυλωνά βάραινε περισσότερο τό πολι
τικό κλίμα, πού ήταν ήδη φορτισμένο άπό τό φανατισμό όλων τών 

παρατάξεων, κυρίως τών Βενίζελικών καί τών Καφανταρικών. Οί πρώτοι 
στό γεγονός τής αιχμαλωσίας έβλεπαν όρατό κίνδυνο γιά τήν έπιτυχία 
όλων τών ύποψηφίων τοΰ Βενιζελικοϋ συνδυασμού, τούς φόβιζε πώς πολ
λοί βενιζελικοί, άπό συμπάθεια πρός τούς σκληρά δοκιμασθέντες αιχμα
λώτους, θά διέγραφαν ορισμένα ονόματα τοΰ ψηφοδελτίου -ό ίδιος ό Βε
νιζέλος είχε ομολογήσει στό λόγο του, δτι κάποιοι τοΰ συνδυασμού του 
δέν ήσαν πολύ άρεστοί στό βενιζελικό κόσμο τών Γιαννίνων- καί θά τά 
άντικαθιστοΰσαν μέ τά ονόματα τών Μελά καί Μυλωνά. Ό  Κήρυ'ξ, προ
σπαθούσε μέ κάθε τρόπο νά διασκεδάσει αύτή τήν έντύπωση καί άγωνιζό- 
ταν νά δώσει τήν άληθή σημασίαν τών λόγων τοΰ Βενιζέλου. Τό κέντρο 
μάλιστα τών Βενίζελικών κυκλοφόρησε καί ιδιαίτερη προκήρυξη, μέ τό δε-



Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΙΟΓ ΨΗΦΟΦΟΡΟΓ
1) Ό  Βενιϋελικός συνδυασμός Ίω αννίνω ν άποτελε'ιται άπό τούςέξής υποψηφίους:

ΚΑΛΟΎΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ υ μ ν α ο ιά ρ χ η ς , π ρ ώ η ν  Π λη ρ εξο ύ σ ιο ς .

Κ Α Τ 'ϊΑ Δ ΙΙΜ Α Σ  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ
Δ ικ η γό ρο ς , π ρ ώ η ν  Β ο υ λ ε υ τ ή ς .

Λ Ο Υ Λ Β Σ  Α Λ Κ ΙΒ ΙΑ Δ Η Σ ,
Β ιο μ ή χ α ν ο ς , τέω ς Β ο υ λ ε υ τ ή ς . ,

Μ ΙΣΙΟ>: Μ ΙΧ Α Ή Λ
Ι Ιρ ώ η ν -ϊΑ ρ χ μ Λ α γ Ιτη ς , χα ί π ρ ώ η ν  'Υ π ο υ ρ γ ό ς  τ ή ς  Δ ικ α ιο ο ύ vfli$t>

•Ml'KVr Σ Α  Ρ Η Ϊ  Δ ΗΜ. Τ,
- ν ---- τέω ς Β ο υ λέ υ τΑ ς . . . ̂

Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  X. Δ Ο Ν Α Τ Ο Υ
~ Ι α τ ρ ό ς .

Φ Λ Ω Ρ Ο Σ  1 ΙΑ Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ
.ν . - Δ ικ η γό ρο ς , π ρ ώ η ν  Β ο υ λ ε υ τή ς , w .

2ον) Οί Βενιζελ'.κοί Ή  χειρώται πρέπει νά ψηφίσουν γραμμή τους έπτά ύποψη- 
( μ ίο υ ς  τοΰ συνδυασμού, ρίπτοντες είς ι ^  ^άλπιΐν άμετάβλητον τό ψηφοδέλτιον τού 
Βενιζελικού Συνδυασμού το όποΐον έχει ώ ς σήμα την εΙκόνα τού Βενιζέλου.

Μόνον δτσι θά βοηθήσουν οί Ή πειρώ ται τόν“ΛΑρχηγόν μας Ε λευθέρ ιον  Βενιζέ- 
λον διά να έχη μεγάλην πλειοψηφίαν καί νά διοίκηση τήν Ε λλά δα :-μέ ' Αποτελέσματα 
καλά δπω ς τό 1910 — 1915.

3ον) Μή ά κ ο ύ ε τ ε  έκείνο·>ς πού σάς συνιστούν έκλεκτικότητα. Α ύτοί είναι κρυ
φοί έχθροί εης Βενιζελικής Ιδεολογίας. "Ο ποψ ς γελασθή και τούς άκούση θ ά  ζημι- 
ώση τό κόμμα τού Βενιζέλου, χω ρίς και νά μπορέση νά κΑμη πραγματικό καλό καί 
είς αύτούς που θά προτίμηση. Κ αί μιαν ψήφον έάν άφαιρέσητε άπό τό ψηφοδέλτιον, 
ζημιώνετε τόν Βενιζέλο καί τόνάγώνα του διά τήν άνόρθωσι τής Ε λλά δο ς, χωρίς 
νά μπορούν νά σ«>θούν καίέκείνοι πού θέλ-τε νάπροτιμήσητε.

4ον) Καταλάβετε καλά δτι ψ ηφ ίζοντε ' τό Βενιζελικόν ψηφοδέλτιον, ψηφίζετε 
τόν Βενιζέλο ν κα'ι δχι πρόσωπα

5ον) Μόνον οί έπτά ύποΦπ<ριοι τρ.ΰ_Βενιζελι^Ρΰ^υ^δυασμού είναι στρατιώται 
τής παρατάξεωςτού Βενιζέλου. "όΧοιοΙ άλλοι άνήκουν είς άλλας παρατάξεις. Μή 
γελασθήτε άπό μερικούς έπιτηδείους λόγους δτι καί άλλοι δήθεν είναι Βενιζελικοί. 
Ρίξετε μιά ματι,φ είς τήν συντροφιά τ<»ν καί θά  καταλάβετε δτι προσπαθούν νά έκμε 
ταλλευθούν τόν^Βενιζελισμόν τής ’Ηπείρου διά νά σοοθούν αύτοί

6ον) Οί Ή π ειρώ τα ι έμειναν πιστοί είς τόν Ε λευθ έρ ιον  Βενιζέλον καί είς τόν 
κακόν- καιρόν. Ε ίναι λοιπόν φυσικόν νά εύρεθούν είς τό πλευρόν τού Μεγάλου *Αρ 
χηγού δλοι ήνωμένοι τώρα-'πού ό Βενιζέλος καλείται από δλην τήν Ε λ λ ά δ α  διά νά 
τήν ξαναδιοικήση μονίμως. Θά είναι άδίκημα διά τήν "Ηπειρον έάν εύρεθούν Βενιζε 
Λικοί Ή πειρώ ται οί όποΧοι νά παρασυρθούν άπό άπατηλάς ύποσχέσεις καίτά  ψηφο
δέλτιά των νά μήν είναι δλόκληρα είς τό πλευρόν τού Βενιζέλου.

7ον) ’Ιδού τί έζήτησεν ό Βενιζέλος Λπό τόν ’Ηπειρωτικόν Λαόν τήν 4ην Α ύγου
στου είς τά ’Ιωάννινα:

« ό λ ό χ λ » „ θ 'ιν  τ ό ν  Χ υ ν ? ϊυ χ σ μ ο ν  έ ΐ χ σ φ χ λ ΐ ^ ο ν τ ε ?  ε ι ς  τ ή ν  μ ο υ
ϊ « τ ά  βουλ«υτ<·>7 i x  τ ο ϋ  Λ ίο μ ο ϋ  Ίυ > * ν ν έ ν ω ν  » .

8ον) Ιδού πώ ς έξήγησε τήν άξίωσίν του εις τάς δηλώσεις του τής 6 Α ύγούστοι 
πριν άφίση τό Η πειρω τικόν  έ δ α φ ο ς :- :

« A tx  ν ά  xvtan 'tx«»(O ii>  β ί^ .τ ό ν  'Κ λ λ ^ ν ι χ ό ν  .Υ χ ό ν  *xc δ υ ν η 'Ιώ  v i  π ,ο χ γ μ χ -
τ ο π ο ι ή σ ω  τ χ ς  ΰ π ο σ χ β σ β ι*  ό π ο έ χ *  π β ,ο ιλ χ μ ^ χ ν β ι  τ ό  π ,ο ό γ * * * μ .μ χ  μ ο υ ,  i j jio  χ ν χ γ χ ^ ν  

e i$  τ ή ν  ΙΚ ο υλ ή ν  η λ β ιο ψ Γ ,φ ίχ ? ,  τ ή ν  ό π ο ίχ ν .  μ ό ν ο ν  ή  λ χ ί χ ή  ψ ή φ '»?  · ΐ μ ~ 0 ,0 * ί  ν χ  
μ ο ϋ  fjd tn rj. \ ι χ  τ ο ύ τ ο  χ π * υ θ ΰ ν ο μ * ι  Λ ,ο ό ; τ ο ύ ?  · Ι · Λ « 1« ιώ '!* ς '* * ί  v w j  v i  ψ η φ ίσ ο υ ν
τ ό ν  ο υ ν ? ϊυ χ α μ ό ν  τ?> ϋ*Ι4όμμ χτοφ & ΐ^ ϊν42 ΐ» (.λκλα υθ£ ,οω ν χ χ :  ί ν  χ χ ό μ ν ]  ώ ,ο κ η μ έ ν *  π ,ο ό 'τ ω ίϊ*  
τ ο ϋ  α υ ν» > υχ« μ ο ϋ  * ϊ έ ν 'τ ο ύ ^ β ίν χ ι  π ,ο ο σ ω π ι χ ώ ;  χ ,ο ισ τ χ .  Ί ΐ  ψ ή φ ο ;  r e v j  Οχ »>ιότουν u n i ,ο  
τ ό ϋ  < ιυ ν? ϊυ χσ μ ο ϋ  τ*»»/ « ΐκ λ α λ κ υ Ο έ ,ο ω ν  elva  ψ ή φ ο ς  π ο ϋ  δ ί ί ϊ ι τ χ ί  ν ϋ π έ ,ο  τ ο ϋ  'Α ,ο χ ή γ ο ϋ  τ ώ ν  
« ■ •ιλ β λ ιυ Ο έ,ο ω ν . Λ ιό τ ι  ή  ψ ή φ ο ?  χ ϋ τ» , Οχ έ 'ξ χ σ φ χ λ ίτ π  ΐ σ χ υ ο χ ν π λ ί ΐ ο ψ η φ 'χ ν ,  ϊ ή ξ  ό π ο ; χ ς  
* χ ω  χ ν ά γ κ η ν  cJtx τ ή ν 'έ φ χ ,ο μ ο γ # ,ν  τ ο ΰ  π , ο ο γ ρ ά μ μ χ τ ό ?  μ ο υ  » .

9ον) Ό  Βενιζελικός Ή πειρώ της, ό «Αιώνιος Έ λ λ η  ν» κατά,ντόν περί(ρημον χα
ρακτηρισμόν τού Βενιζέλου καί τήν φοράναύτήν θά  πράξη τό καθήκον του.

ΙΟον) Τήν νύκτα τής 19ης Αύγουστου Ό ’Ε λευθέριος Βενιζέλος μέ τάς ψή
φους δλων τών Φ ιλελευθέρων θ ά  άναλάβ» με νέανδύναμιν τήν“ Κυβέρνησιν και τήν 
άνόρθωσιν τής χώρ *ς. Ε ίς  τήν θριαμβευτικήν αυτήν περίοδον ή "Ηπειρος θά  είναι 
πρώτη.

(ΊΚ χ  τ ο ϋ  'Κ χ λ ο γ ι χ ο ϋ  Ι ί ^ ν τ ^ ο υ  τ ο ϋ  Ι ΐ* ν ο ζ * λ ’ χ ο ϋ  Χ ΐυ ν ^ υ χ σ υ .ο ΰ )



κάλογο τοΰ βενιζελικοΰ ψηφοφόρου καί μέ τήν επίμαχη περικοπή τοΰ λό
γου τοΰ Βενιζέλου, στήν όποία έδινε τή δική του ερμηνεία. Καθημερινά, μέ 
χίλιους τρόπους, ό Κήρυξ διατυμπάνιζε τήν ανάγκη νά ψηφισθέϊ «κορδό
νι» τό ψηφοδέλτιο γιατί αυτή ήταν καί ή έπιθυμία τοΰ Βενιζέλου. Έβρά- 
χνιασεν ό «Κήρυξ» -έγραφε στις 11-8-28 ό Ηπειρωτικός άγών- κηρύττων 
πρός τούς πιστούς τό κορδόνι... Ματαιοπονεί δμως, διότι ό κ. Βενιζέλος, 
είπε καθαρά καί ξάστερα: Ηπειρωτικέ λαέ ξεφόρτωσέ με άπό μερικάς άνι- 
κανότητας! (Μέ τή διαφορά πώς ό Βενιζέλος διευκρινίζοντας αυτή του τή 
δήλωση, είπε πώς κάθε ψήφος γιά τούς ύποψηφίους τοΰ συνδυασμού του, 
στήν ούσία θά δινόταν σ’ αύτόν τόν ίδιο, έμμεση δηλαδή υπόδειξη νά ψη
φιστεί, χωρίς διαγραφές ό συνδυασμός. ’Ας σημειωθεί ότι, σύμφωνα μέ τό 
νόμο οί ψηφοφόροι είχαν τό δικαίωμα νά γράψουν στά λευκά ψηφοδέλτια, 
πού ύπήρχαν στά έκλογικά κέντρα, όσους ήθελαν νά ψηφίσουν επιλεκτικά 
άπ’ δλους τούς συνδυασμούς τών κομμάτων). Οί έφημερίδες τών Καφα- 
νταρικών πάντως, ό Ηπειρωτικός άγών καί ή ’Αγροτική ηχώ, έκμεταλλεύ- 
θηκαν στό έπακρο τήν περικοπή τοΰ λόγου τοΰ Βενιζέλου, σέ συνδυασμό 
μέ τό γεγονός τής αιχμαλωσίας, στό όποιο άπέδιδαν καί πολιτικά κίνητρα. 
Τό μένος τών δυό έφημερίδων στρεφόταν κυρίως κατά τοΰ σκληροΰ πυρή
να τοΰ συνδυασμοΰ τών Βενιζελικών, τοΰ Μπότσαρη καί τοΰ Λούλη (ένα
ντίον τοΰ τελευταίου ό Ηπειρωτικός άγών έγραψε σειρά έντονων έπικρι- 
τικών άρθρων γιά τις γνωστές κατηγορίες περί ληστοφιλίας κλπ.), άλλά 
καί έναντίον τοΰ Λ. Μίσιου. Εϊμεθα κάτοχοι -έγραφε ό Ηπειρωτικός αγών 
(9-8-28)- τόσων λεπτομερειών τής παιχθείσης έν Αθήναις κωμωδίας εις 
βάρος τής πολιτικής τής Ηπείρου ζωής, ώστε δέν θά καταπαύσωμεν συζη- 
τοϋντες, μέχρις δτου γίνη άντιληπτόν παγκοίνως δτι ό δημιουργήσας τό 
σημερινόν χάσμα έν τή πολιτική μας ζωή ύπήρξεν εις καί μόνος, ό κ. Μπό
τσαρης. Οϋτος κατήρχετο εις τό έπίπεδον τών χαμινίων διά νά δημιουργή 
έπεισόδιον έντός τοΰ γραφείου τού υπουργού τής Συγκοινωνίας. Οϋτος 
ήπείλει διά τής μιάς χειρός τόν κ. Μυλωνάν, ενώ τήν έτέραν ετεινεν ίκε- 
τευτικώς πρός τόν κ. Μελάν ζητών τήν συνεργασίαν, διά νά καταλήξη σή
μερον ό έμπνευστής τοϋ οργάνου του (τοΰ Κήρυκος) διά τήν διεξαγωγήν 
μιάς μικροπρεπούς πολεμικής κατά τοϋ κ. Μελά. Όξυτάτη στήν κριτική 
της γιά τό Δ. Μπότσαρη ήταν καί ή Αγροτική ηχώ. Τόν κατηγορούσε γιά 
πολλά καί ιδιαίτερα γιά τό δτι, περιοδεύοντας στις έπαρχίες, συνιστοΰσε 
στούς εκλογείς δτι, άν ήθελαν νά ψηφίσουν άλλον, έκτός τού βενιζελικοΰ 
ψηφοδελτίου, καλλίτερα θά ήταν νά έδιναν τήν ψήφο τους στούς ύποψη
φίους τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος παρά στούς Μελά καί Μυλωνά. "Εγραφε: 
(άρθρο: Ποιοι υποστηρίζουν τήν Βασιλείαν, 16-8-28): Ό  κ. Μπότσαρης 
δέν ένδιαφέρεται διά τό πολίτευμα, διότι έκ συνειδήσεως δέν είναι δημο
κρατικός. Άνθρωπος αύτάρχης, έπιζητών καί έπιδιώκων τήν πολιτικήν 
ύποδούλωσιν ενός λαοϋ φύσει καί θέλει φιλελευθέρου, άνθρωπος δστις εις
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τόν βωμόν τής ιδεολογίας τοϋ έγωϊσμοϋ καί τής φιλοδοξίας του, θυσιάζει 
καί τά υπέρτατα καί ίερώτατα συμφέροντα τής Ηπείρου, δέν δύναται νά 
θεωρηθεί ώς δημοκρατικός ά λλ’ ώς τυφλόν καί χαμερπές όργανον τοϋ 
άπαισιωτέρου Μοναρχισμοϋ, τοϋ πλέον αιμοσταγούς καί αίμοχαροϋς δι- 
κτατορισμοϋ... Εύσταθοϋσαν δλες αυτές οί κατηγορίες έναντίον τοϋ Μπό
τσαρη; Ό χ ι ασφαλώς. "Οπως δέν εύσταθοϋσαν καί οί κατηγορίες πού 
έκτόξευε καθημερινά ό Κήρυξ έναντίον τών Καφανταρικών, αύτούς θεω
ρούσε επικίνδυνους άντίπαλους και όχι τούς Λαϊκούς. Τά περισσότερα 
άπό τά γραφόμενα ήταν προεκλογικές ύπερβολές, έφτασαν μάλιστα στό 
σημείο νά έπαναφέρουν στό προσκήνιο, τήν παραμονή τών έκλογών (18 
Αύγούστου) τό έγκλημα τής Κακαβιάς. Ή  έφημερίς τής Θεσσαλονίκης Τη
λέγραφος είχε δημοσιεύσει άποκαλύψεις μέ πλήρη στοιχεία -κατά τούς 
ισχυρισμούς της- διά τήν ενοχήν ώρισμένων προσώπων, καί δή τοϋ κ. 
Μπότσαρη, εις τό έγκλημα τής Κακαβιάς, οί όποιες προξένησαν κατάπλη
ξη στήν Αθήνα. Α ί άποκαλύψεις έτηλεγραφήθησαν δυστυχώς έν έκτάσει 
καί εις τάς εφημερίδας τού έξωτερικοϋ έπί ζημία τής Ελλάδος. Τήν είδηση 
τών άποκαλύψεων δημοσίευσαν καί οί Καφανταρικές έφημερίδες τών 
Γιαννίνων. Ή ταν όμως άργά γιά ν ’ άλλάξει ή ροή τών γεγονότων. Τό ρεύ
μα ύπέρ τοΰ Βενιζέλου ήταν τεράστιας έκτασης, μέ τίποτε δέν άντιστρεφό- 
ταν. Ακόμα καί οί άντιβενιζελικοί τής ύπαίθρου ψήφισαν Βενιζέλο, όπως 
άποδείκνυε ό Χατζής σέ μετεκλογικό σχόλιό του...

Από τήν πλευρά τους οί Λαϊκοί έδιναν έναν άπεγνωσμένο άγώνα σω
τηρίας, όντας βέβαιοι ότι, στήν Ή πειρο τουλάχιστον, δέν ύπήρχε καμμιά 
έλπίδα έκλογής ύποψηφίου τοΰ κόμματός τους. Ό  Χατζής είχε συνειδητο
ποιήσει καλλίτερα άπ' όλους τής κατάσταση, τάχτηκε βέβαια ύπέρ τών 
υποψηφίων τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος -μέ σαφή προτίμηση πρός τούς Γ. Κων- 
σταντινίδη, Γ. Τζαβέλλα, Β. Κούρεντα καί Κ. Σπέγγο-, ήταν δμως φανερή 
ή έλλειψη ένθουσιασμοΰ γιά τήν έπιτυχία τοΰ άγώνα. Ό  Κήρυξ, κρίνοντας 
τήν άρθρογραφία του, τόν κατηγοροΰσε γιά έμμεση ύποστήριξη τών Κ α
φανταρικών υποψηφίων, γιά νά πάρει τήν άπάντηση (1-8-28, δέν είχε γίνει 
άκόμα ή αιχμαλωσία τών Μελά καί Μυλωνά): Έγχωρία βενιζελίς συχνά- 
πυκνά όμιλεΐ περί ύποστηρίξεως τών βασιλοφρόνων πρός τόν «Καφαντα- 
ρικόν» συνδυασμόν κλπ. Α ί έκλογικαί άνάγκαι τής παρατάξεως εις ήν άνή- 
χομεν... δέν μάς δίδουν τήν ευκαιρίαν νά βοηθήσωμεν εϊτε άμέσως, εϊτε 
εμμέσως καί όσον θά ήθέλαμεν, τούς εύρεθέντας, έντελώς εις άντίθετον ιδε
ολογικόν στρατόπεδον υποψηφίους τοϋ «Καφανταρικοϋ» συνδυασμοϋ κ.κ. 
Μυλωνάν καί Μελάν. Α λλά μή δυνάμενοι ήμεϊς νά πράξωμεν τοϋτο 
δυστυχώς, συνιστώμεν εις τούς σωφρονοϋντας ήπειρώτας τοϋ άντιπάλου 
κόσμου νά ψ η φ ί σ ο υ ν  μ ε τ ’ έ κ λ ε κ τ ι κ ή ς  ε π ι λ ο γ ή ς  καί 
ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ο ύ  τ ο ύ τ ο υ ς .  Βέβαια, μετά τήν αιχμαλωσία, οί άντι- 
πολιτευτικοί τόνοι τής Ηπείρου άνέβηκαν πολύ, γιατί συνδυάστηκαν όχι



μόνο μέ τήν πολιτική άντίθεση, άλλά καί μέ τό φλέγον γιά τούς Ήπειρώτες 
θέμα τής ληστείας καί τής άνασφάλειας. Ή  μόνη ελπίδα τοϋ Χατζή γιά τήν 
έξάλειψη αύτοΰ τοΰ άγους ήταν ή άντίδραση τών ίδιων τών Ήπειρωτών. 
Κανείς πλέον δέν ήμπορεί νά άντιδράση, κανείς πλέον δέν ήμπορεί νά έξα- 
λείψη τό στίγμα καί τήν άπειλήν καί τόν κίνδυνον, παρά ό Ηπειρωτικός 
λαός. Ά ς  μάς έννοήση τί τοϋ λέγομεν, τί κραυγάζομεν, τί πονοϋμεν τόσον 
καιρόν. Ά ς  μάς έννοήσχι μίαν φοράν καί άς μάς βοηθήση εις τόν ά π ε -  
λ ε υ θ ε ρ ω τ  ι κ ό ν  α ύ τ ό ν  ά γ ώ ν α  τής χώρας άπό τών ληστών καί λη
στοφίλων. Καί άς μάς εννοήσουν καί μερικοί πολιτευόμενοι καί άλλοι πα
ράγοντες, καί άς μάς έννοήσουν καί μερικοί δικηγόροι, άς εννοήσουν τήν 
ύπερτάτην ηθικήν ύποχρέωσιν δλων μας πρός κατασυντριβήν τής Λερναί- 
ας αυτής Ύδρας,τής ληστείας, καί άς έννοήσουν τόν ύπέρτατον, κατά μίαν 
κλιμακωτήν διαβάθμισιν, νόμον, σειράς καθηκόντων ύπερπέραν καί τοϋ 
έπαγγελματικοϋ καί οίουδήποτε άλλου: Ύ πέρ τήν πατρίδα ούδενός καθή
κοντος ή έπιταγή είναι ίερωτέρα, καί τέκνα ύπό πατέρων έδόθησαν θυσίαι 
χάριν τής Πατρίδος. Μέ μιά τέτοια σύνθεση περιεχομένου θά γραφοΰν όλα 
τά άρθρα τοΰ Χατζή (άμυντική πολιτική άπέναντι τών Βενιζελικών, γιά νά 
περισωθεΐ δ,τι ήταν δυνατό, καί έπιθετική γιά τό θέμα τής ληστείας) ώς 
τήν ήμέρα τών εκλογών.

Ό  Χρηστοβασίλης, άντίθετα μέ τό Χατζή, ήταν επιθετικός καί στά δυό 
μέτωπα: τό πολιτικό καί τής ληστείας. Δυό άρθρα του είναι χαρακτηριστι
κά: 'Εάν οί λίθοι εΐχον φωνήν θά έξεγείροντο καί αύτοί εις πελωρίαν δια
μαρτυρίαν κατά τής άχαλινώτου έγκληματικότητος καί κακουργίας τοϋ 
Βενιζελισμοϋ κατά τής Ηπείρου, τοϋ Βενιζελισμοϋ, δστις έκλαμβάνων τήν 
Ή πειρον αιχμάλωτον εις τό άρμα του προσδεδεμένην ούδέ νά σκεφθή 
άπλώς τήν ϋπαρξιν ταύτης κατεδέχετο... Έ ’ξεδηλώθη ούχί άπλή άδιαφορία, 
άλλ ’ αύτόχρημα έχθρότης καί έμπαιγμός άπό τόν έχθρόν τής 'Ηπείρου καί 
έμπαίκτην αυτής Βενιζελισμόν... Καί συνεχίζει ό Βενιζελισμός τήν τα
κτικήν τού έμπαιγμοϋ κατά τόν έπισημότερον τρόπον. Ά λλ ’ ό Βενιζελι- 
σμός καί ό άρχηγός του πλανάται πλάνην οίκτράν. Τά παλαιά του δπλα, 
τά όποια έπιτυχώς κατά τοϋ 'Ηπειρωτικού λαοϋ έχρησιμοποίησεν έπί μα
κράν, ήχρηστεύθησαν πλέον. Ό  Ηπειρωτικός λαός, καλώς διαγνώσας 
τούς αιτίους τού καταντήματος τής πατρίδος του, τούς άσυστόλους έμπαί- 
κτας τής νοημοσύνης του. θά δώση κατά τάς έκλογάς τό προσήκον εις 
αύτούς μάθημα. («'Ελευθερία», 6-8-2). (Πόσο έπεξε έξω στις προβλέψεις 
του ό Χρηστοβασίλης, τό μαρτυροΰν τά έκλογικά άποτελέσματα). Ή πει
ρος ύπό τό κράτος τών ληστών, τιτλοφοροΰσε τό δεύτερο άρθρο του 
( ’.Ελευθερία, 9-8-27). Τήν εύθύνη τής άνάπτυξής της άπέδιδε, φυσικά, στόν 
Βενιζελισμό: Ή  Ήπειρος, άφότου έγινεν τό έπαναστατικόν κίνημα τής 
Θεσσαλονίκης... έχει μεταβληθή εις κράτος ληστών, έξαιρέσει τού μικροϋ 
χρονικού διαστήματος τής περιόδου τοϋ 1920-1922. Οί Ρετζαιοι υπήρξαν
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οί στυλοβάται τής έν Ήπείρω ληστοκρατίας καί παντός μεγάλου κα
κουργήματος, άλλά κατά παράδοξον τρόπον εχαιρον καί τήν συμπάθειαν 
τοΰ άρχηγοϋ τής έρυθράς έπαναστάσεως τοϋ 1922 καί τών άποτόκων 
αυτής κυβερνήσεων τής Πλαστηρικής βουλής τοϋ 1923... Συνέπεια τής κα
κούργου πολιτικής τών μετά τήν κακοϋργον έπανάστασιν βενιζελογενών 
κυβερνήσεων, υπήρξε ή μεγάλη καί αιματηρά ληστεία τής Πέτρας, ένεκα 
τής όποιας οί Ρετζαιοι έδραπέτευσαν άπό τά χέρια τών άρχών τών Ίωαν- 
νίνων... Οί Ρετζαιοι, τυχόντες τής άνοχής καί τής ύποστηρίξεως τής έπα
ναστάσεως τού 1922 καί τών μετέπειτα βενιζελογενών κυβερνήσεων, έδη- 
μιούργησαν πλήθος έστιών περιθάλψεως τής ληστείας, τά λεγάμενα γιατά- 
κια, καί έκτοτε, όποιος θέλη, μεταβάλλεται εις ληστήν καί λήσταρχον έκ 
τού άσφαλοϋς! Στή συνέχεια άναφερόταν στήν άναποτελεσματικότητα τοΰ 
κράτους νά εξουδετερώσει τή ληστεία καί κατέληγε στή διαπίστωση, μέ 
άναφορά στή δράση τών Κουμπαίων, δτι τίς τελευταίες 40 μέρες ή δημό
σια ασφάλεια στήν "Ηπειρο είχε διασαλευθει περισσότερο καί άπό τήν 
έποχή τών Ρετζαίων. Συνεπίκουρος σέ πολλά έπιχειρήματα τοΰ Χρηστο
βασίλη ήρθε, μέ τά δημοσιεύματά του στό βενιζελικό Έθνος, ό έμπειρος 
δημοσιογράφος Βεκιαρέλλης (βρέθηκε στά Γιάννινα μέ τήν αιχμαλωσία 
τών Μελά καί Μυλωνά). "Εγραφε: Ό  πρώτος, ό κύριος, ό μόνος ίσως 
ούσιαστικώς υπαίτιος τής καταστάσεως είναι τό Κράτος. Αύτός είναι ό 
μεγάλος ένοχος. Εις τό Κράτος οφείλεται τό ότι ή Ή πειρος ληστοκρα- 
τεϊται σήμερον. Πρόκειται διά τό Κράτος τής μετά τό 1920 περιόδου. Τό 
Κράτος εις πλείστας περιπτώσεις έσυνθηκολόγησε μέ τούς ληστάς καί 
τούς έχρησιμοποίησεν ώς όργανά του. Συνειργάσθη μαζί των διά νά κατα- 
στείλη τήν στάσιν ένός συντάγματος (μιλάει γιά τήν άντεπανάσταση τών 
Γαργαλίδη-Λεοναρδοπούλου). Καί δέν εύρέθη κανείς νά σκεφθή, ότι άν 
πρόκειται νά μάς έξασφαλίζουν οί λησταί άπό τά συντάγματα πού στασιά
ζουν, τότε είναι προτιμώτερον νά διαλυθούν τά συντάγματα, νά διαλυθή 
καί τό Κράτος πού βασίζει τήν ϋπαρξίν του εις τήν ύποστήριξιν τών λη
στών... Τό Κράτος διέταξε ένα στρατηγόν νά συνεργασθή μέ τόν λήσταρ
χον Ρέτζον. Εύτυχώς ό στρατηγός είχε συναίσθησιν τής άξιοπρεπείας του 
καί έστειλεν όπίσω τήν διαταγήν, διά τής οποίας έξωθεΐτο εις μίαν πράξιν 
εξευτελιστικήν καί άνήθικον. Τό Κράτος έπέτρεψεν εις ληστάρχους ν ’ άγο- 
ράζουν σπίτια μέσα εις τά Ιωάννινα. Τό Κράτος καλώς γνωρίζει έκείνους 
πού διαχειρίζονται τάς περιουσίας τών λ ηστάρχων μέσα επίσης εις τά Ιω
άννινα. Τό Κράτος άφησε νά κυκλοφορή μέσα εις τά Ιωάννινα, μέ στολήν 
ενωμοτάρχου, ό λήσταρχος πού ήχμαλώτισε εις τό κεντρικώτερον μέρος 
τής πόλεως τόν πλούσιον έβραιόπαιδα (τό Μαραμένο). Στή συνέχεια ό Βε- 
κιαρέλλης σημειώνει δτι ένώ ή Χωροφυλακή άγωνιζόταν έναντίον τής λη
στείας, δέν τήν βοηθοΰσε τό κράτος νά πράξει στό άκέραιο τό καθήκον της. 
Ή  Χωροφυλακή -έλεγε- είχε συλλάβει τόν λήσταρχον Κώσταν Κουμπήν.



Ή  Χωροφυλακή έξετόπισε κατά καιρούς διαφόρους υπόπτους, οί όποιοι 
δμως έπειτα άπό ολίγον καιρόν έπανήρχοντο έφωδιασμένοι μέ σημειώμα
τα διαφόρων βουλευτών, δ λ ω ν  τών κομματικών άποχρώσεων, γαυριών- 
τες καί καυχώμενοι δτι «δέν ήμπορεί νά τούς πειράξη κανείς». Δέν φαίνε
ται, λοιπόν, διόλου παράδοξον πώς μερικά όργανα τής Χωροφυλακής, άν 
όχι δλα, έχουν μειωμένον σήμερον τόν ζήλον των. (’Αναδημοσίευση στήν 
Ή πειρο  τής 17-8-28. Ά ς  συγκρατηθοΰν οί παρατηρήσεις τοϋ άθηναίου δη
μοσιογράφου γιά τις επεμβάσεις τών βουλευτών καί άλλων παραγόντων, 
μέ σκοπό τή ματαίωση τής έκτόπισης υπόπτων).

Έ να  άλλο δημοσίευμα άθηναϊκής εφημερίδας γιά τή ληστεία, τής Κα
θημερινής αυτή τή φορά, λίγες μέρες πριν τις έκλογές, δημιούργησε μεγάλη 
άναστάτωση στά Γιάννινα καί ιδιαίτερα άνάμεσα στόν επιστημονικό κό
σμο τής πόλης. Στήν Καθημερινή τοϋ πρώτου δεκαήμερου τοϋ Αύγούστου 
(άναδημοσιεύτηκε στήν Ή πειρο  τής 10-8-28), καταχωρίστηκε κείμενο, άπο- 
διδόμενο σέ συνέντευξη τοΰ διοικητή Χωροφυλακής Ίωαννίνων Σ. Μπρι- 
λάκη. Σ ’ αύτό ό διοικητής έλεγε, άνάμεσα στ’ άλλα, καί τά εξής, άναφερό- 
μενος γενικότερα στή ληστεία, άλλά καί στήν αιχμαλωσία τών Μελά καί 
Μυλωνά: ...Τό γενόμενον είναι λυπηρόν, άλλά μόνον οϋτω θ ’ άναγκασθή 
τό Κράτος νά λάβχι εξαιρετικά μέτρα πρός καταδίωξιν τών ληστών, τ ο ύ ς  
σ υ γ γ ε ν ε ί ς  τ ώ ν  ό π ο ι ω ν ,  δ τ α ν  ε γ ώ  τ ο ύ ς  ά π ή λ α υ ν ο ν ,  ο ί  
π ο λ ι τ ε υ ό μ ε ν ο ι  έ π α ν έ φ ε ρ ο ν ,  κ α τ ό π ι ν  ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν  τ ω ν ,  
ε ι ς  τ ά ς  έ σ τ ί α ς  τ ω ν .  Α ί ληστρικοί συμμορίαι -συνέχιζε- έχουσιν 
καλλιτέραν ένταϋθα όργάνωσιν άπό τό Κράτος. Δέν άποτελοϋνται μόνον 
άπό κακοποιά στοιχεία, ά λ λ ά  κ α ί  δ ι α φ ό ρ ο υ ς  έ π ι σ τ ή μ ο ν α ς  
κ α ί  π ο λ ι τ ε υ ο μ έ ν ο υ ς  ά κ ό μ η ,  ο ΐ τ ι ν ε ς  π ά ν τ ο τ ε  ε ί ν α ι  
η θ ι κ ο ί  α ύ τ ο υ ρ γ ο ί  τ ώ ν  γ ε ν ο μ έ ν ω ν  λ η σ τ ε ι ώ ν .  Αύτοί σχε
διάζουν τάς ληστείας, εϊτε δ ι ά λ ό γ ο υ ς  χ ρ η μ α τ ι κ ο ύ ς ,  ε ϊ τ ε  δ ι ’ 
ά λ λ ο υ ς  καί τήν έκτελεσιν άναθέτουν εις κακοποιούς ή όργανωμένας 
ληστοσυμμορίας, α ί τ ι ν ε ς  κ α τ ά  κ α ι ρ ο ύ ς  ά π ο τ ε λ ο ϋ ν  τ ή ν  
κ υ β έ ρ ν η σ ι ν  τ ή ς  Η π ε ί ρ ο υ  (Οί ύπογραμμίσεις τοΰ κειμένου).

Ή ταν επόμενο μιά τέτοια συνέντευξη νά δημιουργήσει άναταραχή στή 
γιαννιώτικη κοινωνία καί νά άπασχολήσει γιά μέρες καί έντονα τις το
πικές έφημερίδες. Ό  Χατζής, άπό τήν άρχή τή σχολίασε ώς εξής: Έκφρα- 
στικώτεραι, πλέον άνταποκρινόμεναι πρός τήν πραγματικότητα καί τήν 
άλήθειαν δηλώσεις, δέν θά ητο δυνατόν νά λεχθούν. Σέ έπίρρωση τών θέ- 
σεών του ό Χατζής άναδημοσίευε (11-8-28) καί σχόλιο τοΰ ’Εθνους τών 
’Αθηνών, στηριζόμενο στις δηλώσεις Μυλωνά, μετά τήν άπελευθέρωσή 
του: Δέν συμμεριζόμεθα έξ ολοκλήρου -έγραφε- τήν έκπληξιν τοϋ κ. Μ υ
λωνά, έκ τών άποκαλύ-ψεων τοϋ Κουμπή, δτι, κατά τάς παραμονάς τής λη
στείας, περιεφέρετο εις Ιωάννινα καί είχε μάλιστα καθίσει πλάι του εις 
τόν κινηματογράφον. Οί περίπατοι αύτοί τών βασιλέων τών όρέων
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«ίνγκόγνιτο» εις τάς πόλεις καί αυτήν τήν πρωτεύουσαν πολλάκις, είναι 
εις τήν Ελλάδα μία άπό τάς μικράς των προνομίας. Καί μέ τήν άφήγησίν 
του αυτήν άλλο δέν έκαμε ό λήσταρχος παρά νά ύπογραμμιση τάς δύο 
κυρίας άρετάς, πού εκτρέφουν καί στηρίζουν άκριβώς τό ληστρικόν καθε
στώς: τήν ιδιοτέλειαν καί τήν άνανδρίαν. Εις τά βουνά, τά χωριά καί τά 
Ιωάννινα, ένα σωρό άνθρωποι γνωρίζουν τούς Κουμπήδες καί τούς βοη
θούν. Ά λλο ι διότι κάτι τσιμπούν, καί άλλοι διότι τρέμουν νά καταδώ
σουν... Έφ  ’ όσον ή ϋπαρξις καί ή δράσις τών ληστών στηρίζεται εις τήν 
εύρυτάτην συνωμοσίαν τού συμφέροντος καί τής δειλίας τών άλλων, τό 
καταδιωκτικόν έργον τών άρχών γίνεται δυσχερέστατον.

Ό  Μπριλάκης τήν άλλη μέρα (11-8-28) διέψευσε τό δημοσίευμα της Κα
θημερινής, δηλώνοντας πώς καμιά συνέντευξη δέν έδωσε σέ έφημερίδα τής 
πρωτεύουσας. Έγένετο μόνον -είπε- άπλή συζήτησις μεταξύ εμού καί δη
μοσιογράφου τής «Καθημερινής», καθ’ ήν έθίχθησαν διάφορα ζητήματα 
σχετικά μέ τήν κατάστασιν, άρνούμαι δμως καί θά διαψεύσω κατηγορημα
τικούς τά άναγραφέντα ώς ύπ ' εμού δηλωθέντα ή καί άπλώς λεχθέντα ότι 
εις τάς έν Ήπείρω γενομένας ληστείας είναι πάντοτε όργανωταί καί ηθι
κοί αύτουργοί οί επιστήμονες καί πολιτευόμενοι. Ό  Χατζής, σέ μακροσκε- 
λέστατο άρθρο (12-8-28) έξέφραζε τή λύπη του γιά τή διάψευση, έξακο- 
λουθοΰσε δμως νά ύποστηρίζει δτι αύτές οί δηλώσεις ήταν άνδρικές, τί
μιες, άληθινές καί σύμφωνες μέ τήν πραγματικότητα, χωρίς αύτό νά ση
μαίνει δτι ό επιστημονικός κόσμος έχει τήν εύθύνη πού άποδόθηκε σ’ 
αύτές, σέ άντίθεση μέ τούς πολιτευόμενους πού πράγματι έπέμβαιναν σέ 
συλλήψεις συνεργατών τών ληστών.

Οί σύλλογοι Ιατρικός καί Δικηγορικός διεμαρτυρήθηκαν έντονότατα, 
τόσο γιά τό περιεχόμενο τών, υποτιθέμενων, δηλώσεων Μπριλάκη πρός 
τήν Καθημερινή, όσο καί τή θέση τοϋ Χατζή, πού ύποστήριζε δτι οί δηλώ
σεις αύτές, έστω κι άν ήταν φανταστικές, άπέδιδαν τήν πραγματικότητα. 
Μ ετ’ οδύνης καί έκπλήξεως -άνέφερε ή άνακοίνωση- παρετηρήθη παρά 
τοϋ επιστημονικού κόσμου τής πόλεώς μας, ότι καί ύμεΐς (ό Χατζής) έν τή 
είσηγήσει, άποδέχεσθε ώς όρθάς τάς έφευρεύσεις τοϋ δημοσιεύματος τού
του, περί τών ύπαιτίων τής σημερινής ληστοκρατίας. Μ ετ’ οδύνης, διότι 
είναι όντως λυπηρόν ν ’ άποκαλήται ληστόφιλος ό έπιστημονικός κόσμος, 
ο όποιος πάντοτε ήγωνίσθη καί άγωνίζεται πρός έξυπηρέτησιν τής κοινω
νίας, παλαιών έναντίον πλείστων άντιξόων περιστάσεων, μεταξύ τών 
οποίων καί ή ληστεία, πλήξασα τόν επιστημονικόν κόσμον καί άμέσως διά 
τής αιχμαλωσίας έπιλέκτων μελών του, ώς τοϋ Εύρ. Καζαντζή καί τοϋ 
Ελευθ. Γύρα... Ά λ λ ’ ά φ ’ έτέρου έκπληκτικόν τυγχάνει πώς, ένώ έν ταΐς 
δηλώσεσι ταύταις άνακαλύπτονται επιστήμονες συμμετέχοντες εις συμμο- 
9ίας ληστών καί όργανοϋντες ταύτας, ούδε'ις άρμόδιος έσχε ποτέ τό θάρ- 
9°ζ τής έκτελέσεως τοϋ καθήκοντος του, διά τής συλλήψεως τών έπιστη-



μόνων τούτων έκ τού ώτίου καί τής εφαρμογής τών νόμων κατ' αύτών. 
Άξιοΰσαν, γιά τό λόγο αύτό, οί επιστήμονες τών Γιαννίνων νά ύποδεί- 
ξουν, οί δημοσιογράφοι καί τό κράτος, ποιοι ήταν οί επιστήμονες πού 
συνεργάζονταν μέ τούς ληστές, ώστε καί οί σύλλογοι νά τούς καταγγείλουν 
στόν Ηπειρωτικό λαό, γιά νά δώσουν λόγο τών πράξεών τους. Ή  άόριστη 
άναφορά, κατέληγαν, άποτελούσε ύβρη γιά τόν επιστημονικό κόσμο, τόν 
κατηγορούμενο ώς ληστόφιλο.

Άλλά ό επιστημονικός κόσμος τών Γιαννίνων, καί προπαντός οί δικη
γόροι, δέχτηκαν έπίθεση όχι μόνο άπό τήν *Ηπειρο, άλλά καί άπό τόν 
Ηπειρωτικό άγώνα. Ό  τελευταίος (άρθρο: Οί έπιστήμονές μας. 10-8-28) 
κατηγορούσε τούς επιστήμονες στό σύνολό τους, τονίζοντας ότι όλες οί 
δραματικές πτυχές τής ληστείας στήν ’Ήπειρο εύρίσκουν άδιάφορον ολό
κληρον τόν επιστημονικόν κόσμον. Άναφερόμενος ιδιαίτερα στούς δικη
γόρους, τόνιζε ότι δέν τούς είχε συγκινήσει καθόλου ή αιχμαλωσία τοΰ 
συναδέλφου τους Ελ. Γύρα, δικηγόρου άπό τή Ζίτσα: Έπί τριήμερον σκέ
ψεις καί συσκέψεις, περιαγωγαί προσκλήσεων, κουβεντολογία, έτσι κατη- 
νάλωσαν χρόνον χωρίς νά κατορθωθή ούδέ τό Διοικητικόν συμβούλων 
τοϋ Συλλόγου νά συγκληθή διά νά διαμαρτυρηθή. έστω καί τυπικώς, ένώ 
έπρεπε... Καί τί δέν έπρεπε... Έπρεπε νά μεταβληθή όλος ό κόσμος αύτός 
τής διανοήσεως εις ήφαίστειον πνευματικόν, άπό τό όποιον θά έξηπλώνε- 
το ή λάβα τής καταδίκης καί τό θεών τοϋ ελέγχου καί θά έξετοξεύοντο οί 
πυρόλιθοι διά νά φωτίσουν τό σκοτεινόν Ηπειρωτικόν στερέωμα! Έ πρε
πε ό κόσμος αύτός τών γραμμάτων νά θεώρηση έαυτόν θιγόμενον έκ τοϋ 
καταντήματος τούτου καί έγκαταλείπων τά γραφεία νά διαχυθή εις τούς 
δρόμους κηρύττων τήν άφύπνισιν καί τήν άνάστασιν... Ό  Δικηγορικός 
σύλλογος άπάντησε μέ άνακοίνωσή του ύποστηρίζοντας ότι ό δικηγορικός 
κόσμος καί ό σύλλογός του, χωρίς νά έπιτρέψη εις έαυτόν θεατρικάς 
συγκινήσεις καί σπασμωδικάς χειρονομίας, ώστε νά έξαπολύση λάβας καί 
θεών καί πυριτολίθους... προέβη λελογισμένως εις δεούσας παρά τοΐς 
άρμοδίοις ένεργείας καί υποδείξεις, πρός βελτίωσιν τής ύπό τής ληστείας 
δημιουργηθείσης οίκτράς καταστάσεως. Καί κολακεύεται νά πιστεύη ότι 
οί άνευ επιδείξεων καί τυμπανοκρουσιών προσπάθειαι. δέν ύστεροϋσιν εις 
άποτελεσματικότητα τών πομπωδώς θορυβωδών ένεργειών. Σχολιάζοντας 
στό Ιδιο φύλλο (12-8-28) τήν άπάντηση τών δικηγόρων καί μάλιστα τό ση
μείο στό όποιο ύποστήριζαν ότι ένδιαφέρθηκαν γιά τήν άπελευθέρωση τού 
Γύρα. ό Ηπειρωτικός άγών τους κατηγορούσε, μέ σειρά στοιχείων, ότι τό 
άντίθετο συνέβη, άφού ούτε μιά γενική συνέλευση τοΰ συλλόγου τους δέν 
κατόρθωσαν νά συγκροτήσουν, γιά ν ’ άσχοληθεΐ μέ τό θέμα. Καί κατέληγε: 
Κ αθ’ ημάς οϋτω συνέβησαν τά πράγματα. Βεβαίως ό «Σύλλογος» δικαι
ούται νά ύποστηρίζη τό άντίθετον. Δυστυχώς δμως ημείς δέν δικηγο- 
ρούμεν διά νά μακρύνομεν τήν συζήτησιν.
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r  αρά τίς αυστηρές προειδοποιήσεις τοϋ Γενικοΰ διοικητή Άχ. Καλεύ- 
LX  ρα -θά γίνει ευρύτερος λόγος στή συνέχεια- οί ληστές εξακο
λουθούσαν τήν κακοποιό δράση τους' λίγες μέρες μετά τήν αιχμαλωσία 
τών Μελά καί Μυλωνά, συνέλαβαν κοντά στήν Άβδέλλα, τό διευθυντή τοΰ 
ρουμανικού γυμνασίου Ίωαννίνων καί τήν γυναίκα του, ζητώντας 500.000 
δρχ. λύτρα. Στό μεταξύ ό προεκλογικός άγώνας έφτανε στό κορύφωμά 
του. Ό πω ς καί στήν έποχή μας, έτσι καί τότε, οί πολιτευόμενοι γιά νά δια
φημίσουν τήν υποψηφιότητά τους γέμιζαν μέ τίς φωτογραφίες τους τούς 
τοίχους, χωρίς νά σέβονται ούτε τή Ζωσιμαία σχολή καί τά άλλα έκπαι- 
δευτικά ιδρύματα (στήν ’Αθήνα είχαν άπαγορευτεΐ μέ νόμο οί τοιχοκολλή
σεις στό Πανεπιστήμιο). Προχθές -σχολίαζε ή Ή πειρος τήν παραμονή τών 
εκλογών- οπότε πλανώδιοι έτοιχοκολλοϋσαν τάς γλυκείας καί έλκυσηκάς 
φάτσας τών υποψηφίων Φιλελευθέρων, ήκούσθη διαβάτης παρατυχών νά 
λέγη: —Νά δούμε τί τύχη άναμένει τόν Ζωσιμάδα! Βενιζελικόν ορθόδοξον, 
Καφανταρικόν ή Λαϊκόν θά τόν κάμουν;... Βασικός άξονας τής άντιπολι- 
τευτικής άντιπαράθεσης τών άντιβενιζελικών κομμάτων ήταν νά πείσουν 
τό λαό ότι ή κακοδαιμονία τής Ελλάδας καί προπαντός ή έξαρση τής λη
στείας, πού είχε καταντήσει κακοφορμισμένη πληγή γιά τήν "Ηπειρο, οφει
λόταν στις βενιζελικές ή βενιζελογενεΐς κυβερνήσεις. Α πό τήν πλευρά τών 
Καφανταρικών δέν έλειψαν καί οί υπαινιγμοί γιά άνάμιξη τών Βενιζε- 
λίκών στήν αιχμαλωσία τών Μελά καί Μυλωνά. ’Επειδή ή κατηγορία έξα- 
κολουθοΰσε νά άπασχολεΐ τόν πολιτικό κόσμο καί μετά τίς εκλογές, ό 
στρατηγός Δημ. Μπότσαρης δημοσίευσε στό Ελεύθερο Βήμα ’Αθηνών έπι
στολή, μέ τήν όποία προκαλοΰσε τούς Μελά καί Μυλωνά νά προσκομί
σουν τίς άποδείξεις γιά τά έλατήρια τής αιχμαλωσίας. Στήν πρόκληση άπά
ντησε ό Μυλωνάς μέ τήν εξής έπιστολή του (26-8-28): Ό  βουλευτής Ίωαν
νίνων κ. Μπότσαρης προσπαθεί νά προκαλέση εμέ καί τόν άπουσιάζοντα 
εις Γαλλίαν κ. Άλ. Μελάν, νά έμφανίσωμεν «άποδείξεις» περί τών ελατη
ρίων τής αιχμαλωσίας μας. Άλλά δέν είναι έργον ίδικόν μας, είναι έργον 
τής έπιληφθείσης ήδη άνακρίσεως νά διαλευκάνη τήν όλην ύπόθεσιν καί 
νά έξακριβώση τά τυχόν έλατήρια -τά συνήθως τόσον άσύλληπτα καί 
δυσαπόδεικτα- σταθμίζουσα όχι βέβαια μόνον τόν κυκλοφορούντο ψί
θυρον καί τήν διαίσθησιν πολλών, άλλά προπαντός μερικά περιστατικά, 
παλαιότερα καί νεώτερα, σχέσιν έχοντα μέ τά έν Ήπείρω πρόσωπα καί 
πράγματα. Ήμεΐς κατεθέσαμεν ένόρκως ό,τι έγνωρίζαμεν περί τής ληστεί
ας- Οϋτε έγγραφα, οϋτε «άποδείξεις» προσηγάγομεν. (Ή έπιστολή άναδη- 
μοσιεύτηκε στόν Ηπειρωτικόν άγώνα τής 1-9-28. Είναι φανερό ότι περιέ
χει πολλούς ύπαινιγμούς).

Στήν εκλογική άναμέτρηση κατέβηκαν τρία κόμματα μέ πλήρεις συν
δυασμούς: α) Τό Βενιζελικό συνδυασμό, μέ ύποψηφίους τούς (κατά σειρά 
εΥΥραφής τους στό ψηφοδέλτιο): 1) Καλούδη Γεώργιο, γυμνασιάρχη, 2) Κα-
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τσαδήμα Κωνσταντίνο, δικηγόρο, 3) Λούλη ’Αλκιβιάδη, βιομήχανο, 4) Μί- 
σιο Μιχαήλ, άρειοπαγίτη (είχε διατελέσει καί υπουργός Δικαιοσύνης, λί
γους μήνες, μετά τις έκλογές πέθανε), 5) Μπότσαρη Δημήτριο Τ. Νότη, 
ύποστράτηγο, πρώην ύπουργό Συγκοινωνιών, 6) Σταυρόπουλο Στ. Δονά- 
του, γιατρό καί 7) Φλώρο Παναγιώτη, δικηγόρο, β) Τό συνδυασμό τών 
Προοδευτικών (Καφανταρικών μέ σύμπραξη τών !Αγροτικών), μέ ύποψη- 
φίους τούς: 1) Δημάρατο Βασίλειο, 2) Γούσια Νικόλαο, 3) Μελά ’Αλέξαν
δρο, 4) Μυλωνά ’Αλέξανδρο, 5) Χασιώτη Σπυρίδωνα, 6) Κονταξή Δημή- 
τριο καί 7) Μέρτζιο Θεόδωρο, γ) Τό συνδυασμό τοϋ Ααϊκοϋ κόμματος μέ 
ύποψηφίους τούς: 1) Γούδα Μιχαήλ, 2) Κιτσώνα Εμμανουήλ, 3) Κούρεντα 
Βασίλειο, 4) Κωνσταντινίδη Γεώργιο, δικηγόρο, 5) Σπέγγο Κωνσταντίνο, 
6) Τζαβέλλα Γεώργιο, δικηγόρο καί 7) Χρηστοβασίλη Χρηστό, δημοσιογρά
φο. Έκτός άπό τούς επίσημους συνδυασμούς υποψηφιότητα είχαν θέσει 
καί πολλοί άνεξάρτητοι, οί όποιοι, βλέποντας τήν πόλωση πού ύπήρχε,

άπέσυραν σχεδόν όλοι τις 
ύποψηφιότητές τους.

'Όπως είχε άπό καιρό έπι- 
σημανθει, ή νίκη τοΰ Βενιζέ
λου ήταν σαρωτική, τόσο στήν 
"Ηπειρο, όσο καί στήν ύπόλοι- 
πη Ελλάδα. Τό Βενιζελικό 
κόμμα, μαζί μέ τούς συνεργα- 
σθέντες, άπό τις 250 έδρες τής 
Βουλής κέρδισαν τις 223 (178 
ό Βενιζέλος, 20 ό Παπαναστα
σίου, 9 ό Κονδύλης, 5 ό Μιχα- 
λακόπουλος, 5 ό Ζαβιτσιάνος 
καί 6 οί άνεξάρτητοι Δημοκρα
τικοί). Ή  άντιπολίτευση κατα
ποντίστηκε. ’Από τις 27 έδρες 
πού κέρδισε, 19 πήραν οί 
Λαϊκοί, 4 οί άνεξάρτητοι Βα- 
σιλόφρονες, 3 ό Καφαντάρης 
καί 1 ό Μεταξάς. Βέβαια, μέ 

τό άναλογικό σύστημα πού ΐσχυσε στις προηγούμενες έκλογές (τώρα οί 
έκλογές έγιναν μέ τό πλειοψηφικό καί στενή περιφέρεια) διαφορετική 
θάταν ή δύναμη τών κομμάτων σέ έδρες. Πάντως ό Βενιζέλος καί οί 
συνεργαζόμενοι, μ’ όποιο σύστημα κι άν γίνονταν οί έκλογές θά τις κέρ
διζε, γιατί συγκέντρωσε τό 61,08% τών ψήφων. Ά πό τήν έκταση τής νίκης
έμεινε κατάπληκτος κι ό Βενιζέλος καί τό έπιτελειο του. Περίμενε νίκη (μ’
έπιφύλαξη πάντοτε, θυμόταν τό 1920, καί τότε έπιφανειακά δλα έδειχναν
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πώς θά κέρδιζε τις εκλογές, τίς έχασε δμως...) άλλά δχι τόσο μεγάλη: 
Ούοιαστικά ό ελληνικός λαός μέ έγκατέστησε κοινοβουλευτικόν δικτάτο
ρα, έγραφε στή γυναίκα του ό Βενιζέλος. Κατάπληκτοι έμειναν καί οΐ 
άντιπολιτευόμενοι. Ό  άρχηγός τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος Π. Τσαλδάρης δή
λωσε: Πρόκειται περί νέας επιδημίας -είχε άρχίσει τότε ή επιδημία τοΰ

φοφόρους νά κάνουν επιλογή τών καλλίτερων άπ’ δλα τά ψηφοδέλτια, ό 
κόσμος ψήφισε τούς βενιζελικούς, «κορδόνι». Άκόμα καί ή αιχμαλωσία 
τών Μελά καί Μυλωνά, πού είχε δημιουργήσει κύμα συμπάθειας πρός 
τούς δυό πολιτευτές τοΰ Καφανταρικοΰ κόμματος, έλάχιστη επίδραση είχε 
στή διαμόρφωση τοΰ άποτελέσματος. Ό  λαός ψήφισε Βενιζέλο, τά πρόσω
πα δέν τόν ένδιέφεραν.

Οί έκλεγέντες 7 βουλευτές τοΰ Βενιζελικοϋ συνδυασμοϋ (σέ σύνολο ψη- 
φισάντων 19.921, πλήν δύο τμημάτων), έλαβαν, κατά σειρά επιτυχίας τούς 
εξής ψήφους: 1) Μπότσαρης 16112, 2) Μίσιος 16093, 3) Κατσαδήμας 
14994,4) Δούλης 14901,5) Καλούδης 14200, 6) Φλώρος 14103 καί 7) Σταυ- 
ρόπουλος 13830. Οί ήττηθέντες ύποψήφιοι τοΰ Λαϊκοϋ κόμματος πήραν: 
1) Γούδας 3743 2) Κωνσταντινίδης 3048, 3) Χρηστοβασίλης 2900, 4) Κού- 
ρεντας 2697,5) Τζαβέλλας 2422, 6) Σπέγγος 2296 καί 7) Κιτσώνας 2120. Ό  
υποψήφιος τοΰ Κομμουνιστικού κόμματος (δέν εξέλεξε κανένα βουλευτή 
σ’ δλη τήν Ελλάδα καί εκμηδενίστηκε ώς κόμμα, άφοΰ έχασε τά 2/3 τής 
δύναμής του πήρε ποσοστό μόλις 1,41%) Πικρός 690 ψήφους. Άπό τούς 
Ανεξαρτήτους πήραν οί: Φίλιος 341. Μπάρδας 27, Ρώϊμπας 18, Καρα- 
μπαγλής 14, Καγιάς 5, Γιαννάκος 3, Τσιαντής 1, Παπαδόπουλος Ιω. δικη
γόρος 0.

Καί οί ψηφοφόροι τής πόλης τών Γιαννίνων Βενιζέλο ψήφισαν, στή 
συντριπτική τους πλειοψηφία, στά παρακάτω τμήματα (σέ κάποια τό πο

Δαγγείου πυρετοΰ στήν Αθήνα 
πού έπεκτάθηκε σ’ δλη τήν Έλλά- 
δα- ή όποία έσάρωσε καί αυτούς 
τούς κορυφαίους άντιβενιζελι- 
κούς.

Δημάρατος Βασίλειος 

Γούσιας Νικόλαος 

Μελάς Ά  λέξανδρος 

Μυλωνάς 'Αλέξανδρος 

Χασιώτης Σπυρίδων 

Κονταξής Δη μητριός 

Μ έρτζος Θεόδωρος

Στήν "Ηπειρο καί στούς τρεις 
-τότε- νομούς της, δλες τίς έδρες 
τίς πήρε ό Βενιζέλος. Στό νομό 
Ίωαννίνων -περιλαμβανόταν ά
κόμα σ’ αύτόν καί τό μεγαλύτερο 
τμήμα τοΰ νομοΰ Θεσπρωτίας- 
έκλέχτηκαν δλοι οί ύποψήφιοι 
τοΰ συνδυασμοϋ του. Παρά τόν 
άγώνα τών άντιπολιτευόμενων 
έφημερίδων νά πείσουν τούς ψη-
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σοστό επιτυχίας έφτασε στό 80%): Ό  άριθμός δσων ψήφισαν κατά τμήμα 
ήταν: 1) !Αγροτικό 548, 2) Παυλίδειος σχολή 476, 3) Ζωσιμαία σχολή 556, 
4) ’Ορφανοτροφείο Γεωργ. Σταύρου 288,5) Καπλάνειος σχολή 400, 6) Μα- 
ρούτσειος σχολή 396. Ά πό τό σύνολο τών εγγεγραμμένων 3433, ψήφισαν 
2664, δέν ψήφισαν δηλαδή 769 (ποσοστό άποχής 22,43%).

Τήν περιγραφή γιά τόν εορτασμό τής νίκης τών Βενίζελικών τήν άντι- 
γράφουμε άπό τήν άντιπολιτευόμενη (Καφανταρική) έφημερίδα Ηπειρωτι

κός άγών (21-8-28): Μ ετ’ άκρατήτου 
ενθουσιασμού καί άνεκλαλήτου χαράς, 
ή πόλις έδέχθη χθες τάς πρώτας ειδή
σεις τόσον έπί τών τοπικών άποτελε- 
σμάτων, όσον καί έπί τών γενικών τοι- 
ούτων. Ή  πόλις καθ’ όλην τήν χθές 
ημέραν είχε δψιν έορτασμού. Οί Φιλε
λεύθεροι πολίται, μέ τήν χαράν ζωγρα- 
φισμένην εις τά πρόσωπά των, περιήρ- 
χοντο τήν πόλιν καί έζητωκραύγαζον 
ύπέρ τού κ. Βενιζέλου. Οί άντιβενιζελι- 
κοί κύκλοι τής πόλεως κατεπτοημένοι, 
τόσον έκ τών άποτελεσμάτων τής 
Ηπείρου, όσον καί έκ τών γενικών τοι- 
ούτων, έ'ξεφράζοντο μέ αίσθημα έκπλή- 
ξεως. Άπό τών μεσημβρινών ώρών αί 
διαδόσεις εφερον άποτυχόντας καί 
αύτούς τούς άρχηγούς τών άντιπολι- 
τευομένων τόν κ. Βενιζέλον κομμάτων. 
Ούτως ό ένθουσιασμός τού κόσμου 

Προεκλογικό σκίτσο τοϋ Βενιζέ- ηύ'ξανε καί αί εκδηλώσεις καθίσταντο
λου, άπό παλαιότερες εκλογές. ζωηρόταται. Οί μικροί όμιλοι έπολλα-

πλασιάζοντο καί περί τάς νυκτερινός 
ώρας εις τήν Κεντρικήν πλατείαν έσχηματίσθη όγκωδεστάτη διαδήλωσις. 
Τά πλήθη, παιανιζούσης καί τής μουσικής, συνεκεντρώθησαν έξωθι τοϋ 
εκλογικού κέντρου τών Φιλελευθέρων καί έζητωκραύγαζον ύπέρ τών έπι- 
τυχόντων βενίζελικών βουλευτών καί τοϋ κ. Βενιζέλου. Ό  τόνος τοϋ πανη
γυρισμού μετεδόθη έκ τής πόλεως καί εις τά πέριξ χωρία. Χωρικοί μέ έγχώ- 
ρια όργανα, έώρταζον τήν νίκην μέ ζητωκραυγάς καί έπανηγύριζον... Αύτά 
τά γράφει μιά άντιπολιτευόμενη έφημερίδα. Μόνο πού ό διευθυντής της 
μπορεί νά χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα γιά τούς ύποψήφιους τοΰ Βενι- 
ζελικοΰ συνδυασμοϋ, ποτέ όμως δέν είπε κακό λόγο γιά τόν άρχηγό τους, 
ήταν κι αύτός άπό τούς παλιούς πιστούς τοΰ «Μπόμπα»...
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Από τό πρωί τής παραμονής τής γιορτής τής Παναγιάς, τό σπίτι τοϋ 
Πέτρου Κωστίδη γέμισε κόσμο. Ή ταν εκεί όλη ή οικογένεια -μόνο ό 

Δημήτρης έλειπε-, ή Φωτεινή, ό Θερειανός μέ τήν ’Αλεξάνδρα άπό τήν Κα- 
λούτσανη, ή Χριστίνα μέ τόν άντρα της καί τό μικρό κορίτσι τους, καί 
πολλοί φίλοι άπό τήν Καραβατιά' είχαν μάθει γιά τόν ερχομό τής Θεώνης 
κι ήθελαν, άπό άγάπη άλλά καί περιέργεια, νά παρευρεθοϋν στήν άφιξή 
της. Οί ώρες τής άναμονής φαίνονταν άτέλειωτες κι όσο περνοΰσαν, τόσο 
ή άδημονία μεγάλωνε. Τελικά ή Φιλίτσα δέν κρατήθηκε: —Αέν μπορώ νά 
περιμένω άλλο τήν άδελφή μου εδώ μέσα, στό κλειστό σπίτι, θέλω νά τήν 
πρωταντικρύσω έξω, στό φώς τοϋ ήλιον. Θά πάρουμε ένα αυτοκίνητο, είπε 
στή μητέρα της καί τήν πεθερά της τή Λευκή, θάρθει μαζί μας κι ό Νίκος, 
καί θά πάμε νά τούς περιμένουμε έξω άπό τά Γιάννινα. Λέν μέ κρατάει ό 
τόπος. Οί γυναίκες δέν έφεραν άντίρρηση, οϋτε κι ό Νίκος, εξάλλου καί 
τών ίδιων έπιθυμία ένδόμυχη ήταν νά συναντηθούν, όσο τό δυνατό γρηγο
ρότερα μέ τή Θεώνη. ’Έστειλαν τήν Ειρήνη βρήκε αυτοκίνητο καί κοντά τό 
μεσημέρι ξεκίνησαν άκολουθώντας τό δρόμο τής Πρέβεζας, τότε περνούσε 
-άκόμα καί μετά τόν πόλεμο- μέσα άπό τήν Καλούτσανη. Ώ ς ποϋ θά έφτα
ναν; Δέν τό είχαν προαποφασίσει. Πριν ό δρόμος άρχίσει νά κατεβαίνει 
πρός τήν Κανέττα, σταμάτησαν. —’Αρκετό δρόμο κάναμε, είπε ό Νίκος, 
εδώ θά τούς περιμένουμε. Κοντά εκεί ήταν ένα δέντρο, ξάπλωσαν στόν 
ίσκιο του. Στήν άρχή άρχισαν συζήτηση γιά χίλια δυό πράγματα τής πόλης, 
κουτσομπολιά περισσότερο, γιά τις έκλογές καί τήν αιχμαλωσία τών Μελά 
καί Μυλωνά. Ή  συζήτηση σιγά-σιγά έσβησε, σάν άπό εσωτερική παρόρμη- 
ση, ούτε καταβλήθηκε προσπάθεια νά ξαναζωντανέψει. Καθένας άποτρα- 
βήχτηκε στόν εαυτό του κι έκανε τις δικές του σκέψεις. Ή  Φωτεινή, άνα- 
κύκλωνε τις άνησυχίες της γύρω άπό τήν κατάσταση τής Θεώνης, πρό πα
ντός τις επικέντρωνε στό θέμα τής ύγείας της. Αύτή. μόνο άπό τήν άγωνία 
της, είχε ύποφέρει τόσο πολλά, τί συνέπειες θά είχαν τάχα ή βία, ή ταλαι
πωρία, τά βάσανα, τά μαρτύρια τοϋ σώματος καί τής ψυχής στό ήθικό, 
στήν ψυχολογική της κατάσταση, στήν ύγεία τής κόρης της; Θ’ άντίκρυζε 
σέ λίγο σωστό άνθρωπο, ή ομοίωμα άνθρώπου, έτοιμου νά καταρρεύσει; 
Καλά είναι ή κόρη μας τής είχε πει ό άντρας της άπό τήν ’Αθήνα, μόνο 
δταν τήν έβλεπε ή Ιδια θά έκτιμούσε πόση άξια είχε αύτό τό καλά. Ή  Φι
λίτσα τά ίδια μέ τή μάνα της σκεφτόταν, μόνο πού στούς συλλογισμούς 
της μπερδευόταν καί τό όνειρο τής ζωής, νά σπουδάσει στό Πανεπιστήμιο. 
Ό  πατέρας της καί ό πεθερός της είχαν συμφωνήσει, τοΰ Νίκου έπρεπε τώ
ρα νά τό ποΰν. 'Όλα δμως έξαρτόνταν άπό τήν κατάσταση τής Θεώνης καί 
τις ικανότητες προσαρμογής της στό νέο περιβάλλον. Μποροϋσε νά τήν 
άφήσει μόνη στά πρώτα μεγάλα καί άποφασιστικά βήματά της, κι αύτή νά 
τρέχει στήν ’Αθήνα, κυνηγώντας όνειρα τής έφηβείας της; Δέν έπρεπε νά 
βιαστεί, αύτή τήν άπόφαση πήρε τή στιγμή εκείνη. Δέν είχε δικαίωμα νά
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θυσιάσει τήν άδερφή της στήν εκπλήρωση τών δικών της επιθυμιών. Ό  Σε
πτέμβριος έφτανε, ήταν έτοιμη γιά τις εξετάσεις, έπρεπε δμως νά τις άνα- 
βάλλει, θά πήγαινε τήν άλλη χρονιά, τώρα θά στεκόταν στό πλευρό τής Θε
ώνης. Ένοιωσε νά τής φεύγει ένα βάρος άπό τήν καρδιά, καιρό τώρα πά
λευε νά δώσει μιά λύση στό πρόβλημα, ήρέμησε.

Βόγγος μηχανής άκούστηκε καί τούς ξύπνησε δλους άπό τήν περισυλλο
γή. Τό αύτοκίνητο άνέβαινε άγκομαχώντας τήν επικίνδυνη τότε άνηφόρα 
τής Κανέττας. Διαισθάνθηκαν πώς ήταν τό αύτοκίνητο πού περίμεναν, 
άφησαν τά δέντρα κι έτρεξαν καί στάθηκαν στή μέση τοΰ δρόμου. Ό  οδη
γός, βλέποντας άνθρώπους στό κατάστρωμα, είχε άνεβεΐ πιά τήν άνηφόρα, 
κι ήταν έτοιμος νά πάρει τώρα τόν κατήφορο, σταμάτησε. Περίεργοι οί επι
βάτες του, ό Γιάγκος πρώτα κι ύστερα ό Πέτρος, κατέβηκαν γιά νά δοΰν 
ποιοι ήταν αύτοί πού τούς έκοβαν τό δρόμο. Μόλις άντίκρυσε τή γυναίκα 
του καί τούς άλλους, στήν άρχή έμεινε άφωνος, ή εμφάνισή τους τόν ξάφ
νιασε. Δέν κράτησε πολύ ή άμηχανία του. Ή  γυναίκα του έτρεξε καί τόν 
άγκάλιασε σφιχτά, σά νά φοβόταν μήν τόν χάσει, λόγος δέν έβγαινε άπό τό 
στόμα της' Φωτεινή, τής ψιθύρισε ό Γιάγκος, έφερα τήν κόρη μας. Τό άγγελ
μα τής χαρμόσυνης είδησης δυνάμωσε τή θέλησή της νά σταθεί όρθια ήταν 
έτοιμη νά λιποθυμήσει. Στό μεταξύ βγήκε άπό τό αύτοκίνητο κι ό Πέτρος, 
έλαμπε άπό χαρά, ή Λευκή κι ό Νίκος έτρεξαν κοντά του, ή Φιλίτσα πήγε 
μέ τούς δικούς της. Άπό τήν άνοιχτή πόρτα τοΰ αύτοκινήτου έκανε τώρα 
τήν εμφάνισή της ή Θεώνη. Ψηλή, στητή, όμορφη, ό πόνος είχε γλυκάνει τά 
χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου της, άντίθετα μ’ δ,τι συμβαίνει σ’ άλλους, 
στεκόταν μπροστά τους άκίνητη, προσπαθώντας νά συνειδητοποιήσει ποΰ 
βρισκόταν καί ποιούς άντίκρυζε. —Μητέρα, άφησε μιά κραυγή, έκρυβε μέ
σα της χαρά άνεκλάλητη, άλλά μαζύ οδύνη καί σπαραγμό. "Ολα τά συναι
σθήματα πού άγωνιζόταν τόν τελευταίο καιρό ν ’ άπωθήσει στά βάθη τοΰ 
ύποσυνείδητου, γιά νά ξεφύγει άπό τήν τυραννία τους, πλημμύρισαν ξαφ
νικά τήν καρδιά της κι έδωσαν μιά ειδική άπόχρωση στήν κραυγή τής χαράς 
πού έκτοξεύθηκε άπό τά στήθη της. Έσμιξαν, μητέρα καί κόρη, σ’ ένα σύ
μπλεγμα βουβής επικοινωνίας σωμάτων καί ψυχών, πού είχαν δοκιμάσει 
δλες τις αποχρώσεις τού πόνου, πού ζοΰσαν, χρόνια τώρα, μέ τήν έλπίδα 
τέτοιων στιγμών, δύσκολα νά άποδοθεΐ ή εσωτερική διάσταση μέ τόν χρω
στήρα ζωγράφου, τή σμίλη τοΰ γλύπτη ή τή συνθετική ικανότητα καί τή φα
ντασία τοΰ συγγραφέα. Δέν έλεγαν ν ’ άφήσουν ή μιά τήν άλλη, μόνο δταν 
ήρθε κοντά τους ή Φιλίτσα καί ψιθύρισε τ ’ όνομα τής άδελφής της, τό σύ
μπλεγμα διαλύθηκε, τά μάτια τής Θεώνης άνοιξαν πελώρια, άδελφή μου, 
φώναξε, κι έκρυβαν τά λόγια της νοσταλγικές άναμνήσεις ζωής εύτυχισμέ- 
νης, έκτοπλάσματα φαντασιώσεων σέ στιγμές οδύνης καί σπαραγμού, φτε- 
ρουγίσματα έλπίδων πού συντρίβονταν κάτω άπό τό βάρος τής σκληρής 
πραγματικότητας, κι άγάπη άδελφική, χωρίς δρια, ίδιο άστείρευτο νερό
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ακοίμητης βρυσομάννας. Κι ήρθαν μαζί ό Νίκος καί ή Λευκή, ό Πέτρος, ό 
Γιάγκος καί ή Φωτεινή, είχαν γίνει δλοι ένα σώμα, μιά ψυχή, μιά κοινή 
προσδοκία, γιά δλους, προπαντός γιά τή Θεώνη, πού έκείνη τή στιγμή 
έκλεινε ένα μεγάλο, πολυτάραχο κεφάλαιο τής ζωής της, κι άνοιγε ένα 
άλλο, μέ τούς καλλίτερους οιωνούς. Ή  Θεώνη δέν μπορούσε νά κρατηθεί 
δρθια άπό τίς άλλεπάλληλες συναισθηματικές δονήσεις δέν χόρταινε νά 
βλέπει τή μάνα της καί τήν άδελφή της, τό Νίκο καί τή Λευκή, ήταν πληρο- 
φορημένη γιά δλα, πριν ξεκινήσουν άπό τήν Λθήνα, τούς είχε πλάσει στή 
φαντασία της, ή πραγματικότητα ξεπερνούσε τίς προσδοκίες της. Ή  ώρα 
περνούσε κι έπρεπε νά βιαστούν. Τούς περίμεναν κι άλλοι στά Γιάννινα, τό 
αρχοντικό τοϋ Πέτρου είχε γεμίσει κόσμο. Μπήκαν στ’ αύτοκίνητα μ’ άλλη 
σειρά τώρα, στό ένα πήγαν ή οικογένεια τοϋ Γιάγκου, ενωμένη πιά -κάποι- 
ος έλειπε, ήταν τ ’ δμορφο παλληκάρι πού είχαν σκοτώσει τά μπουλούκια 
τών άφηνιασμένων Τσέτηδων, δταν μπήκαν στή Σμύρνη, τό τρίτο τους παι
δί, δταν τό θυμόταν ή Φωτεινή, έκλαιγε σιωπηλά, νά μήν τήν καταλάβει ό 
άντρας της- καί στ’ άλλο ό Πέτρος μέ τή Λευκή καί τό Νίκο. Ή  Θεώνη άπό 
τή στιγμή πού ξαναμπήκε στ’ αυτοκίνητο δέν ξαναμίλησε, ήθελε νά βάλει 
σέ μιά τάξη τό πλήθος τών νέων παραστάσεων πού τήν συγκλόνισαν. Ανη
σύχησαν κάπως οί δικοί της, ό Γιάγκος καταλάβαινε, δέν είχε προκάνει 
δμως νά ενημερώσει καί τούς άλλους γιά τό πώς θά τής συμπεριφέρονταν 
στό μέλλον, προπαντός γιά τήν άνάγκη νά μή δώσουν ποτέ, γιά πολύν και
ρό, άφορμή στή Θεώνη νά ξαναγυρίσει στις άποτρόπαιες εμπειρίες τοΰ πα
ρελθόντος. Θά τούς τά έλεγε μόλις κατέβαιναν στά Γιάννινα.

Καθώς περνοϋσε ή ώρα, δλο καί περισσότεροι, φίλοι καί γνωστοί τών 
δυό οικογενειών, συγκεντρώνονταν στό σπίτι τοΰ Πέτρου. Τό γεγονός μα
θεύτηκε στήν πόλη άπό νωρίς τό πρωί, σχολιάζονταν παντοΰ, στις προ- 
σφυγικές συνοικίες οί γυναίκες τό θεωροΰσαν ώς θαΰμα, ήταν δυνατό ποτέ 
ν’ άφήσουν οί Τοΰρκοι έλεύθερο ένα νέο κορίτσι, πολλές οικογένειες θρη- 
νοΰσαν τέτοιες άπώλειες, κανένα κορίτσι καί κανένα άγόρι δέν είχε γυρίσει 
πίσω άπό τά βάθη τής Τουρκιάς. Ό  έρχομός τής Θεώνης άνέξυσε πληγές κι 
έκανε πολλά μάτια νά κλάψουν. Τίποτε! Θαΰμα έγινε! Γιατί μόνο μέ θαύμα 
μποροΰσες νά γλυτώσεις άπό τά χέρια τών Τούρκων...

Ντάλα μεσημέρι, ό ήλιος έκαιγε, αύγουστιάτικος ήλιος πού τσουρούφλι
ζε τά πάντα, ή ώρα είχε περάσει τίς δυό καί κανένας δέν έλεγε νά φύγει. 
Κάποια παιδιά πού έπαιζαν στήν άρχή τοΰ δρόμου, δπου τό άρχοντικό τοΰ 
Πέτρου, είδαν τά αύτοκίνητα κι έτρεξαν νά πάρουν τά συχαρίκια. — Έρχο
νται! Έρχονται! φώναξαν μ’ δλη τους τή δύναμη, ό κόσμος άναταράχτηκε, 
ό Δημήτρης κατέβηκε καί φίλεψε τούς αγγέλους τών καλών ειδήσεων, δσο 
ν’ άνεβει τό κεφαλόσκαλο τοΰ σπιτιού, τ’ αύτοκίνητα στάθμευσαν μέ τό θό
ρυβο πού έκαναν οί παλιές μηχανές, δλοι έτρεξαν πρός τήν είσοδο, παρο
λίγο νά τήν γκρεμίσουν, άν μερικοί ψύχραιμοι δέν έπέβαιναν. Ή  είσοδος
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'έμεινε ελεύθερη, ό κόσμος παρατάχθηκε σέ δυό σειρές, γιά ν ’ άφήνει ελεύ
θερη τή δίοδο, άπό τό πρώτο αύτοκίνητο κατέβηκαν ό Πέτρος, ή Λευκή καί 
ό Νικος, ή περιέργεια καί ή συμπάθεια τοΰ κόσμου είχε φτάσει στό κατα- 
κόρυφο, άνοιξαν καί οί πόρτες τοΰ δεύτερου αυτοκίνητου, νάτην ή Φιλίτσα 
πρώτη, ύστερα ή Φωτεινή, κοντά της ό Γιάγκος, άλλά ή Θέωνη, πού ήταν ή 
Θεώνη; Περίμεναν καί οί δικοί της νά κατεβεΐ ύστερα άπ’ αύτούς, όμως τό 
κορίτσι, βλέποντας τό πλήθος κι άκούοντας τις φωνές, ένοιωσε έντονη 
συγκίνηση, άνάμικτη μέ κάποιο φόβο, στό νοϋ της ζωντάνεψαν στιγμές πού 
έκανε μεγάλο άγώνα γιά νά τις λησμονήσει, τις φάνηκε πώς έκεΐνο τό 
πλήθος έμοιαζε μέ τά φανατισμένα μπουλούκια τών άνθρώπων, τών πόλε
ων καί τών χωριών τής Τουρκίας πού λοιδωροΰσαν, χλεύαζαν καί έβριζαν 
τούς αιχμάλωτους "Ελληνες στρατιώτες καί όσους είχαν άρπάξει άπό τά 
σπίτια τους, καθώς περνούσαν άπ’ έκει, γιά νά όδηγηθοΰν στά ένδότερα 
τής Μικράς Άσίας. Οϋτε καί ή ίδια μποροΰσε νά έξηγήσει αύτό τό συνειρ
μό, όμως τά πόδια της παρέλυσαν, δέν ένοιωθε τή δύναμη νά κατεβεΐ άπό 
τό αύτοκίνητο. Ό  Γιάγκος καθώς δέν τήν έβλεπε νά έρχεται, γύρισε πίσω 
άνήσυχος: —Συμβαίνει τίποτε Θεώνη: τή ρώτησε σιγανά. — Τίποτα πατέρα, 
άπάντησε, ένοιωσα μιά ξαφνική άδυναμία, προχώρα, δέν θέλω νά μέ βοη
θήσεις, θά κατέβω μόνη μου. Συγκέντρωσε όλες τις δυνάμεις της, δπως έκα
νε καί στις πιό δύσκολες στιγμές τής δοκιμασίας της καί νάτη έξω άπό τ ’ 
αύτοκίνητο ν ’ άντικρύζει μ’ άπέραντη άγάπη, άποτυπωμένη σέ κάθε της 
έκφραση, τούς άνθρώπους πού ήρθαν νά τήν υποδεχτούν, μ’ ένα πρόσωπο 
ίδιο μ’ έκεινο τής Παναγίας πού γιόρταζε. Στήν άρχή ό θαυμασμός γιά τήν 
ύπέροχη μορφή πού άντίκρυζαν, περίμεναν νά δοϋν ένα βασανισμένο πρό
σωπο κι ένα έρειπωμένο άπό τά βασανιστήρια κορμί, κρατούσε τά στόματα 
κλειστά, ύστερα όλοι ξέσπασαν σ' ένθουσιώδεις εκδηλώσεις συμπάθειας 
καί ικανοποίησης. Κάποιος άρχισε νά χειροκροτεί, τόν άκολούθησαν δλοι, 
σ' δλη τή διάρκεια πού ή Θεώνη μέ βήμα άργό, μέ δάκρυα τώρα στά μάτια 
άπό τή συγκίνηση, άλλά μέ παράστημα μεγάλης άρχόντισσας τών παλιών 
καιρών, περνούσε άνάμεσά τους γιά ν ’ άνεβει τό κεφαλόσκαλο καί νά πέσει 
στήν άγκαλιά τοϋ Δημήτρη πρώτα, κι ύστερα δλων τών άνθρώπων τής 
οικογένειας τοΰ Πέτρου, τής Χριστίνας, τοΰ Θερειανοΰ, τής ’Αλεξάνδρας, 
δέν χρειάστηκε νά λέν τά όνόματά τους, ούτε οί μικροί, ούτε οί μεγάλοι, 
άπό τις περιγραφές τοΰ πατέρα της καί τοΰ Πέτρου στήν ’Αθήνα, καί τής 
Φιλίτσας κατά τή διαδρομή άπό τήν Κανέττα πρός τά Γιάννινα, είχε κατα
τοπιστεί, καταλάβαινε άμέσως ποιός ή ποιά ήταν έκεΐνος πού τήν άγκάλιαζε 
καί τή φιλούσε. Ό  κόσμος έδειχνε διάθεση νά περάσουν δλοι νά τήν χαιρε
τήσουν, νά τής ποΰν ένα καλό λόγο καί νά έκφράσουν τις εύχές τους γιά 
τό μέλλον, δμως ό Πέτρος δέν τό έπέτρεψε. Ή  κούραση, ύστερα άπό τόσες 
ώρες ταξίδι μέ τό πλοίο καί τ ’ αύτοκίνητο, μαζί καί οί συγκινήσεις, είχαν 
εξουθενώσει δλους, προπαντός τή Θεώνη, δέν θάντεχε τή δοκιμασία νά δε-
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χτεΐ τίς ευχές εκατοντάδων ανθρώπων. —Ακούστε, φώναξε στούς συγκε
ντρωμένους, θέλω νά μάς συγχωρήσετε γιατί σήμερα δέν θά μπορέσουμε νά 
δεχτοϋμε τίς ευχές σας καί τίς εκδηλώσεις τής άγάπης σας, δέν μάς κρατοϋν 
τά πόδια μας καί ή άντοχή τής Θεώνης έχει εξαντληθεί. Αύριο τό σπίτι μας 
γιορτάζει. Μετά τό τέλος τής θείας λειτουργίας, θά είναι άνοιχτό γιά δλους 
ώς τό βράδυ, θά μπορέσουμε έτσι καί νά σάς περιποιηθοϋμε. Σήμερα αύτό 
είναι άδύνατο. Ζητώ καί πάλι τή συγχώρησή σας. πιστεύω νά μάς καταλα
βαίνετε... Κατάλαβαν καί χωρίς καμιά διαμαρτυρία δλοι άποχώρησαν, 
άποφασισμένοι νά ξαναγυρίσουν τήν άλλη μέρα δχι μόνο γιά νά ευχηθούν 
άλλά καί νά γλεντήσουν...

Τό άπόγευμα ήταν άφιερωμένο στήν Παναγία. Ή  Θεώνη παρακάλεσε 
τούς δικούς της νά τή συνοδεύσουν στό Άρχιμανδρειό, γιά νά παρακο
λουθήσει τόν εσπερινό τής μεγάλης γιορτής. Πήγαν μαζί της καί οί δυό 
οικογένειες, έκτός άπό τά παιδιά. Γεμάτη ή έκκλησία άπό κόσμο, μέ δυσκο
λία μπόρεσαν νά μπουν. Ή  Θεώνη κατευθύνθηκε άμέσως πρός τήν εικόνα 
τής Παναγίας, άσπάστηκε τήν Κοίμηση κι ύστερα πήγε καί γονάτισε κάτω 
άπό τήν εικόνα τοΰ τέμπλου, έμεινε έκει ώς τό τέλος τού έσπερινοΰ. Τό ιδιο 
έπαναλήφθηκε καί μέ τήν άκολουθία τοΰ Ακαθίστου ύμνου πού ψάλλεται 
τίς βραδυνές ώρες τής άγρυπνίας, ό κανόνας μόνο, Ανοίξω τό στόμα μου.., 
χωρίς τούς Χαιρετισμούς, μαζί μέ τά τροπάρια τοΰ δρθρου τοΰ Δεκαπε- 
νταύγουστου: Πεποικιλμένη τή θείςι δόξη... (Στό χωριό μου, τή Βίτσα Ζα- 
γοριοΰ, πρόφτασα καί έψαλλα καί τά τροπάρια τοΰ έπιτάφιου ύμνου τής 
Παναγίας: Ή  ζωή έν τάφω. κατετέθης Αγνή.., Α ξ ιό ν  έστί, μακαρίζειν σε 
τήν Θεοτόκον.., Α ί γενεαί πάσαι ύμνον τή ταφή σου, προσφέρουσι Παρθέ
νε... Μετά τόν πόλεμο ό έπιτάφιος ύμνος τής Παναγίας δέν ξανακούστη
κε...). Στό μεταξύ, σ’ δλο τό έκκλησίασμα διαδόθηκε ή είδηση δτι ή κόρη 
τοΰ Γιάγκου Κεϊβανίδη, είχε φτάσει στά Γιάννινα καί βρισκόταν στήν 
έκκλησία. Ό ταν οί άκολουθίες τελείωσαν καί ή Θεώνη μέ τούς δικούς της, 
άφοΰ άσπάστηκε πάλι τίς εικόνες, κινήθηκε πρός τήν έξοδο, δεκάδες γνω
στοί καί φίλοι τούς περικύκλωσαν, γιά νά τούς χαιρετήσουν καί νά έκφρά- 
σουν τήν άγάπη τους. Ό  Πέτρος έβλεπε τό άδιέξοδο. δλο τό έκκλησίασμα 
θά ήθελε νά δει τή Θεώνη, θά σάς παρακαλέσω νά σταματήσουμε, είπε, 
αύριο ύστερα άπό τή θεία λειτουργία, σάς περιμένω όλους στό σπίτι μου.

Γύρισαν στό άρχοντικό τοΰ Πέτρου άργά τή νύχτα. "Εβαλαν δυό 
μπουκιές στό στόμα τους, νηστεία ήταν άκόμα, κι έπεσαν νά κοιμηθοΰν, 
τσακισμένοι άπό τήν κούραση. Ό  Πέτρος ήξερε δτι τήν άλλη μέρα θ ’ άντι- 
μετώπιζαν νέα δοκιμασία, τό έκκλησίασμα θά ήταν πολυπληθέστερο, δλα 
τά Γιάννινα μαζεύονταν στό Άρχιμανδρειό τό Δεκαπενταύγουστο' ύστερα 
θά χοροστατούσε καί ό Σπυρίδων, έπρεπε νά ετοιμαστεί ν ’ άκούσει τά πα
ράπονά του, καιρό είχε νά τόν έπισκεφτεΐ στή Μητρόπολη, ούτε γιά τόν 
ερχομό τής Θεώνης δέν τόν είχε ένημερώσει. Ό πω ς τά πρόβλεψε έγιναν.
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Ό  Σπυρίδων μέ την επιβλητική φωνή του θύμισε στή Θεώνη τό μάρτυρα 
ιεράρχη τής Σμύρνης, τό Χρυσόστομο, άπό κορίτσι ακόμα παρακολου
θούσε τις χοροστασίες του στήν 'Αγία Φωτεινή καί πάντοτε τήν εντυπώ
σιαζε ό λόγος του καί τό κήρυγμά του. Μέ περίτεχνο τρόπο άφηνε νά περ
νούν μέσα άπό τήν ανάλυση των ιερών κειμένων, λόγια πού άγγιζαν τήν 
καρδιά, δημιουργούσαν ελπίδες καί εθνικές προσδοκίες. Ό λα  ύπαινικτικά, 
γιά τό φόβο τών Τούρκων, πού παρακολουθούσαν παντού, σέ κάθε του 
έμφάνιση, τόν ιεράρχη. "Οταν, μετά τό τέλος τής θείας λειτουργίας -ή Θε
ώνη κοινώνησε καί τών άχράντων μυστηρίων- πήγαν δλοι νά πάρουν τό 
άντίδωρο άπό τό χέρι τοΰ δεσπότη, ό Σπυρίδων, πριν προκάμει άκόμα ό 
Πέτρος νά μιλήσει, είσαι ή Θεώνη, τής είπε, ή ευλογία τοϋ Θεοϋ νά σέ 
συνοδεύει σ ’ όλη τή ζωή σου. Τόν Πέτρο τόν κοίταξε μ’ ένα βλοσυρό, έπι- 
τιμητικό δήθεν βλέμμα, εσένα δέν θέλω νά σέ δώ. ούτε πού καταδέχτηκες 
νά έρθεις στή Μητρόπολη, γιατί μοϋ στέρησες αυτή τή χαρά βρέ!.. —Αε- 
σπότη μου.., άρχισε νά λέει ό Πέτρος, ό Σπυρίδων δέν τόν άφησε νά συνε
χίσει. —Δέν θέλω τώρα κουβέντες, θά τά πούμε όταν θάρθει ή ώρα... Ό  
Πέτρος άρπαξε τό χέρι του, τό φίλησε, δέν έλεγε νά τ ’ άφήσει. Έ να  χέρι 
πού έκαιγε, ιδια όπως τού άλλου φίλου του, τοϋ Χατζή. Τήν Ιδια άρρώ- 
στεια έχουν κι οί δυό, σκέφτηκε φοβισμένος.

Μικρό Πάσχα τοϋ καλοκαιριού ονομάτισε ό λαός τή γιορτή τής Πανα
γίας. Λαμπριάτικα τραπέζια στήθηκαν καί στό άρχοντικό τοΰ Πέτρου γιά 
τούς άνθρώπους πού θάρχονταν νά έκφράσουν τήν άγάπη τους στις δυό 
οικογένειες. Καί ποιοι δέν ήρθαν! Πάσης τάξεως καί ηλικίας, όπως σημεί
ωνε ό χρονικογράφος. Τό Ιερατείο τής πόλης πρώτα, μ’ έπικεφαλής τό 
Σπυρίδωνα, άξιωματούχοι τής πολιτείας, φίλοι, γνωστοί, πρόσφυγες, 
γυναίκες κι άντρες, ήθελαν νά δοϋν μέ τά μάτια τους καί νά σφίξουν στήν 
άγκαλιά τους τό κορίτσι τής ’Ιωνίας, ό ερχομός της άναφτέρωσε έλπίδες 
πολλών, πού είχαν κι αύτοί χαμένα παιδιά, αρπαγμένα άπό τούς Τούρκους, 
μπορεί τό θαΰμα νά έπαναλαμβανόταν. Άγνωστοι αί βουλαί τοϋ Ύψίστου, 
σιγομουρμούριζε ένας γέρος πρόσφυγας, είχε σωθεί μόνος αύτός άπό τήν 
καταστροφή, δλη ή οίκογένειά του ξεκληρίστηκε. Οί έπισκέψεις τοϋ κόσμου 
συνεχίστηκαν ώς άργά τό βράδυ, τό σπίτι είχε μεταβληθει σέ λαϊκό προσκύ
νημα... 'Όταν έφυγε καί ό τελευταίος επισκέπτης δλοι ήταν έξουθενωμένοι 
άπό τήν κούραση... Μόνο τό πρόσωπο τής Θεώνης ήταν ξάστερο, έλαμπε 
άπό ικανοποίηση, είχε κλείσει δλο τόν κόσμο στήν καρδιά της, κι άλλους 
πολλούς άκόμα χωρούσε, έτσι άδεια άπό αισθήματα καθώς ήταν, τά είχαν 
νεκρώσει οί δήμιοί της, κατά τήν πολύχρονη αιχμαλωσία της. Δέν ήθελε 
ούτε νά τούς σκέφτεται. Μόνο μιά μικρή φλόγα καντηλιού έκαιγε μέσα της, 
ένα ιλαρό φωτάκι εύγνωμοσύνης γιά τήν οικογένεια τών Τούρκων, πού τήν 
είχαν άγοράσει άπό τούς τυράννους της τά τελευταία χρόνια. Γιαυτή θά μι- 
λοϋσε κάποτε στούς δικούς της, γιά τούς βασανιστές της ποτέ...



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑ...

Πώς σχολίασαν οΐ γιαννιώτικες εφημερίδες τήν περιφανή νίκη τοϋ Βε- 
νιζέλου; Ό  Κήρυξ, ό μοναδικός εκφραστής τών θέσεων τοϋ Βενιζελικοϋ 
κόμματος, έπλεε σέ πελάγη ευτυχίας. Άρθρα, σχόλια, περιγραφές, είδή- 
σεις, χρονογραφήματα, ήταν όλα άφιερωμένα στήν μεγάλη επιτυχία τοϋ 
κόμματος, γραμμένα μέ περισσή ναρκισσιστική διάθεση, ότι μόνος αυτός 
είχε πρόΐδει τόν εκλογικό θρίαμβο, ότι τά προγνωστικά του ήταν άλάνθα- 
στα. Ιδιαίτερα εγκώμια έπλεκε στους επικεφαλής τοϋ συνδυασμοϋ Μπό- 
τσαρη καί Λούλη καί στ’ άλλα μαχητικά στελέχη τοϋ κόμματος, στα γρα
φεία του είχαν στήσει τό στρατηγείο τους. Ό  αντιπολιτευόμενος (Καφαν- 
ταρικός) Ηπειρωτικός άγών, μέ Ικανοποίηση δέχτηκε τό αποτέλεσμα, 
εξάλλου τό αίμα νερό δέ γίνεται, κι ό ίδιος τέκνο τής βενιζελικής παράτα
ξης ήταν. Τήν Ικανοποίηση εξέφραζε άμεσα, μέ σχόλια καί άρθρογραφία, 
καί έμμεσα μέ άναδημοσίευση κειμένων βενιζελικών εφημερίδων, τής πρω
τεύουσας, κυρίως τοϋ Ελευθέρου Βήματος. Στις 22-8-28 έγραφε: Τό κόμμα 
τών Φιλελευθέρων αίρει πρωτοφανή νίκην καί σημειώνει θρίαμβον, τοϋ 
οποίου όμοιος δέν άναφέρεται εις τά πολιτικά χρονικά τής χώρας. Ό  
ελληνικός λαός μετανοών διά τό έγκλημα τό όποιον διέπραξεν εις βάρος 
τής πατρίδος του κατά τό 1920, σήμερον άναβιβάζει κοινοβουλευτικώς 
κυρίαρχον καί πάλιν εις τήν άρχήν τόν κ. Ελευθέριον Βενιζέλον. Προς τόν 
Μέγαν τοϋτον άνδρα στρέφονται τά βλέμματα τοϋ Πανελληνίου καί τοϋ 
Γένους, τό όποιον καί πάλιν θά όδηγήση πρός τήν μεγάλην λεωφόρον τών 
πεπρωμένων του. Ή  νίκη τοϋ κ. Βενιζέλον είναι καί νίκη τοϋ Δημοκρατι
κού πολιτεύματος, τό όποιον στερεούμενον απολύτως, θ ’ άποδώση τούς 
αγλαούς καρπούς του...

Περισσότερο συγκρατημένη ή άλλη Καφανταρική εφημερίδα, ή 'Αγρο
τική ηχώ εξακολούθησε νά είναι έντονα έπικριτική γιά ορισμένους 
βουλευτές τοϋ Βενιζελικοϋ συνδυασμοϋ καί Ιδιαίτερα εναντίον τοϋ Λούλη, 
τόν όποιον κατηγορούσε άνοιχτά γιά άνάμιξή του στήν υπόθεση τής αιχμα
λωσίας τοϋ Άγάκου Πρόνιου. Δέκα μέρες μετά τις έκλογές, έθετε τά εξής 
έρωτήματα στόν έκλεγέντα βουλευτή: Έρωτώμεν δημοσίρ τόν κ. Λούλην 
καί τόν προκαλοϋμεν νά μάς άπαντήση: Άνεμίχθη εις τήν ληστείαν τοϋ 
Άγάκου Πρόνιου ναι ή όχι; Μετέφερε τά λύτρα ναι ή όχι; Συνδέεται στε- 
νώτατα μέ τοϋς Κιάμον, Μάστορην καί Οικονόμου, ναι ή όχι; Γνωρίζει 
όλους τούς ενόχους, ναι ή όχι; Τά έπικριτικά σχόλια τής εφημερίδας έναν-



τίον τοϋ Δούλη αλλά καί τού Μπότσαρη, εξακολούθησαν γιά πολύν καιρό 
άκόμα.

’Από τήν πλευρά τοΰ Λαϊκού κόμματος, ή *Ηπειρος, ή πάντοτε μαχη
τική σέ πολιτικούς αγώνες, έδειξε μετριοπάθεια δχι συνηθισμένη. Οί τόνοι 
χαμήλωσαν προσωρινά γιά τόν κυριότερο λόγο, δτι ό Χατζής, προσγειω
μένος περισσότερο άπό τούς άλλους ομοϊδεάτες του στήν πραγματικότητα, 
είχε προΐδει τό άποτέλεσμα, γιατί είχε έπισημάνει τά αίτια τής αποτυχίας 
των άντιπολιτευόμενων. Στό πρώτο του άρθρο, μετά τις εκλογές, δέν έκανε 
λόγο γιά τό εκλογικό άποτέλεσμα. Μόνον τις προεκλογικές ύποσχέσεις 
σχολίασε μέ ειρωνεία, άλλά καί άπογοήτευση: Α πό τών εξωστών τών ξε
νοδοχείων καί εις τάς τερπνάς στιγμάς δαψιλών γευμάτων καί λόγοι πολ
λοί καί άμετροεπεΐς προπόσεις έπηγγέλθησαν τούς χρυσούς κρουνούς τών 
χρυσών αιώνων. Δρόμοι, συγκοινωνία, πλούτος, δλα τά καλά τοϋ 'Αβρα
άμ, τοϋ Ισαάκ καί τοϋ Ιακώβ έχαρίσθησαν μέ τά λόγια καί τάς ύποσχέσεις. 
Ά λλ ’ ή σήμερον έξυπνα ή ιδία: Βαρεία, σκυθρωπή, γνώριμος ηπειρωτική 
σήμερον, γεμάτη άπό τάς γνωρίμους θλίψεις καί στενοχώριας της. Παρ' 
δλα αυτά -συνέχιζε- δλα μπορούν νά περιμένουν, μόνον μία, ή φρικτή 
άγωνία τής δημοσίας ασφαλείας δέν έχει καιρόν νά περιμένη καθόλου, έως 
δτον ώριμάσουν εις καρπούς έργων αί πλατυλογίαι τών χθεσινών ύποψη- 
φίων-σημερινώνβουλευτών. Ή  έξουδετέρωση τής ληστείας έπρεπε νά ήταν 
τό πρώτο μέλημα τής νέας κυβέρνησης, τόνιζε. Τριακόσιοι χιλιάδες φιλή
συχων άνθρώπων είναι κρίμα καί έγκλημα νά τυραννοϋνται καί νά άτιμά- 
ζηται ή χώρα των διά πενήντα ή εκατόν βρωμαλέα υποκείμενα. ’Ας έξέλθη 
ή τσιμπίδα τής δημοσίας άσφαλείας μέ χεΐρα στερεάν καί άπόφασιν στερε- 
οτέραν νά έκκαθαρίση τό έδαφος άπό τούς λυσσαλέους αυτούς κύνας τής 
ληστοτροφίας. Α λ λ ' άς έξέλθη ταχεία, άποφασιστική. συστηματική: Βύ- 
ουσα τά ώτα της εις τάς άνοήτονς ώραιολογίας τών «προστατών» (σαφής 
υπαινιγμός γιά κάποιους) καί σφίγγουσα τήν τσιμπίδα εις τήν χει
ρουργικήν χείρα της (άρθρο: Καί τώρα έπί τό έργον, 20-8-28).

Πολλούς -φαίνεται- άπό τούς άντιπολιτευομένους ειχε ένοχήσει τό σύν
θημα τών εκλογών τοΰ 1928 κούκου-κούκου, πού χρησιμοποιούσαν οί βε- 
νιζελικοί. Ό  Χατζής σχολίασε τό θέμα άπό τήν εύθυμη πλευρά του: Ίσως 
κι απόψε άκόμη (20-8-28) τά κέντρα τής πλατείας, ιδίως τό μεταβληθέν εις 
τακτικήν έκλογικήν συγκέντρωσιν δλων τών κομμάτων καί άποχρώσεων 
καφενεΐον τοϋ Μαλάμου. θά κρατήση τήν ζωηρότητά του μέχρι τών μετα
μεσονυκτίων ώρών. Ίσως κι άπόψε άκόμη τό εϋθυμον νέον σύνθημα τών 
έφετεινών έκλογών «κούκου» «κούκου» θ ’ άκουσθή έπί τη θέςι υποψηφίων 
έπί τω άκούσματι λόγων εκλογικών. Αϋριον ό ϋπνος καί ή ησυχία θά έπα- 
ναγυρίση πάλιν εις τήν πλατείαν. Καί μόνος πλανώμενος περιπατητής φι
λόσοφος οίκτείρων τά άνθρώπινα, έλκων τήν τύχην του καί τό λερόν ύπο- 
κάμισον πρός τά χείλη του, ό Μιχάλης Γαμβέτας, θά μείνη μία πλανωμένη
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είκώ ν τής σκυθρωπής έπαύριον όλων τών ζωηρών καί εύθυμων νυκτών 
τής χβές- Αντίθετη γνώμη καί γιά τά δυό, τό κούκου καί τό Γαμβέττα, είχε 
ή !Αγροτική ηχώ. (23-8-28): Τό «κούκου» καί οί χλευασμοί έξακολουθοϋν 
εις τούς δρόμους καί τά κέντρα νά άκούωνται εις τήν έμφάνισιν παντός 
άπιστου. Τό τοιοϋτον -δέν πιστεύομεν νά έχη τις αντίθετον γνώμην- απο
τ ε λ ε ί  α ί σ χ ο ς  δ ι ά  τ ό  Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό ν  π ο λ ί τ ε υ μ α .  Πάς πολί
της υπό τόν δημοκρατικόν ήλιον είναι έλεύθερος νά πρεσβεύη οίασδήποτε 
άρχάς καί νά έχη οίονδήποτε φρόνημα πολιτικόν... Τό κακόν παράγινε καί 
ή αστυνομία πρέπει νά έπέμβη διά νά παύση ή ένόχλησις τών πολιτών. Καί 
πρέπει νά παύση τό «κούκου» καί νά έπικρατήση ώριμωτέρα σκέψις διότι, 
όπως σκεπτόμεθα δυστυχώς σήμερον ημείς οί Ήπειρώται, πολύ γρήγορα 
θά άκούσωμεν άληθινές κουκουβάγιες νά επαναλαμβάνουν π ε ν θ ί μ ω ς  
αύτό, τό όποιον ώς επινίκιον θούριον έξακολουθοϋν νά κουκουρίζουν οί 
μικροπρεπείς νικηταί! Γιά τό Γαμβέττα, τήν ιδια μέρα, έγραφε: (φαίνεται 
δτι είχε οργιάσει στις έκλογές υποστηρίζοντας τούς βενιζελικούς): ’Εάν οί 
αρμόδιοι δέν κρίνουν άπαραίτητον τήν χορήγησιν εισιτηρίου διά τόν πρός 
δν όρον (φρενοκομείο) <5έν νομίζουν δτι θά έπρεπε νά έκλειψη ή εύσχημος 
έπαιτεία του;

Μία εβδομάδα μετά τις έκλογές, ό Χατζής άνέλυσε τά αίτια τής ήττας 
τής παράταξής του (άρθρο: Τά διατί. 26-8-28): Ήμεΐς ήττήθημεν -συνοψί
ζει σέ μιά πρότασή του τά αίτια- όχι μόνον διότι δέν έπιστεύομεν εις καμ- 
μίαν νίκην, αλλά καί διότι μία νίκη μ ά ς  ά π η σ χ ό λ ε ι  η θ ι κ ώ ς  τ ή ν  
σ υ ν ε ί δ η  σ ι ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν  μ ι α ς  ή τ τ η ς .  Δέν νικά κανείς παρά 
διά τής πίστεως καί τοϋ ένθουσιασμοϋ εις όλους τούς άγώνας. 'Αλλά ποϋ 
πίστις καί ποϋ ένθουσιασμός εις έρημον, άκέφαλον καί παραπαΐον στρα- 
τόπεδον: Ψύχραιμος στά συμπεράσματά του. άναλύοντας τούς άριθμούς 
τών εκλογικών άποτελεσμάτων, διαπιστώνει οί άντιβενιζελικοί είχαν ση
μαντική άπώλεια ψήφων κατά τις έκλογές, γύρω στις 4000. Καί ή άπώλεια 
τών ψήφων αυτών οφείλονταν, κατά τό Χατζή, στή μεταστροφή, κυρίως, 
τοΰ άγροτικοϋ κόσμου. Ό  αγροτικός άντιβενιζελικός κόσμος δέν έψήφι- 
σεν ούτε ημάς, οϋτε καν τόν κ. Χασιώτην (τοϋ 'Αγροτικού κόμματος, 
συνεργαζόμενού μέ τούς Προοδευτικούς), αλλά τούς Φιλελευθέρους 
ασφαλώς.

Ά πό τήν πλευρά του ό Χρηστοβασίλης άπέφυγε νά άναλύσει τά άποτε- 
λέσματα τών εκλογών καί νά έπισημάνη τά αίτια τής άποτυχίας τής παρά
ταξής του, 'Aντιπαρέρχομαι τά αίτια τής έπικρατήσεως τοϋ Βενιζέλου. 
έγραφε (23-8-28). Ταϋτα άνήκουν πλέον εις τήν ιστορίαν... Καί κατέληγε: 
Καί τώρα... έν άναμονή τής έπληρώσεως τής ύποσχέσεως τοϋ κ. Βενιζέλου. 
δτι θέλει καταστήσει τήν Ελλάδα άγνώριστον. περιοριζόμεθα άπό σήμε
ρον εις τά στενά όρια τοϋ έλέγχου τών κρατικών οργάνων, ώς πρός τήν 
έκπλήρωσιν τών καθηκόντων των... καταπαύομεν τόν αγώνα κατά τοϋ
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άνδρός τούτου (τοΰ Βενιζέλου) προς δν ό Ελληνικός λαός παρέδωσε τά 
ηνία τής διοικήσεώς του, καί άνακωχεύομεν!

ρίν ακόμα δ Ελευθέριος Βενιζέλος ύποσχεθει στά Γιάννινα δτι θά
εξοντώσει τήν ληστεία, ό Γενικός διοικητής Ηπείρου ’Αχ. Καλεύρας 

είχε διακηρύξει, σέ μέρες προεκλογικού άγώνα, δτι κύριο μέλημά του θά 
ήταν ή εμπέδωση τής άσφάλειας στήν Ήπειρο. Δήλωνε, στίς 12-8-28, πώς 
πρώτη του μέριμνα άφότου άνέλαβε τή Γενική διοίκηση, ήταν νά μελετήσει 
εξονυχιστικά τήν κατάσταση καί κυρίως τά αίτια πού συνέβαλαν στήν 
έξαρση τής ληστείας. Τά αίτια ήταν πολλά καί οΐ εύθύνες κοινές. Τις με
γαλύτερες ευθύνες είχε τό κράτος, τις λιγότερες ό τόπος. Ά πό έτών τό 
κράτος -έλεγε- ένεφανίσθη δυσκίνητον, καθυστερημένον, άσυγκίνητον καί 
άτελές. ’'Ατελές! ’Ισως είναι, ό επιεικέστερος χαρακτηρισμός τής δυσκινη
σίας τοϋ κράτους εις τήν δίωξιν καί έξόντωσιν τής ληστείας. ’Ανεξαρτή
τως τής κ α τ’ άδήριτον άνάγκην άργότερα λήψεως γενικωτέρων μέτρων, θά 
προσπαθήσω νά έπανακτήση ό χωρικός τήν εμπιστοσύνην του πρός τό 
κράτος, άπό πολλού φυγαδευθεΐσαν. Έπιτακτικώς πλέον επιβάλλεται νά 
κάνη τό κράτος τήν έμφάνισίν του άπό άπόψεως επιβολής, κύρους, μεθό
δου καί δράσεως άκαμάτου καί συστηματικής. Καλώ τούς καλούς πολίτας 
νά μέ βοηθήσουν εις τό τραχύ καί επίμοχθον έργον μου. Πρός τόν σκοπόν 
αύτόν είναι άνάγκη νά έπιστρατευθώσιν όλαι αί ήθικαί δυνάμεις τοϋ τό
που αύτοϋ. Καί δέν άπολείπουν αί ήθικαί εν Ήπείρω δυνάμεις. Τό κράτος 
θά κινητοποιήση τήν ίσχύν του όργανωμένην καί μεθοδικήν. Καί ή Ή πει
ρος πρός ιδίαν σωτηρίαν ας κινητοποιήση τήν άρετήν της.

Οί δηλώσεις τού Καλεύρα, πριν καν άρχίσει ή εφαρμογή όποιουδήποτε 
μέτρου, κρίθηκαν εύμενέστατα άπό τό γιαννιώτικο τύπο, μέ τήν παράλλη
λη έκφραση γνώμης, σχετικής μέ τά μέτρα πού έπρεπε νά ληφθοΰν. Τιθέ
μεθα υπό τάς διαταγάς σας, τιτλοφορούσε τό άρθρο του ό Ηπειρωτικός 
αγών (13-8-28) καί έπέλεγε: "Ορίσετε Κύριοι Ήπειρώται. "Ενας Γενικός δι
οικητής ζητεί τήν βοήθειάν σας, διά νά άναπλάση τήν ιδιαιτέραν σας πα
τρίδα... Προσέλθετε νά όρκισθήτε τόν όρκον τής διασώσεως τής Ηπείρου... 
Διώξατε τούς δισταγμούς καί γενήτε άνδρες. Οί καιροί ου μενετοί. Αράξα- 
σθε τής ευκαιρίας διά νά άποπλύνωμεν τό σημερινόν Ηπειρωτικόν αίσχος.
'Ημείς εΐμεθα υπό τάς διαταγάς σας.

Ή  έκλογική νίκη τοΰ Βενιζέλου καί οί κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις 
του γιά τήν πάταξη τής ληστείας, σέ συνδυασμό μέ τά άμεσα μέτρα πού 
πήρε ή κυβέρνηση, έδωσαν φτερά στόν Καλεύρα γιά νά πραγματοποιήσει 
τις εξαγγελίες του. Τό πρώτο μέτρο του ήταν οί πολλές εκτοπίσεις ύπο
πτων γιά περίθαλψη ληστών, κτηνοτροφών κυρίως, άπό τήν ύπαιθρο. 
"Οπως καί στό παρελθόν, δταν εφαρμόστηκε τό μέτρο τών έκτοπίσεων, 
έτσι καί τώρα, εκφράστηκαν καί άντίθετες γνώμες άπό τόν τύπο, ίσως καί



άπό ορισμένες άρχές. Ή  *Ηπειρος ήταν σύμφωνη μέ τή λήψη τοΰ μέτρου: 
Ημείς συμφωνοϋμεν άπολύτως, ότι καί ό έκτοπισμός αποτελεί εν εκ τών 
κυριοτέρων, κατά σειράν άλληλένδετον, μέτρων πρός παγίωσιν τής δημο
σίας άσφαλείας. °Όσο ξεκόβωνται οί άρμοί καί αί κλειδώσεις τοϋ ληστρι
κού σώματος, τόσον παραλύει ό οργανισμός καί ή ισχύς τον. Δέν έφτανε 
δμως αύτό, πρόσθετε ό Χατζής. Μαζί μέ τόν ληστοτρόφο τσέλιγκα έπρεπε 
νά εκτοπίζονται όλοι οι άνθρωποι τής στάνης, μαζί μέ τά πρόβατα, καί νά 
γίνεται ή εγκατάστασή τους, μέ τή φροντίδα τοϋ κράτους, σ’ άλλες περιο
χές. Μέ τούς έκτοπισμούς συμφωνούσαν ό Ηπειρωτικός άγών καί ή 
!Αγροτική ηχώ, όχι όμως ή Έλενθερία τοΰ Χρηστοβασίλη. Ό  άπάνθρωπος 
έκτοπισμός έφηρμόσθη καί έπί τών προκατόχων κνβερνήσεων, χάριν τών 
Ρετζαίων τριακόσιοι καί πλέον οίκογενειάρχαι ποιμνιοτρόφοι έξετοπί- 
σθησαν εις διάφορα μεμακρνσμένα μέρη τής Ελλάδος, άλλ ’ οϋτε οί Ρε- 
τζαίοι, οϋτε άλλοι λησταί σννελήφθησαν ή έφονεύθησαν ένεκα τούτον! 
Καί τώρα θά συμβή τό ίδιον... (Ανοικτή έπιστολή πρός τούς κ.κ. Αχ. Κα- 
λενραν. τόν διοικητήν καί σννταγματάρχην Καράμπελαν, Α.Α.Χ. Ή πει
ρον, σέ συνέχειες άπό 27-8-28). Δέν έγινε τό ίδιο. Επειδή όμως ό Καλεύ- 
ρας διέβλεπε άντιδράσεις τών γνωστών κύκλων τών Γιαννίνων στό μέτρο 
τών έκτοπισμών καί γιά νά διαψεύσει τις φήμες πού κυκλοφορούσαν, έξέ- 
δωσε επίσημη άνακοίνωση γιά νά δηλώσει κατηγορηματικά, δτι καμμιά 
διαφωνία δέν ύπήρχε άνάμεσα στις άρχές γιά τή λήψη τών άναγκαίων μέ
τρων πρός εμπέδωση τής άσφάλειας στήν ’Ήπειρο. "Ως πρός τό ζήτημα 
τών έκτοπισμών τών προσώπων, -συνέχιζε- καθ’ ών ύπάρχονσι σαφείς 
ένδεί'ξεις δτι ύποθάλπονσι τούς ληστάς, οφείλω νά τονίσω δτι ούδείς άπε- 
πειράθη νά μεσολάβηση διά τήν ματαίωσιν τής έκτοπίσεως τούτον ή εκεί
νου. Αλλά καί αν τνχόν άποφασίση τις καί μεσολάβηση ονδαμώς θά είσα- 
κουσθή. Τά μέχρι :Αθηνών ταξίδια άναψνχής τών άλλοτε έκτοπιζομένων 
άνήκονν εις τό παρελθόν. Έν τφ  μεταξύ ή κνβέρνησις δέν θά λείψη νά 
λάβη καί άλλα άπαραίτητα μέτρα ύποδειχθέντα αύτή διά τήν ασφάλειαν 
τής ύπαιθρον. (Ήπειρος, 25-8-28).

Παρά τις διαβεβαιώσεις τοΰ Καλεύρα οί μεσολαβήσεις τών ληστοφίλων 
γιά τήν μή πραγματοποίηση τών έκτοπισμών άρχισαν καί συνεχίζονταν. 
Επειδή οί μεσολαβητές δέν εϋρισκαν στά Γιάννινα πρόσφορο έδαφος ικα
νοποίησης τών προσπαθειών τους, έρριξαν τό βάρος του, δπως καί στό 
παρελθόν, σέ κύκλους τής πρωτεύουσας προσκείμενους στήν κυβέρνηση 
καί τις άστυνομικές άρχές. Οί γιαννιώτικες εφημερίδες, ύποστηρίκτριες 
τοΰ έκτοπισμοΰ, διαβλέποντας τις κινήσεις αύτές σκλήραιναν τήν κριτική 
τους, τονίζοντας δτι ή έκκαθάρισις τοϋ άγονς δέν επιτρέπει οϋτε νωχέλει
αν οϋτε δισταγμούς. Ό  Ηπειρωτικός άγών ταυτιζόταν άπολύτως μέ τις 
απόψεις τής Ήπειρον γράφοντας (24-8-28): Τό κράτος αν θέλη νά δείξη 
τήν πνγμήν τον δέν έχη παρά νά έφαρμόση έν έσχάτοις κινδύνοις έσχατα
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μέτρα, χωρίς δέ νά προειδοποίηση άτομα, χωρίς νά δημιουργήση θόρυβον, 
νά στείλη εν, δύο, τρία ατμόπλοια εις τής Πρέβεζαν, ΐνα διά τούτων μετα- 
φερθή εξ Ηπείρου όλη ή σπείρα, όλη ή συντροφιά, όλοι οί ληστόφιλοι καί 
λησταποδόχοι, πανοικεί, μέ οικείους καί υπάρχοντα, μέ κτήνη καί αιγο
πρόβατα καί παραλύση οϋτω ή έπ ’ αύτών στηριζομένη ληστοβασιλεία. Καί 
τοϋτο διότι κατ ’ αύτόν τόν τρόπον δέν θά δοθή καιρός εις μερικούς ύπο
πτους κουμπάρους νά έπέμβουν καί διά τών δικολαβισμών νά αξιώσουν 
άφεσιν αμαρτιών.

Οί έκτοπισμοί, στά νησιά κυρίως, άρχισαν άπό τις άρχές τοΰ τρίτου δε- 
κάημερου τοΰ Αύγουστου. Στις 24 Αύγούστου ήταν λίγες, τήν άλλη μέρα 
30 καί τις επόμενες πολλοί. Όμως, κατά τίς πληροφορίες τών εφημερίδων, 
ό ληστρικός πολύπους περισφιγγόμενος ήρχισε νά άμύνεται ενταύθα καί 
έν Άθήναις. "Ο,τι ή δημοσιογραφική μας διαίσθησις διεπίστωσεν -σημείω
νε ό Ηπειρωτικός άγών. 29-8-28-, εκ κινήσεων διαφόρων σεσημασμένων 
προσώπων καί εξ επισκέψεων, αί όποίαι σημειώνονται εις τήν πόλιν μας, 
οσάκις τό κράτος υψώνει τήν σιδηράν πυγμήν του διά νά πατάξη ληστάς, 
ληστοτρόφους, ληστοφίλους καί λησταποδόχους, εξελέγχεται άληθέστα- 
τον. Καί ενταύθα καί έν Άθήναις καλοθεληταί τοϋ πολύποδος τών ληστο
συμμοριών καί έχθιστοι τής ησυχίας καί γαλήνης τοϋ Ηπειρωτικού λαού, 
έχοντες κέρδη έκ τών διαφόρων ληστρικών επιχειρήσεων, πρόσωπα έχοντα 
έπάγγελμα τήν εξ επαγγέλματος ύπεράσπισιν τών ληστών καί ληστοτρό
φων, έπενέβησαν υπέρ τών έκτοπιζομένων. Ή  κοινή γνώμη καλείται εις 
προσοχήν καί ό Ηπειρωτικός λαός οφείλει νά ταχθή παρά τό πλευρόν τών 
άρχών. Ό  Γενικός διοικητής Καλεύρας ύποχρεώθηκ ενά άνακοινώσει καί 
πάλι στόν τύπο τά έξης: Αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά δηλώσω σαφώς 
καί κατηγορηματικώς ακόμη μίαν φοράν, δτι ούδαμώς είμαι διατεθειμένος 
νά άκούσω οίανδήποτε μεσολάβησιν, ύπό οίανδήποτε μορφήν διατυπουμέ- 
νην, υπέρ τούτου ή εκείνου τοϋ έκτοπιζομένου. Θά προχωρήσωμεν εις τό 
έργον τής έκκαθαρίσεως καί τής άμύνης άκάμπτως. Έπληροφορήθημεν ότι 
ήρχισαν αί άποτυχοϋσαι ενταύθα ολίγων φίλων ή συγγενών ένέργειαι νά 
διαγράφωνται εις Αθήνας. Α ί ένέργειαι αϋται θ ’ άποτύχωσι καί εκεί ώς 
έχω πάντα λόγον νά ελπίζω. Έχομεν πλήρη τήν πεποίθησιν ότι οί έκτοπι- 
ζόμενοι ύπέθαλπον συστηματικώς τούς ληστάς. Αρκετοί τών έκτοπιζομέ- 
νων άνωμολόγησαν ότι έτροφοδότουν τήν συμμορίαν Κουμπή, χωρίς μίαν 
στιγμήν νά σκεφθώσι νά έκτελέσωσι τό πρός τήν χώραν καθήκον. Αέν π ι
στεύω νά εύρεθώσι πολλοί συνήγοροι υπέρ αύτών. Εύτυχώς όσον οϋπω θά 
χυθή πλήρες φώς εις τήν ύπόθεσιν καί θά διαπιστωθή ότι έκ τών άκάκων 
καί υπό τό κράτος δήθεν τοϋ τρόμου ύποκυπτόντων τσελιγκάδων, μικρο- 
τσελιγκάδων καί σκηνιτών υπάρχουν καί οί καρπούμενοι καί οί πολλα- 
πλώς διευκολύνοντες τάς τών ληστών έπιχειρήσεις. Υπάρχουν ήδη τά 
αδιάσειστα στοιχεία ενοχής. Τό νερό είχε μπει στ’ αύλάκι. Τό κράτος αύτή
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τή φορά δέν επαιζε. Ή ταν άποφασισμένο -ό Βενιζέλος έδωσε τό λόγο του- 
νά εξοντώσει τή ληστεία. Τά άποτελέσματα δέν θ’ άργήσουν νά φανούν. 
Άπό τήν Αθήνα έφτασε στά Γιάννινα, άπό τά μέσα Αύγούστου, ό άντιει- 
σαγγελέας Έφετών Γρανίτσας γιά νά παρακολουθήσει τήν πορεία τών 
άνακρίσεων γύρω άπό τήν αιχμαλωσία τών Μελά καί Μυλωνά καί νά 
είσηγηθεΐ μέτρα γιά τή γενικότερη άσφάλεια τής Ηπείρου.

Γιά μιά άποτυχία στις βουλευτικές έκλογές θρηνούσε ό Γ. Χατζής. Γιά
τή συντριβή τοΰ Ίω. Μεταξά, πού 
άνέκαθεν ύποστήριζε, καί τήν άπό- 
φασή του ν ’ άποσυρθεΐ άπό τήν πο
λιτική ζωή: Εις τόν εκλογικόν κατα
ποντισμόν άπωλέσθη πολιτικόν κε- 
φάλαιον ανεκτίμητου χρησιμότατος 
καί άξίας. Συκοφαντούμενος, κατα
πολεμούμενος, ύβριζόμενος, υπο
σκαπτόμενος πανταχόθεν άπέτυχε, 
δολοφονηθείς πολιτικώς δ ι ’ όλων 
τών άθλιων μεθόδων τών δήθεν 
συναγωνιστών του, ό κ. Ιωάννης 
Μεταξάς. Άλλά καί γιά τούς δυό 
άποτυχόντες τοΰ Καφανταρικοϋ 
συνδυασμού Μελά καί Μυλωνά, είχε 
θερμά λόγια ό Χατζής: Εις οίονδή- 
ποτε λαόν, έχοντα λεπτόν αισθητή
ριον τής ψυχικής εύγενείας, δύο 
άνθρωποι, ύπηρετήσαντες όμολο- 
γουμένως αύτόν πολλαπλώς, πλεΐ- 
στον δέ κόσμον καί κοινότητας εύερ- 
γετήσαντας καί εις τό τέλος ύποστά- 
ντες, έν ένασκήσει τής υπηρεσίας 
ταύτης, μίαν άγρίαν ληστρικήν αι

χμαλωσίαν καί ζημίαν εξ εκατομμυρίων δραχμών, θά υπήρχε φυλαγμένη 
μία λευκή ψήφος δ ι’ άμφοτέρονς, τ ι μ η τ ι κ ή  ή ά π λ ώ ς  α ν θ ρ ώ 
π ι ν η ς  σ υ  μ π α θ ε  ί α ς  κ α ί  ψ υ χ ι κ ο ύ  ά ν θ ρ ω π ι σ μ ο ϋ .  Εις τήν 
Ηπειρον όμως ό κ. Μυλωνάς καί ό κ. Μελάς έμαυρίσθησαν άμφότεροι. 

Διά τούς όχλους είναι θρίαμβος καί άλλαλαγμός. Δ ι ' όσους όμως φιλοσο
φούν, ψυχολογούν καί αισθάνονται, είναι έν ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΑΙΣΧΟΥΣ, 
μια έπιβράβευσις τοϋ ληστρικού έργου, τό όποιον έτιμώρησε τούς άνθρώ- 
π °υς μέ ταλαιπωρίας καί εξ εκατομμύρια. Ό  Ηπειρωτικός λαός προσέθε- 
σε κα·ί τήν κρίσιν του. Έπιβράβευσε τήν πράξιν τών ληστών...

Α λέξα νδρ ο ς Μ υλωνάς
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Άπό τό τρίτο δεκαήμερο τοϋ Αύγουστου ή πρωτεύουσα άρχισε νά δοκιμάζεται 
σκληρά άπό τήν επιδημία τοϋ δαγγείου πυρετού (διάρκειας τριών ήμερων) μεταδι
δόμενου άπό είδος κουνουπιού. Σέ λίγο πήρε διαστάσεις πανδημίας μέ πολλά θα
νατηφόρα κρούσματα. Στά μέσα τοΰ Ιδιου δεκαήμερου σημειώθηκαν τά πρώτα 
κρούσματα καί στά Γιάννινα. Στή Γενική διοίκηση συγκροτήθηκε σύσκεψη γιά λήψη 
προληπτικών μέτρων τών κατοίκων. Πρώτιστη φροντίδα ήταν ή καταπολέμηση τών 
κουνουπιών, τών φορέων τής νόσου. Γι’ αύτό έπρεπε: 1) Νά μήν ύπάρχει σέ κανένα 
μέρος τοϋ σπιτιού στάσιμο νερό. 2)Νά μήν αφήνονται τά ντεπόζιτα τοΰ νεροΰ 
άνοιχτά. Σέ περίπτωση πού αύτό δέν γινόταν κατορθωτό, νά ρίχνεται γιά 5 μέρες 
πετρέλαιο στήν επιφάνεια. Πετρέλαιο καί λυωμένη άσβέστη έπρεπε νά ρίχνεται στίς 
τρύπες τής καταβόθρας τής αύλής, τά πλυσταριά καί τά στόματα τών άποχωρητη- 
ρίων. 3)Τά σκουπίδια έπρεπε νά συγκεντρώνονται σέ δοχεία κλεισμένα εντελώς 
καί νά μή μένουν στά σπίτια περισσότερο άπό 24 ώρες. 4) Κάθε πρωί έπρεπε νά 
κλείνονται τά παράθυρα καί οί πόρτες τών σπιτιών καί νά σκοτώνονται μέ ξεσκο
νόπανα τά κουνούπια, πού κατέφευγαν κυρίως στά σκοτεινά μέρη τοΰ σπιτιού. 
5) Γιά τήν έξολόθρευση τών κουνουπιών, όσοι μποροϋσαν, άς χρησιμοποιοΰσαν τό 
έντομοκτόνο Φλιτ. 6) "Οσοι δέν είχαν οικονομικές δυνατότητες ν ’ άγοράσουν έντο- 
μοκτόνα, μποροϋσαν νά χρησιμοποιούν τό κάπνισμα τών δωματίων μέ θειάφι κάθε 
πρωί. 7) ’Αποτελεσματικό μέτρο προφύλαξης ήταν καί ή χρήση κουνουπιέρας. Τέ
λος γινόταν σύσταση οί άρρωστοι άπό δάγγειο πυρετό, δσο ελαφρά κι άν ήταν ή 
περίπτωσή τους, νά συμβουλεύονται γιατρό.- Παρά τά μέτρα πού άριχσαν νά έφαρ- 
μόζονται ή επιδημία καί στά Γιάννινα πήρε μεγάλες διαστάσεις, οί εφημερίδες 
άσχολούνταν καθημερινά μέ τό θέμα, περιέγραφαν όλα τά στάδια τής νόσου, έδιναν 
καί τις δικές τους συμβουλές γιά τήν προφύλαξη. Α πό τήν πλευρά του ό Δήμος 
Ίωαννιτών άνακοίνωσε τά δικά του μέτρα, ύστερα μάλιστα άπό τις διαπιστώσεις 
τών εφημερίδων ότι: ή πόλις κατέστη έπωαστήριον μικροβίων επικινδύνων εις τήν 
υγείαν τών πολιτών. (Ηπειρωτικός άγών, 31-8-28). Ή  Ή πειρος (1-9-28) δημοσίευε 
καί τούτο τό «παράξενο»: ’Ακούστε καί κάτι πού θά έφαίνετο άπίατευτον άλλά 
είναι γεγονός: Έξ άφορμής τοϋ έξαπλωνομένου καί εις τήν πόλιν μας δαγγείου 
πυρετού καί συζητουμένων άρμοδίως τών ληπτέων μέτρων, ιδίως καθαριότητος. 
άνεκαλύφθη δτι οί σωροί τών σκουπιδιών καθημερινώς τής πόλεως καί αί άκαθαρ- 
σίαι αί διά τών κάρρων μεταφερόμεναι, δέν έρρίπτοντο έξω τής πόλεως. άλλά 
έντός αυτής καί πλησίον τών τελευταίων προαστείων οικημάτων της. Καί ό λόγος: 
'Ακούστε: ’Επειδή παρακάτω είναι ό σταθμός τοϋ φόρου καί ό σταθμός έζήτει διό
δια άπό τά κάρρα τοϋ Δημαρχείου, τά δέ διόδια θά άνήρχοντο εις 180 δρχ. ήμερη- 
σίως, εύρέθη ώς λύσις ή ...σιωπηλφ τφ  τρόπο) έναποθήκευσις τόσων σκουπιδιών 
έντός τής άκτΐνος τής πόλεως, διά νά μή πληρώνωνται τά διόδια!!! Καί δέν εύρέθη 
έπί τέλους κανείς νά δώση τήν λύσιν. ή όποια έδόθη τώρα έξ άφορμής τοϋ δαγγείου, 
δηλαδή νά χαρακτηρισθοϋν τά κάρρα ώς τοϋ δημοσίου, τής υγειονομικής ύπηρε- 
σίας -προκειμένου περί καθαριότητος- καί νά μή πληρώνηται ό φόρος τών διοδίων 
καί διά τά έξαγόμενα σκουπίδια:- Γάμοι έκλεκτοί: Έτελέσθησαν τήν παρελθοϋσαν 
Κυριακήν έν Ζίτση οί γάμοι τής περικαλοϋς άμαζόνος δίδος Μαρίνας Αημ. Γύρα, 
μετά τοϋ λαμπρού λοχαγού τής Στρατολογίας Λεωνίδα Σωμάκου. (’Ελευθερία 23- 
8-28). (Ό  Λεων. Σωμάκος, μετείχε στήν εθνική άντίσταση, κατά τήν κατοχή, μέ τό 
ΕΑΜ, μέ τό ψευδώνυμο Μπότσαρης. Πρός τό τέλος τής κατοχής καί μέ τήν είσοδο 
τών Έλασιτών στά Γιάννινα, έγινε καί Α.Δ. τής Πολιτοφυλακής Ηπείρου).- Ό
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Χρηστοβασίλης εξέφραζε τήν έκπληξή του, γιατί oi Κουμπαΐοι έπικηρύχθηκαν μέ 
τό γελοϊον ποοόν τών 200.000 δρχ., ενώ οί Ρετζαιοι είχαν έπικηρυχθεϊ μέ 1.500.000 
δρχ. καί ό Λάμπρος Στάθης μέ 500.000 δρχ.- Τό Δημοτικό συμβούλιο διόρισε, γιά 
τήν καταπολέμηση τοϋ δαγγείου πυρετοΰ, τρεις γιατρούς, τούς: Γ. Φάντη, Γ. Γαρού
φη καί X. Χαρίση. Ά ς  σημειωθεί δτι άπό τό δάγγειο δέν γλύτωσε ούτε ό Βενιζέλος 
στήν ’Αθήνα, ούτε ό Γ.Δ. Ηπείρου Καλεύρας, πού άρρώστησε κατά τήν περιοδεία 
του στή Θεσπρωτία.- ’Εκλεκτοί αρραβώνες: Έτελέσθησαν οί όντως εκλεκτοί καί 
ευτυχείς άρραβώνες μιάς τών ώραιοτέρων νεανίδων καί τών πρώτων οικογενειών 
τών Ίωαννίνων, τής περικαλλεστάτης καί εϋ ήγμένης δίδος 'Ελένης I. Λάππα, προ
σφιλούς θυγατρός τοϋ δικηγόρου κ. Ίωάννου Λάππα  (καί πρόξενου τής Γαλλίας 
στά Γιάννινα) καί τής έριτίμου κυρίας Ευφροσύνης I. Λάππα, μετά τοϋ έκ Ζίτσης 
καί έκ πρωτευούσης έκεϊθεν οίκογενείας νεαρού καί τά μάλα εύέλπιδος δικηγόρου 
κ. Στεφάνου Μπότσιου. Ό λες οί εφημερίδες τών Γιαννίνων δημοσίευσαν άνάλογου 
περιεχομένου άγγελίες τών άρραβώνων καί ευχές.- Στις άρχές Σεπτεμβρίου τά 
κρούσματα τοϋ δαγγείου είχαν φτάσει τά 200, ώς τό τέλος τοϋ μήνα δλα τά Γιαν- 
νιώτικα σπίτια είχαν τούς αρρώστους τους, σέ πολλές περιπτώσεις δλα τά μέλη τής 
οικογένειας είχαν προσβληθεί. Ποιά τά επακόλουθα τής επιδημίας: ’Απόσπασμα 
άρθρου τής ’Ελευθερίας, ύστερα άπό ενα μήνα (4-10-28), ενώ ή επιδημία βρισκόταν 
άκόμη σέ εξέλιξη εδινε τήν εικόνα: Ό  δάγγειος κάνει θραΰσιν καί εις τήν πόλιν μας, 
ιδίως μεταξύ τοϋ γυναικείου κόσμου. Έκλεισαν πολλά καταστήματα καί εργαστή
ρια... Οί δρόμοι άραίωσαν, οί περίπατοι έρήμωσαν, τά κέντρα διασκεδάσεως δέν 
λειτουργούν, πολλαί ύπηρεσίαι έσταμάτησαν καί ή άγορά ένεκρώθη. Τά κρούσματα 
υπερβαίνουν τις 2000 ίσως καί τις 3000. Καί τό χειρότερον, οί άσθενεΐς δέν έχουν 
τί νά φάνε! Γάλα νωπό δέν υπάρχει. Δέκα οκάδες γάλα νωπό γελαδινό διαθέτει ό 
γαλακτοπώλης Μπουκοβάλας, άλλά ποιός νά τό πρωτοπάρη; 'Ομηρική μάχη συνά- 
πτεται πρό τοϋ καταστήματος του γιά έκατό καί γιά πενήντα δράμια γάλα! Οϋτω 
δλη ή διατροφή τών άσθενών γίνεται μέ γάλατα ευρωπαϊκά τών κουτιών. Ά ν  έλει
παν καί αύτά επρεπεν οί άσθενεΐς νά πεθάνουν τής πείνας. Άλλά καί στήν πατρίδα 
τής πορτοκαλιάς καί τής λεμονιάς <5έν υπάρχουν λεμόνια, διότι εύρισκόμεθα εις τό 
τέλος τής εσοδείας. Καί συνεχίζει διεκτραγωδώντας κι άλλες άκόμα συνέπειες τής 
επιδημίας. Σέ κάποιες περιπτώσεις ή κατάσταση έπαιρνε δραματικές διαστάσεις. 
Σχολίαζε μία ό Χατζής, σχετική μέ τή διάφορη μεταχείρηση τών έκτοπιζόμενων καί 
μέ ύπαινικτικές άντιπολιτευτικές αιχμές: Αφελείς μόνον νομίζουν δτι αί δημοκρα- 
τίαι σημαίνουν δλοι νά είναι ίσοι καί νά πάσχουν εξ Ισου. Ό  κ. Βενιζέλος μέ τόν 
δάγγειον νοσηλεύεται εις τόν «Ευαγγελισμόν» μέ είκοσι γιατρούς καί τριάντα 
λευκοφορεμένας νοσοκόμους, σάν όνειρα δροσερά τόσον, πού νά ξεφλογίσονν καί 
τόν έντονώτερον πυρετόν... Μία δυστυχής γυναικούλα δμωςχθές. πολίτις καί αϋτη 
τής Δημοκρατίας, έσύρετο στούς δρόμους (έκτοπιζόμενη) μέ πυρετόν 39.8, έξάνθη- 
μα δαγγείου εις τό μέτωπον καί περιβλεφαρικόν. Έζητούσε δέ δίδραχμον δι' 
άγοράν ένός λεμονιού. Ά φοϋ λοιπόν οϋτε ό θεός έδημιούργησε δημοκρατίαν άλη- 
θινήν, θά ταξειδεύη καί κάποιος έκτοπιζόμενος μ ’ αύτοκίνητον καί κάποιος άλλος 
πεζός ίσως καί ξυπόλητος. Έ τσι βλέπετε τό θέλησε κι ό θεός, οί δέ άνθρωποι πο
ρεύονται κατοπίσω τών βουλών καί τοϋ παραδείγματος πού έδωκεν... (Ήπειρος, 
18-9-28).- Νά καί τό επίπεδο τής είδησιογραφίας τών άθηναϊκών εφημερίδων: ’Αθη
ναϊκή συνάδελφος -γράφει- άσχολουμένη μέ τήν αιχμαλωσίαν τής κυρίας Νικολέ- 
σκου (συζύγου τοΰ διευθυντοΰ τοΰ ρουμανικού γυμνασίου Κων. Νικολέσκου καί
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κόρη τοΰ γιατρού Βασιλάκη, άπό τούς επικεφαλής τής ρουμανικής προπαγάνδας 
στήν Ήπειρο): Ή  κυρία Νικολέσκου, ευειδής καί έκπάγλου ώραιότητος, άναμφιβό- 
λως έπεσε θϋμα έρωτικής αντιζηλίας καί έκδικήσεως... Οί έν Ίωαννίνοις διαβάζο- 
ντες τάς χαριέσσας αύτάς περιγραφάς ψιθυρίζουν:'Ετσι γράφονται λοιπόν αί εφη
μερίδες τών ’Αθηνών; ("Ηπειρος 28-8-1928). Έ τσι γράφονταν. Κάποιες έτσι γρά
φονται καί σήμερα. Λίγες μέρες νωρίτερα ό ανταποκριτής τής Καθημερινής, άπό τή 
Λάρισα τηλεγραφούσε δτι στίς καταδιωκτικές άρχές Θεσσαλονίκης σχηματίστηκε ή 
υπόνοια γιά συμπαιγνία μεταξύ τοΰ ζεύγους Νικολέσκου, μέ σκοπό ν ’ άποσπάσουν

άπό τόν πεθερό Ν. Βασιλάκη τά λύτρα ή άπό τή 
ρουμανική κυβέρνηση καί νά τά μοιράσουν μέ τούς 
ληστές... ( ’Ελευθερία, 10-9-28). ΟΙ α’ιχμαλωτίσαντες τή 
Νικολέσκου στήν άρχή ζητούσαν πολλά, συμφώνησαν 
τελικά νά τήν απελευθερώσουν. Σέ λίγες μέρες -άρχές 
τοΰ δεύτερου δεκαήμερου τοΰ Σεπτεμβρίου- άπελευθε- 
ρώθηκε ή Νικολέσκου μέ τήν καταβολή 200.000 δρχ. 
ώς λύτρων.- Στό Βουκουρέστι, άπό τις 18-23 ’Ιουλίου 
συγκροτήθηκε διεθνές συνέδριο καθηγητών Μέσης 
εκπαίδευσης, στό όποιο μετείχαν 140 άντιπρόσωποι. 
Τήν Ελλάδα εκπροσώπησαν έπίσημα τρεις καθηγητές, 
άπό τούς όποιους οί δυό ήταν άπό τά Γιάννινα, οί Φ. 
Σαγκούνης καί ό Χρ. Σούλης, κάτι πού χαρακτηρίστη
κε ώς έξαιρετική τιμή γιά τήν πόλη. Στό συνέδριο μί
λησε ό Φίλ. Σαγκούνης. ’Ανέπτυξε τά πορίσματα τής 
μακρόχρονης διδακτικής του πείρας σχετικά μέ τή δι
δασκαλία τών μαθηματικών. Σέ σχόλιό της ή Ή πει
ρος (14-9-28), καυτηρίαζε τή στάση τών έλλήνων 
αρμόδιων, πού δέν έδωσαν οδηγίες στούς έκπρόσω-

_ . πους τής Ελλάδας γιά τό τί θά έκαναν, ούτε τούςΟ δημόσιός κηρυκας , , ,
@ωμάς εφωδιασαν με προγραμματα τών εργασιών τοΰ συνε-

Άπό τούς τύπους τών Γιαν- δρίου, εις τρόπον ώστε απροετοίμαστοι εντελώς μετέ-
νίνων τοϋ μεσοπολέμου βησαν, μόνον δέ χάρις εις τήν ίδικήν των πρωτο

βουλίαν καί τήν ίδικήν των μόρφωσιν κατώρθωσαν νά 
λάβουν μέρος εις τάς έργασίας καί συζητήσεις καί ανακοινώσεις τοϋ συνεδρίου. 
Α πό τό σχόλιο ενοχλήθηκε σοβαρά ό Φίλ. Σαγκούνης, ιδιαίτερα άπό τήν παράγρα
φο δτι πήγε άπροετοίμαστος στό συνέδριο (τά αλλα σημεία τοΰ σχολίου ήταν 
άκριβή) καί άπάντησε μέ μακροσκελή επιστολή του στήν όποία κατέληγε: Ά πό ένα 
φίλον δημοσιογράφον, τοϋ όποιου συμπαθώς άπό δεκαετίας παρακολουθώ τόν δη
μοσιογραφικόν άγώνα, περιέμενα εις τήν μοναδικήν ταύτην δ ι ' έμέ περίστασιν. ιδι
αιτέραν καί βαθυτέραν έκτίμησιν τής έμφανίσεως ένώπιον άντιπροσώπων επιστη
μόνων δλου τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου, διότι δέν δύναται νά παραβληθή αϋτη 
πρός μίαν διάλεξιν ένώπιον φιλομούσου ακροατηρίου συμμίκτου. Πάντοτε υπήρξα 
μετριόφρων. διότι δέν υπερτιμώ τόν έαυτόν μου, μέ λυπεί δμως καί έχω τό παρά- 
πονον δτι πατρίώται καί φίλοι μου μέ άδικοϋν εις δσα ξένοι δλως καί άνεπηρέα- 
στοι μέ έτίμησαν. Σχολιάζοντας στήν έπιστολή ό Χατζής εξέφραζε τήν κατάπληξή 
του γιά τό περιεχόμενό της, προσθέτοντας πώς -δπως καί Φ. Σαγκούνης γνώριζε- 
πάσα πληροφορία περί τοϋ έν Βουκουρεστίψ συνεδρίου δέν ήτο ί δ ι κ ή  μ α ς ,
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άλλ ’ ή ένημερότης ταύτης. καλή ή κακή (ό Χατζής είχε δημοσιεύσει εκτενέστατη πε
ριγραφή τών εργασιών τοϋ συνεδρίου στις 13-9-28), όφείλεται εις τ ό ν  φ ί λ ο ν ,  
ό όποιος είχε τήν καλωσύνην νά μάς παράσχη πληροφορίας λεπτομερείς. Φαίνεται 
δτι ό «φίλος» ήταν ό Χρ. Σούλης πού είχε πει στό Χατζή δτι έπειδή τό κράτος δέν 
φρόντισε νά τούς ένημερώσει γιά τά θέματα τοϋ συνεδρίου, στέλνοντάς τους στό 
Βουκουρέστι απροετοίμαστους, δέν μπόρεσε κι αύτός νά πάρει μέρος στή συζήτηση 
γιά τό ενιαίο σχολείο, μή εχων μαζί τον τάς άναγκαιούσας σημειώσεις ή βοηθήμα
τα.- ’Αλληλογραφία Χατζή: Διανούμενον, ένταϋθα. Έλάβομεν καί τά τέσσερα χρο
νογραφήματα. Πρέπει νά σάς είποϋμε δτι: τό χρονογράφημα δέν είναι οϋτε άτελεί- 
ωτος φιλοσοφικός διάλογος, οϋτε επιστημονικός, οϋτε εγκυκλοπαιδικός, οϋτε μία 
τυχαία ξεκάρφωτη μέσα στους διαλόγους επίνοια. Μία λέξις, μία φράσις, πού κλεί
ει ένα χρονογράφημα, είναι ή αισθητική του δλη. Διότι τό χρονογράφημα είναι ένα 
παιγνιώδες φιλολογικόν μικρούργημα, άλλ ’ δπως καί παν εργον τέχνης, πρέπει νά 
είναι καλλιτεχνικώς καί τελειολογικώς έτσι «κλεισμένον», ώστε νά σου νποβάλη 
μίαν ζωηράν εικόνα ή έντύπωσιν ή ιδέαν. Καί έξακολουθοϋσε νά διδάσκει ό Χα
τζής, άναλύοντας μέ λεπτομέρειες τί είναι τό χρονογράφημα (19-8-28).- Αλληλο
γραφία Χρηστοβασίλη: Μαθητήν τοϋ Έθνικοϋ Οικοτροφείου άρρένων Πωγωνίου, 
Βοστίναν: Τό ποίημά σου δέν είναι δημοσιεύσιμον. Τοϋ λείπουν πολλά πράγματα. 
Κοίταξε τά μαθήματά σου πρός τόν παρόν καί όταν μεγαλώσης καί εκδηλωθούν με
γάλα ποιητικά κεφάλαια μέσα σου, τότε θάχης δλον τόν καιρόν νά γράφης ποιήμα
τα. (17-9-28).- Αλληλογραφία 'Ηπειρωτικού άγώνος: Γ. Π., Πάργαν. Σταλέντα θά 
δημοσιευθούν τροποποιούμενα. Φροντίσατε νά γράφητε θετικώτερα καί νά χρησι- 
μοποιήτε λέξεις καί φράσεις μέ κυριολεξίαν.- Τό συμβούλιο κυριών τής Ζωοδόχου 
πηγής έλεγχόταν άπό τήν ’Ελευθερία (24-9-28), γιατί ζητοΰσε τήν έξωση άπό τό 
Οικοτροφείο δλων τών κοριτσιών πού κατάγονταν άπό χωριά τής υπαίθρου. Νά τό 
πιστεναωμεν: -έγραφε ό Χρηστοβασίλης. Καί εδώ Γιαννιώτισσες καί έπαρχιώτισ- 
σες: Καί εδώ γέννημα καί θρέμμα: Γιά καθίσετε καλά κυρίες Γιαννιώτισσες. διότι 
αν καθήσωμεν νά λογαριάσωμεν εδώ μέσα στά Γιάννινα ποιά είναι γιαννιώτικα καί 
ποιά χωριάτικα άγαθοεργήματα θά βγήτε πολύ ζημιωμένες!..- Αναχώρησε άπό τά 
Γιάννινα δ πρόεδρος τής υποεπιτροπής έκτίμησης τών μουσουλμανικών κτημάτων 
τής Ηπείρου Σουηδός βαρώνος Στρίενστεν, συνοδευόμενος άπό πολύ επαινετικά 
λόγια γιά τήν άμεροληψία καί δικαιοσύνη στό έργο του, πραγμα πού έπέσυρε τήν 
έκτίμηση καί τό σεβασμό όλόκληρης τής Ηπειρωτικής κοινωνίας. Ή  γυναίκα του 
Φλούβια ήταν διακεκριμένη δημοσιογράφος καί φιλόλογος.- Αναχωρήσεις: Ά  νε- 
χώρησεν εις ’Αθήνας, συνοδεύων τόν έπ ’ άδεία Γ.Δ. 'Ηπείρου κ. Α. Καλεύραν... ό 
τετραπέρατος διευθυντής τοΰ έγχωρίου βενιζελικοϋ «Κήρυκος» κ. Δ. Πανίδης, ό 
γνωστός δημαρχοποιός. βουλευτοποιός καί στύλος τοϋ Βενιζελισμοϋ έν Ήπείρω, 
εις δν εύχόμεθα πλήρη επιτυχίαν, ύποκειμενικώς τε καί άντικειμενικώς. (’Ελευθε
ρία, 27-9-28). Πραγματικά τήν εποχή εκείνη καί ιδίως μετά τήν εκλογική έπιτυχία 
τοΰ Βενιζέλου, ό Δημοσθένης Πανίδης βρέθηκε στό άπόγειο τής δραστηριότητας καί 
δύναμής του.- Στήν Ή πειρο  συνέχιζε νά δημοσιεύει χρονογραφήματα ό Παν. Φά
ντης, ύπό τά άρχικά Π.Γ.Φ.. σφόδρα άντιβενιζελικός τότε καί ό Νοσταλγός στόν 
Ηπειρωτικό άγώνα.- Αντίθετα μέ τό Χρηστοβασίλη πού κολάκευε τόν ΓΙανίδη, ό 
Εύθ. Τζάλλας, μέ τόν ’Ηπειρωτικό άγώνα. άσκοϋσε δριμύτατη κριτική έναντίον του, 
ξεπερνοΰσε πολλές φορές κι έκείνη τοϋ Χατζή. Ή  Ιδια εφημερίδα, δπως καί ή 
’Αγροτική ηχώ. κράτησαν, γιά μεγάλο διάστημα μετά τις εκλογές, άνοιχτό τόν πό-
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λεμο εναντίον τοΰ βουλευτή Άλ. Λούλη, κατηγορώντας τον γιά υποστήριξη τών λη
στών καί τών φίλων τους. Δείγμα γραφής, τό ηπιότερο, τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος 
έναντι τοΰ Πανίδη: Μέ τό ϋφος τοϋ Λιονταρή ένεφανίσθη καί πάλιν χθες τό όργα
νο ν τοΰ κ. Λούλη καί Σίας (ό Κήρυξ). Καί μέ πατριωτισμόν μάλιστα άφθαστον 
κατά τήν βεβαίωσιν τοϋ Στρατολογικού γραφείου Ίωαννίνων. (Οί άλλες εφημερί
δες κατηγορούσαν τόν Πανίδη δτι δέν πήγε νά καταταγεΐ στρατιώτης, δταν είχε 
προσκληθεί, μέ τή δικαιολογία δτι ήταν Βορειοηπειρώτης). Επίσης ίσχυρίσθη ότι 
υπηρέτησε πιστώς τό κόμμα τών Φιλελευθέρων. Καί μέ άφοσίωσιν μάλιστα, όπως 
τό επιβεβαιώνουν μερικαί συναντήσεις, επισκέψεις, ικεσίες καί γονυκλισίες τής Κη
φισιάς. ’Αλλά καί περί γύρας όμίλησεν ή συνάδελφος. Καί ποιος άντιλέγει; Μήπως 
εσχάτως, όπως καί προηγουμένως, δέν εφερε γύρα τούς κ.κ. Μυλωνάν καί Μελάν; 
Τό ίδιον όργανον άνομολογήσαν ότι ή νίκη οφείλεται εις τόν «Μπάμπαν» (Βενιζέ- 
λο), έπεχείρησε νά όμιλήση καί περί στρατηγικής ίκανότητος. Πόσον όμως αληθές 
είναι τό τοιοϋτον άποδεικνύει τό γεγονός ότι ό στρατηγός (ό Μπότσαρης) τρομο
κρατηθείς πρό τών εκλογών, γονυπετών εις τό τηλεγραφεΐον, έπεκαλεϊτο τήν έπί- 
σκεψιν τοϋ κ. Βενιζέλου! Σ ’ δ,τι άφοροΰσε τήν άντιπαράθεση μέ τό Λούλη, φτάνουν 
μόνον ορισμένοι τίτλοι γιά νά υποδηλώσουν τό περιεχόμενο τής σχετικής άρθρο- 
γραφίας: Άπολογήσου κ. Λούλη! (31-8-28), ’Ανοικτή έπιστολή πρός τόν κ. ’Ελευθέ
ριον Βενιζέλον έπί τής σιωπής τοϋ βουλευτοϋ κ. Άλ. Λούλη (9-9-28), Παραδίδεται 
εις τήν κοινήν περιφρόνησιν (ό Λούλης) (17-9-28). Στό Ιδιο φύλλο άναδημοσιευό- 
ταν άπό τόν Κήρυκα καί ή απάντηση τοΰ Άλ. Λούλη πρός τις δυό έφημερίδες, εφά
μιλλη σέ σκληρότητα μ’ εκείνη τών άντιπάλων του. Δυό άποσπάσματα: ...Μ’ εξα
ναγκάζει (νά άπαντήσω) ή πρωτοφανώς εκβιαστική πολιτική, ήν απέναντι μου καί 
πρό τών έκλογών, άλλά καί μ ετ’ αύτάς ήσκησαν τά δύο γνωστά καί αργυρώνητα 
ρυπαρόφυλλα (Ά γώ νκαί Ήχώ)... άτινα (μετά τό εκλογικόν άποτέλεσμα) έχουσι τήν 
κυνικήν αναίδειαν νά μέ έγκαλώσιν ένώπιον τοϋ Ηπειρωτικού λαού. Καί άφοΰ Εδι
νε άπαντήσεις σέ δσα τόν κατηγοροΰσαν, κατέληγε: Παύω πλέον νά καταχρώμαι 
τής φιλοξενείας τοϋ «Κήρυκος», σύν τή δηλώσει, ότι τά ώς άνω λαθρόβια περι
φρονώ έσαεί, θεωρών τιμήν μου νά ύβρίζωμαι άπό τοιαύτης υποστάθμης ρυπαρό
φυλλα... Βέβαια ό Ηπειρωτικός άγών συνώδευε τήν άναδημοσίευση μέ κύριο 
άρθρο, τό όποιο κατέληγε μέ τήν άποστροφή: Ηπειρωτικέ λαέ, Τόν άνθρωπον 
αυτόν, τόν δυστυχώς βουλευτήν σου, τόν χορευταράν μετά τοϋ Κοντογιώργου καί 
Μερεμέτη (ληστών) τόν σιωπώντα εις τά έρωτήματά σου καί τεχνηέντως μετατοπί- 
ζοντα τήν συζήτησιν, άπό σήμερον τόν παραδίδομεν εις τήν κοινήν περιφρόνησιν. 
Σ ’ δ,τι άφορα τό ποιός είχε δίκιο, αυτό άνήκει στήν κρίση τής Ιστορίας, ή όποία 
μάλλον εχει άποφανθεΐ...

Ο ί ’Αλβανοί προετοιμάζονταν καί οργάνωναν γιορτές καί πανηγύρια 
γιά τήν επικείμενη άνακήρυξη πρόεδρου τής ’Αλβανικής δημοκρατίας 

’Αχμέτ Ζώγου σέ βασιλιά, όμως ή φωνή τοΰ σκλάβου Βορειοηπειρώτη 
ύπενθύμιζε καί στήν Ελλάδα άλλά καί στούς τότε ισχυρούς τής γής τήν 
τραγική κατάσταση στήν όποία είχε περιέλθει ό έκεΐ Ελληνισμός. Σέ άντα- 
πόκριση τοΰ Ηπειρωτικού άγώνος άπό τό ’Αργυρόκαστρο άναφερόταν: 
Εις σειρήνα καί αν μετεβάλλετο ή σκλάβα Βόρειος Ή πειρος καί διά τυρ- 
ρηνικών σαλπίγγων οί σκλάβοι Βορειοηπειρώται αν έσκόρπιζον εις τάς
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πέρατα τής οικουμένης τήν φωνήν τής απελπισίας των καί τήν κραυγήν 
τοϋ πόνου των, δέν θά κατορθώνετο οϋτε καί Ιχνος πίστεως νά δώση ή 
βωβή διπλωματία. Έπί σειράν τώρα ετών οί Βορειοηπειρώται Έλληνες 
ύφίστανται τάς συνεπείας ενός έξευτελεστικοϋ διά τόν Ευρωπαϊκόν πολι
τισμόν ζυγοϋ, τόν όποιον κατηργάσθη ή διπλωματία. ...Καί ενώ πρότερον 
έτηροϋντο τά προσχήματα σήμερον έπαυσαν καί αυτά... ή φωνή τοϋ Βο
ρειοηπειρώτου ουδέ καί εις τήν μητέρα Ελλάδα ευρίσκει άπήχησιν. ...Επί
σημος άναγνώρισις τοϋ πόνου τοϋ Βορειοηπειρώτου είναι ή πολιτειακή 
μεταβολή. Εις εποχήν κατά τήν οποίαν θρόνοι αιωνόβιοι τρίζουν καί 
θρυμματίζονται, ή Αλβανία ώνειρεύθη βασιλικήν άλουργίδα καί Σουλτα- 
νικόν μεγαλεΐον. Τό δύσμοιρον νεαρόν ’Αλβανικόν κράτος εξακολουθεί 
ούσιαστικώς νά κυβερνάται άπό τούς διαφόρους μπέηδες. Οΰτοι δέ άντι- 
ληφθέντες δτι τά μεγάλα των οικονομικά συμφέροντα μόνον μέ βασιλείαν 
έξυπηρετοϋνται, δέν έχασαν καιρόν νά μεταβάλλουν τό πολίτευμα. Ά λλω 
στε μήπως πρόκειται περί δυσκόλου έγχειρήματος; 'Απλούστατα μερικοί 
λόχοι τζανταρμάδων εις τήν γραμμήν καί ή κηδεία τής Δημοκρατίας -τής 
’Αλβανικής όμως- έκτελεΐται. Καί έτσι ό Βορειοηπειρώτης Έ λλην θά έπα- 
ναφέρη εις τήν μνήμην του πλήρη καί ολόκληρον τήν εικόνα τοϋ τουρκι- 
κοϋ ζυγοϋ. Σουλτάνων τάς έντολάς έτήρει καί σουλτάνος επικάθεται έπί 
τοϋ τραχήλου του. Δύσμοιρε "Ελλην σκλάβε! Ρίπτεται ό τελευταίος κόμβος 
τοϋ σχοινιού, διά τοϋ όποιου προσδίδεσαι εις τήν τυραννίαν καί ούδείς 
συγκινειται. Ά ς  τοιχοκολλοϋνται κατασχετήρια έξωθι τών οικιών τών 
Ελλήνων. Ά ς  προγράφωνται Βορειοηπειρώται. Ά ς  καταδικάζωνται εις 
θάνατον έκείνοι πού μακράν άπό τήν πατρικήν έστίαν χύνουν τό δάκρυ 
τής σκλαβιάς καί τής ξενητειας. Ούδείς συγκινειται. Ούδείς ένδιαφέρεται. 
Ή  βωβή διπλωματία σαρκαστικώς μειδιά, βλέπουσα σφαγιαζόμενα τά δί
καια ένός λαού. Έλησμονήθη ή αύτοδιάθεσις τών λαών. Αποτελεί δέ 
γλυκεΐαν άνάμνησιν ή κυριαρχία των! Καί δμως εύρίσκονται οί άναγνω- 
ρίζοντες δτι καλά περνοϋν οί σκλάβοι... (28-8-28).

Παρά τις άντιδράσεις μερικών έπαναστατημένων ’Αλβανών φυλάρχων, 
ή πλειοψηφία τής άλβανικής εθνοσυνέλευσης άπεφάσισε, τέλη Αύγουστου, 
τήν άνακήρυξη τού Ζώγου σέ βασιλιά. Τά δμορα μέ τήν Αλβανία κράτη 
είδαν άπό διαφορετική σκοπιά αύτή τή μεταβολή τοΰ πολιτεύματος. Στό 
Βελιγράδι, δπως φανέρωνε ή άρθρογραφία τοΰ τύπου, δέν άρεσε καθόλου 
ή άλλαγή, θεωρήθηκε ώς άποκλειστικό έργο τοΰ Μουσολίνι, άναμιγνυόταν 
έτσι, μέσω τοΰ Ζώγου, στά βαλκανικά πράγματα. Στήν Ελλάδα, άντίθετα, 
μάλλον θετικά άντέδρασαν οί εφημερίδες, τής πρωτεύουσας καί τών Γιαν- 
νίνων, ίσως γιατί είχε άρχίσει νά διαφαίνεται ή νέα γραμμή έξωτερικής πο
λιτικής τού Βενιζέλου, πού έτεινε στή σύναψη πιό στενών δεσμών μέ τήν 
’Ιταλία, δέν θ ’ άργοΰσε νά υπογραφή τό έλληνοϊταλικό σύμφωνο φιλίας. 
Ό  Άχμέτ Ζώγου ώς βασιλιάς ονομάστηκε Αχμέτ Σκεντέρμπεη ό Γ ' (πρώ
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τος ό Σκεντέρπεης, κατά τούς ’Αλβανούς, ήταν ό Μέγας ’Αλέξανδρος, δεύ
τερος ό Γεώργιος Καστριώτης (Σκεντέρμπεης) καί τρίτος ό Ζώγου). Ό  
Ηπειρωτικός άγών, σχολιάζοντας τή μεταβολή σημείωνε (4-9-28): Ή  Ε λ 
λάς ευρισκόμενη εις τό στάδιον τής άναπλάσεώς της είναι υποχρεωμένη 
νά εύχηθή δπως τό γειτον κράτος άνευρη τήν όδόν τής γαλήνης.. Καί ή 
Ελλάς πρώτη εύχεται δπως ό νεαρός βασιλεύς μορφωμένος άρτίως -κατά 
τήν έφημερίδα- προικισμένος μέ θέλησιν, πατριώτης επιφανής, ύποβοη- 
θηθή ύφ ’ όλων τών περιστάσεων διά νά καταστή τό βασιλεών του εις κα
λός μας γείτων. Ή  Ήπειρος, σέ σχετικό άρθρο της τόνιζε (3-9-28): Ή  Ε λ 
λάς, αί φιλικαί διαθέσεις τής όποιας πρός τήν ’Αλβανίαν πλειστάκις εΰρον 
τάς ευκαιρίας νά έκδηλωθώσι, καί έπί τή εύκαιρίςι ταύτη εύχεται, δπως ή 
νέα έγκαινιαζομένη πολιτειακή μεταβολή εις τήν γειτονικήν επικράτειαν 
παράσχη εις τόν Ηγεμόνα της τάς περιστάσεις, ινα αί εκατέρωθεν άμοι- 
βαϊαι φιλικαί διαθέσεις συντείνουν καί πρός σύσφιγξιν τών δεσμών καί 
πρός άμοιβαίον καλόν τών δύο λαών. Στήν άντίθεση Γιουγκοσλαβίας καί 
’Ιταλίας έβλεπε ή Ελευθερία τά αίτια τής πολιτειακής μεταβολής, μέ κατί
σχυση τής ’Ιταλικής πολιτικής: Αιατί νά φανή παράδοξον δτι ένας μεγάλης 
διανοητικότητας, περινοίας καί τόλμης Αλβανός, άνεκηρύχθη βασιλεύς 
τής πατρίδος του; Ό  Αχμέτ-μπέης Ζώγου τουλάχιστον υπήρξε τέκνον 
φυλάρχου, είδους βασιλίσκου, δπως καί ό πρώτος ήγεμών τοϋ Μαυρο
βούνιού, ενώ οί πρώτοι ηγεμόνες τής Σερβίας Καραγιώργεβιτς καί Όμπρέ- 
νοβιτς δέν ήσαν παρά μεγάλοι χοιρέμποροι, τό όποιον δέν έφιλοδόξησε 
ποτέ ό Αχμέτ Ζώγος! Ή  ϊδια έφημερίδα δημοσίευε έκτενή περιγραφή τών 
τελετών άνακήρυξης τοΰ Ζώγου σέ βασιλιά καί τού τρόπου, σύμφωνα μέ 
τόν όποιο έγινε ή πολιτειακή μεταβολή. Στήν τελετή πού έγινε στά Τύραν- 
να παραβρέθηκε καί ό Γενικός πρόξενος τής ’Αλβανίας στά Γιάννινα Ραμ- 
ζή βέης Μουσταφά πασάς, μέ τήν άδελφή του Ραφέτ. "Ας σημειωθεί ότι ό 
Ραμζή βέης ήταν άρραβωνιασμένος μέ τήν άδελφή τοΰ Ζώγου, κι αύτό, 
κατά τις έφημερίδες τών Γιαννίνων, θά οδηγούσε στήν προαγωγή τοΰ γα- 
μπροΰ τοΰ ’Αλβανοΰ βασιλιά σέ πρεσβευτή καί τήν τοποθέτησή του σέ 
πρωτεύουσα κάποιας μεγάλης δύναμης. Στις έορταστικές εκδηλώσεις πήρε 
μέρος καί ή μουσική τοΰ Έθνικοϋ ’Ορφανοτροφείου τών Γιαννίνων, μέ 
έπικεφαλής τό μουσικοδιδάσκαλο ’Αρώνη, προσκαλεσμένη άπό τό νομάρ
χη ’Αργυροκάστρου. Στό έπίσημο γεΰμα πού δόθηκε εκεί τά κομμάτια πού 
έπαιξε ή γιαννιώτικη μουσική προξένησαν έντύπωση. 'Όλες αύτές όμως αί 
έορταί καί πανηγύριες, καθόλου δέν βελτίωσαν τή θέση τών Βορειοηπει
ρωτών, οί όποιοι σέ λίγο θά ένοιωθαν βαρύτερη τή σκλαβιά τους, ιδιαίτερα 
άπό τήν έποχή πού άρχισαν οί διωγμοί εναντίον τών έλληνικών σχολείων 
καί τών δασκάλων τους.



Η αιχμαλωσία τών Μυλωνά καί Μελά ήταν ή σταγόνα πού ξεχείλισε τό 
ποτήρι τής αγανάκτησης εναντίον τής ληστείας, ή όποία τό καλοκαί

ρι τοΰ 1928 είχε σημειώσει επικίνδυνη έξαρση στήν ’Ήπειρο. Δέν έφτανε 
όμως μόνο ή άγανάκτηση τοΰ λαοΰ γιά νά επιφέρει άποφασιστικό πλήγμα 
καί ν ’ άποδιαρθρώσει τό κράτος τών ληστών. Είχαν φτιάσει πράγματι δι
κό τους κράτος στήν "Ηπειρο, έσπειρε τόν τρόμο, παντού, τιμωροΰσε άμεί- 
λικτα καθένα πού πρόσφερνε τή βοήθειά του στό επίσημο κράτος, έπαιρνε 
κεφάλια, αιχμαλώτιζε άνθρώπους, έξόντωνε γιά εκδίκηση κοπάδια ολό
κληρα μέ χιλιάδες ζώα, δέν έφτανε, λοιπόν, μόνο ή άγανάκτηση. "Επρεπε 
νά υπάρχει καί ή πολιτική βούληση -δπως θά λέγαμε σήμερα- πού θά με
τέτρεπε αυτό τό συσσωρευμένο μίσος τοΰ λαοΰ σέ τιμωρό δύναμη, Ικανή 
νά θέσει τέρμα σέ μιά άπαράδεκτη κατάσταση, πού τόσα δεινά προξένησε 
στήν "Ηπειρο, στιγματίζοντας τήν ιστορία της. "Ε, λοιπόν, ό Βενιζέλος 
πού συγκλονίστηκε κατά τήν παραμονή του στά Γιάννινα άπό οργή καί 
άγανάκτηση, όταν πληροφορήθηκε τήν αιχμαλωσία τών δυό πολιτικών του 
άντιπάλων κι έδωκε τό λόγο του, δτι πρώτο μέλημα τής κυβέρνησής του 
θά ήταν ή έξόντωση τής ληστείας, τόν κράτησε. ’Από τις πρώτες μέρες τοΰ 
σχηματισμοΰ τής νέας κυβέρνησης, σέ επανειλημμένες συσκέψεις, πάρθη- 
καν άποφάσεις γιά νά θέσουν τέρμα σ’ αύτήν τήν άπαράδεκτη κατάσταση. 
Διατέθηκαν ικανές πιστώσεις, ένισχύθηκαν τά καταδιωκτικά σώματα, οί 
ήγήτορές τους ένέπνευσαν αποφασιστικότητα μέ τό παράδειγμά τους, δέν 
περίμεναν νά κυνηγήσουν τούς ληστές, μόνο ύστερα άπό τήν εκδήλωση κά
ποιας έγκληματικής ένέργειας, γιά νά χάσουν άργότερα τήν έπαφή μαζί 
τους, συνέχιζαν τήν καταδίωξη μέ πείσμα, δέν τούς άφηναν πιά σέ χλωρό 
κλαδί, συμπλέκονταν μαζί τους καί τούς εξόντωναν. Στό μεταξύ τούς 
είχαν στερήσει μέ τις εκτοπίσεις άπό χωριά καί πόλεις -άρκετούς έκτόπι- 
σαν καί μέσα άπό τά Γιάννινα, παρά τις διαμαρτυρίες τών ληστόφιλων κύ
κλων- άπό τις διασυνδέσεις τους, καθώς καί άπό τήν παροχή διευκολύν
σεων στις κινήσεις τους (άσφαλή καταφύγια, τροφοδοσία, πληροφορίες 
γιά τις κινήσεις τών καταδιωκτικών άποσπασμάτων κ.ά.) δέν είχαν πιά 
ποΰ νά σταθοΰν. Κάποιες συμμορίες γιά νά σωθοΰν περνούσαν στό ’Αλβα
νικό έδαφος, εκεί άναγκάστηκαν τελικά νά καταφύγουν καί οί Κουμπαΐοι. 
Στό μεταξύ ψηφίστηκε καί ό σκληρός νόμος περί ληστείας' εκτός τών 
άλλων, έδινε άμνηστεία σ’ δσους ληστές εξόντωναν συντρόφους τους, 
άρχισαν νά τρώγονται μεταξύ τους δέν είχαν πιά καμιά εμπιστοσύνη ό 
ένας στόν άλλο. Χρησιμοποιήθηκαν καί στρατιωτικές δυνάμεις γιά τήν κα
ταδίωξη τών συμμοριών, κι άκόμα, δλες οί καταδικαστικές άποφάσεις σέ 
θάνατο ληστών, πού άναβάλλονταν, χάρη στήν έπέμβαση τών γνωστών φί
λων, έκτελέστηκαν. "Ετσι στις 10-9-28 έκτελέστηκε στά Γιάννινα ό καταδι
κασμένος καί κρατούμενος στις φυλακές Τσάϊμος (κατά τις έφημερίδες, 
εις τόν εισαγγελέα ό μελλοθάνατος έξέφρασε τό παράπονον διότι ή κυβέρ-
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νησις έκτελεΐ τάς θανατικός ποινάς τών μωρών ληστών, ενώ τών μεγάλων 
δέν έκτελοϋνται, διότι έχουν πολιτευομένους προστάτας...), ένα μήνα 
αργότερα έγινε εκτέλεση στήν Πέτρα, τόν τόπο τοΰ εγκλήματος, τοΰ Μερε- 
μέτη, δέν θ’ άργοΰσε νά έρθει καί ή σειρά τών μεγάλων... Οί έκτοπισμοί 
καί ή άναγγελία ειδήσεων έξόντωσης μεμονωμένων ή οργανωμένων σέ 
συμμορίες ληστών καί οί συλλήψεις άλλων άποτελοΰσαν τήν κύρια είδη- 
σιογραφία τών γιαννιώτικων εφημερίδων κατά τούς μήνες Σεπτέμβριο καί 
’Οκτώβριο. Οί συμμορίες, παρά τή συνεχιζόμενη κακοποιό δράση τους -τε
λευταίοι σπασμοί τοΰ θηρίου πριν έκπνεύσει- εξουδετερώνονταν ή μιά 
ύστερα άπό τήν άλλη κι αύτό γινόταν αισθητό άπό τήν άνακούφιση τής 
υπαίθρου. Μέ τις συλλήψεις ληστών άποτρόπαια έγκλήματα άποκαλύπτο- 
νταν πολλά π.χ. πληροφορήθηκε ό κόσμος άπό τήν έξουδετέρωση τής 
συμμορίας τής Μαύρης χειρός πού τρομοκρατούσε τήν περιοχή Κουρέ- 
ντων. Έκ τής γενομένης άνακρίσεως καί εκ διαφόρων επιστολών κατασχε- 
θεισών επί τών συμμοριτών προκύπτει δτι οί συλληφθέντες άπετέλουν τήν 
συμμορίαν τής «Μαύρης χειρός», ήτις είχε τρομοκρατήσει ολόκληρον τήν 
περιφέρειαν Κουρέντων, μή τολμώντος ούδενός νά καταγγείλω ταύτην, 
καθ' δσον ό άρχηγός αυτής, πολλάκις καταδικασθείς, άπελευθεροϋτο, χά- 
ριν τών μέσων άτινα ένταϋθα (στά Γιάννινα) διέθετε (Ηπειρωτικός άγών
10-9-28).

Πολύ συζητήθηκε καί εκτεταμένα σχολιάστηκε άπό τις γιαννιώτικες 
έφημερίδες, τό τρίτο δεκαήμερο τοΰ Σεπτεμβρίου, ή έκθεση τοΰ άρχηγού 
τής Χωροφυλακής στρατηγοΰ Διαλέττη περί τής έν Ήπειροί ληστοκρατίας 
(είχε έπισκεφτεϊ τά Γιάννινα καί τήν "Ηπειρο κατά τήν προεκλογική περίο
δο). Ό  Χρηστοβασίλης στήν ’Ελευθερία (20-9-28) προλογίζοντας τήν δη
μοσίευση τής έκθεσης, -παρότι είχε διαφωνίες μέ ώρισμένες άπόψεις τοΰ 
στρατηγοΰ- τις εξέθεσε σέ επόμενα φύλλα - σημείωνε: Σπανίως ή μάλλον 
ουδέποτε, άρχηγός τής Χωροφυλακής υπέβαλε τοιαύτην έκθεσιν μέ τοιαύ- 
την φωτεινήν άντίληψιν καί τοσαύτην ειλικρίνειαν. "Εθιξεν όλα τά σχετι- 
ζόμενα μέ τήν Δημοσίαν άσφάλειαν τής Ηπείρου ζητήματα καί έβροντο- 
φώνησε τήν άλήθειαν, άδιαφορών άν οί λόγοι του δυσαρέστησαν ούκ ολί
γους. Τά κυριότερα σημεία τής έκθεσης ήταν τά έξής: Μετά τή γενικότερη 
άναφορά στά αίτια τής ληστείας στήν Ελλάδα, άναλυόταν ή κατάσταση 
πού είχε δημιουργηθεΐ στήν "Ηπειρο καί διαπιστωνόταν ότι: 1) Εις τήν 
Ή πειρον συντελεί εις τήν διατήρησιν τής ληστείας περισσότερον άλλης 
χώρας: α) τό παραμεθόριον αυτής καί ή όλιγότερον άσφαλής φρούρησις 
τών συνόρων, άπό παντός άλλου τμήματος τής μεθορίου (δπως γίνεται 
καί σήμερα. Τότε έμπαιναν ληστές, στις μέρες μας λαθρομετανάστες). 2) 
Ή  έλλειψις συγκοινωνίας οδικής καί τηλεφωνικής. Συμβαίνει πολλάκις νά 
λαμβάνη γνώσιν τοϋ έγκλήματος ή υπηρεσία μετά μίαν ή δύο ημέρας καί 
νά μή δύναται ταχέως νά τεθή εις καταδίωξιν τών κακοποιών... 3) Τό άγο
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νον τοϋ εδάφους, ένεκα τοϋ οποίου ύφίσταται πείνα περισσότερον παντός 
άλλου μέρους. 4) Ή  μή άρκοϋσα παίδευαις τών κατοίκων πολλών χωρίων 
της. Άπόδειξις δτι εις δσα τμήματα τής Ηπείρου υπάρχει σχετική άνά- 
πτυξις δέν γεννώνται λησταί (Ζαγόρι, Πωγώνι, Κόνιτσα) ...ενώ τουνα
ντίον ληστογόνα χωρία είναι ή Κλεισούρα, τό ’Ανώγι, τό Τσαγκαρό- 
πουλον, ή Κρανιά, δπου ή παιδεία είναι άγνωστος. 5) Σπουδαίως συντελεί 
εις τήν όιατήρησιν τής ληστείας καί τό δτι ενώ τό πλεΐστον τών κατοίκων 
είναι φιλήσυχοι καί νομοταγείς, ύφίστανται μοιρολατρικώς τήν τυραννίαν 
τών ληστών.., ούτε άμέσως παρέχουν τήν συνδρομήν των κα τ’ αυτών, φο
βούμενοι τάς αντεκδικήσεις. 6) Ή  έφαρμογή κατά τό παρελθόν τοϋ νόμου 
περί άμνηστείας τών ληστών καί γενικώς τών άδικημάτων, συνετέλεσεν εις 
τήν διάδοσιν καί ούχί εις τήν περιστολήν τής ληστείας. Έξοντώθησαν μέν 
λησταί τινές υπό άλλων ληστών, έπί σκοπφ άμνηστείας, ά λλ’ οί άμνη- 
στευθέντες ταχέως ένοστάλγησαν τόν παλαιόν βίον καί έπανήλθον εις 
αύτόν καί οί μή έπανελθόντες δέ εις αύτόν έπισήμως, διά διαπράξεως νέας 
ληστείας, εξακολουθούν διατηροϋντες επιβολήν καί τρόμον εις τούς φιλη- 
σύχους πολίτας, έκβιάζοντες αυτούς, έστω καί διά τής άπλής έμφανίσεώς 
των, εις τρόπον ώστε πάντες νά προσέχουν νά μήν τούς θίξουν, μήπως 
τούς εξαναγκάσουν νά έπαναλάβουν τόν ληστρικόν βίον. Τηρούν οϋτω 
προνομιοϋχον θέσιν μεταξύ τών πολιτών... 7) Δύο επίσης σπουδαίοι λόγοι 
τής διατηρήσεως τής ληστείας έν Ή πείρφ είναι, άφ ’ ένός μέν ή γενικώς 
έπικρατοϋσα ιδέα ή μάλλον πεποίθησις δτι οί λησταί υποστηρίζονται καί 
οδηγούνται υπό ισχυρών καί μεγαλοσχημόνων κατοίκων τών πόλεων, καί 
ά φ ’ έτέρου ή μή πλήρης εμπιστοσύνη πρός τήν καταδιωκτικήν δύναμιν καί 
ή άμφιβολία περί τής εχεμύθειας αύτής. (Κατά τό στρατηγό υπήρχαν πολ
λά στοιχεία πού άποδείκνυαν τή σχέση μεγαλοσχημόνων τινών μέ τούς Ρε- 
τζαίους καί άλλους ληστές: άποκαλύφτηκε π.χ. ότι τά σχέδια τών ληστειών 
καταστρώνονταν στις πόλεις). 8) Τό ορεινόν καί δασώδες τοϋ εδάφους πα
ρέχει άσφαλή κρησφύγετα εις τούς ληστάς καί έπίκαιρα παρατηρητήρια. 
(Χωρίς κατάδοση ήταν άδύνατο ν ’ άνακαλυφθούν τά καταφύγια τών 
συμμοριών. Άντί τής κατάδοσης δμως γιά τό ποϋ κρύβονταν οί ληστές, 
συνέβαινε τό άντίθετο: αύτοί πληροφορούνταν άμέσως γιά τις κινήσεις 
τών άποσπασμάτων άπό τούς συνεργάτες τους κι άλλαζαν καταφύγια). 
9) Ή ταν άδύνατον εις τά αποσπάσματα νά άνακαλύψουν τούς ληστάς ή 
ν ’ άποκρύψουν τάς κινήσεις των, δταν δλη ή ύπαιθρος ήταν κατεσπαρμένη 
ύπό σκηνιτών βλαχοποιμένων, οϊτινες έκ συμπαθείας ή φόβου υποστηρί
ζουν τούς ληστάς. Ή  Χωροφυλακή τής Ηπείρου -συνέχιζε ή έκθεση- έπρα- 
ξε τό καθήκον της, άπόδειξη ό μεγάλος άριθμός τών θυμάτων πού είχε καί 
ή εξόντωση ή σύλληψη δεκάδων συμμοριτών. Αύτό δέν σήμαινε δτι δέν 
διαπράχθηκαν καί βιαιότητες κατά τοΰ πληθυσμοΰ άπό όργανα τής Χωρο
φυλακής. Υπερέβησαν όντως τά δρια τοϋ άνεκτοϋ τά έκτροπα οργάνων
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τινών, εις βάρος τών κατοίκων τής Ήπειρον, στραφέντων ενίοτε καί κα τ’ 
αθώων πολιτών. Όμολογεΐται επίσης στήν έκθεση δτι δέν υπήρξε σύστημα, 
ουδέ σννοχή ένεργείας καί δέν έλήφθησαν μέχρι τοϋδε σοβαρά μέτρα πρός 
καταδίωξιν τής ληστείας. Ή  ανάθεση, έξ άλλου, γιά κάποιο χρονικό διά
στημα τής υπηρεσίας τής άσφάλειας σέ οπλαρχηγούς, πού πήραν βαθμούς 
αξιωματικών, καθώς καί σέ προσληφθέντες άνευ θητείας ύπαξιωματικούς 
καί χωροφύλακες, δημιούργησε τέτοια κατάσταση πού ό λαός τής ύπαί- 
θρου νόμιζε πώς ξαναγύρισε στήν έποχή τής τουρκοκρατίας. Σχετίζεται, 
ενεκα τούτον, υπό τών άπαιδεύτων χωρικών ό ληστής μέ τόν Κλέφτην τών 
άπελενθερωτικών άγώνων καί κατά σννέπειαν τίθεται εις τήν θέσιν τον 
τυράννου τής έποχής εκείνης ό σημερινός άποσπασματάρχης καί τό κρά
τος έν γένει, τό κα τ’ άνάγκην πιέζον τούς υποθάλποντας τούς ληστάς...

Επείγοντα μέτρα πού έπρεπε νά ληφθούν: 1) 'Νά υπογραφή ή σύμβασις 
μετά τής γείτονος :Αλβανίας περί έκδόσεως έγκληματιών. 2) Νά καταργηθή 
άνεκλήτως ό νόμος περί παροχής άμνηστείας καί νά μήν έπαναληφθή γε
νικώς ή άμνήστενσις τών κοινών άδικημάτων ή ή χορήγησις χάριτος διά 
μέρος τών έπιβαλλομένων ποινών. 3) Νά πυκνωθή ή τηλεφωνική συγκοι
νωνία, δπως καί ή όδική. 4) Ή  έφαρμογή τοϋ μέτρον τής έκτοπίσεως δέον 
νά γίνεται μετά τής προσηκούσης αύστηρότητος, άλλά καί τής δεούσης 
προσοχής καί περισκέψεως. (Κατά τή γνώμη τοΰ στρατηγού έπρεπε νά λη- 
φθοΰν μέτρα ώστε οί έκτοπισμένοι νά μήν ένισχύονται μέ χρήματα άπό 
τούς ληστές, έξαιτίας τών όποιων εκτοπίστηκαν). 5) Νά μελετηθή τό ζήτη
μα τής μονίμου έγκαταστάσεως τών βλαχοποιμένων εις διάφορα κτηνο- 
τροφικά μέρη... (διότι) αί προσωρινοί ποιμενικαί έγκαταστάσεις αποτε
λούν τήν εστίαν τών διαφόρων κακοποιών, οΐτινες μετακινούνται μετά 
τών ποιμενικών ομάδων εις τάς νέας των έγκαταστάσεις. 6) Δυό ήταν οί 
σοβαρότερες ληστοσυμμορίες πού δροΰσαν στήν ’Ήπειρο: α) Τών Κουμ- 
παίων, άποτελούμενη άπό τούς Τάκη καί Κώστα Κουμπή καί Σωτ. Πάσχο, 
σέ ορισμένες ληστείες ένισχυόταν έκτάκτως καί άπό εθελοντές ληστές 
(αυτή αιχμαλώτισε τούς Μελά καί Μυλωνά) καί β) Ή  συμμορία τοΰ Τζα- 
τζα (άπό τή Ραψάνη τοΰ Όλύμπου) άποτελούμενη, έκτός άπό τόν άρχηγό, 
άπό τούς Εύαγ. Τάσση (συναρχηγό, άπό τή Ζερμή Ζαλόγγου) τό Χρήστο 
Τσαμπούρα (άπό τά χωριά τοΰ Μαλακασίου), τό Νάκο Πανταζή (άπό τήν 
Κρανιά) καί άπό έναν άλλο σκηνίτη (αύτή ή συμμορία αιχμαλώτισε τό δι
κηγόρο Γύρα άπό τή Ζίτσα). Οί πληροφορίες έλεγαν πώς οί δυό συμμορίες 
ήταν ενωμένες, ύστερα χώρισαν μέ επιμονή τών Κουμπαίων, οί τελευταίοι 
ήθελαν νά διαπράξουν μόνοι τους τήν αιχμαλωσία τών πολιτευτών. ('Ας 
σημειωθεί δτι έκτός τών δύο συμμοριών πού άναφέρονται στήν έκθεση 
Διαλέττη ύπήρχαν καί άλλες άκόμα, πού έμπαιναν στήν Ή πειρο άπό 
άλλες περιοχές καί διέπρατταν ληστείες καί φόνους, δπως τών Μπαμπάνη, 
Φορφόλια κ.ά.).
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Ευνοϊκά σχόλια γιά τήν έκθεση Διαλέττη έγραψε καί ή Ήπειρος, πού 
καί αυτή τή δημοσίευσε ολόκληρη: ...Πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι έν τω 
συνόλφ της σχεδόν ή έκθεσις τοϋ κ. Διαλέττη περί της έν Ήπείρω ληστείας 
καί μελετημένη είναι καί όρΟώς έχει άντιληφθή τά ζητήματα καί, κατά τό 
δυνατόν γενέσθαι, όρθάς προτείνει τάς λύσεις. 'Αποδίδει δέ τά τοϋ Καίσα- 
ρος τω Καίσαρι καί κατανέμει τάς άφορμάς τής διατηρήσεως τής ληστείας 
καί εις τούς υποθάλποντας ταύτην καί μή καταδίδοντας καί εις τήν αδυνα
μίαν τής Χωροφυλακής, ενρισκομένης εις δύσκολον θέσιν, λόγφ τής μή 
παροχής πληροφοριών νά έκτελέση τό καταδιωκτικόν έργον της. Οϋτε 
άρνείται τό άναμφισβήτητον γεγονός τής έλλείψεως εμπιστοσύνης πρός 
τάς άρχάς καί τήν Χωροφυλακήν τών πολιτών, διότι πολλάκις άκριτομύ- 
θιαι ή άκρισίαι ή επιπολαιότητες ή κάκιστοι τρόποι συλλογής πληροφο
ριών δι ’ άνακρίσεων καί καταθέσεων διά τού ψύλλου πήδημα, έχουν στοι
χίσει τήν ζωήν εις καταδόσαντας πολίτας. (20-9-28). Οί άλλες έφημερίδες 
τών Γιαννίνων δέν άσχολήθηκαν μέ τήν έκθεση Διαλέττη, Ισως γιατί τά γε
γονότα, σέ άρκετά σημεία, τήν είχαν ξεπεράσει.

Παρά τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες ορισμένων γιά τις εκτοπίσεις καί 
τις επεμβάσεις άλλων στις άρχές γιά τήν έξαίρεση κάποιων, φίλα προσκεί
μενων πρός τούς ληστές, (άναφέρθηκε άκόμα καί όνομα διευθυντή έφημε- 
ρίδας πού είχε άνάμιξη, πέραν τών γνωστών πολιτικών), οί εκτοπίσεις 
συνεχίζονταν μέ έντονους ρυθμούς (Σεπτέμβριο καί ’Οκτώβριο), έμοιαζαν 
μέ τήν έξάπλωση τής επιδημίας τοΰ δαγγείου, θύματα τοΰ όποιου έπεσαν 
πολλά γνωστά άτομα, άνάμεσά τους καί ό βουλευτής τών Φιλελευθέρων 
Μιχ. Μίσιος (πρώην άρειοπαγίτης καί υπουργός Δικαιοσύνης, νεκρολογία 
του δημοσιεύτηκε στόν Ηπειρωτικό άγώνα, τής 5ης-10-28). Οί Ήπειρώτες, 
επηρεασμένοι καί άπό τά δημοσιεύματα τοΰ τύπου, στή μεγάλη τους πλει- 
οψηφία τάχθηκαν ύπέρ τοΰ μέτρου τών έκτοπίσεων, είχαν άγανακτήσει 
άπό τήν ύποκατάσταση τοΰ επίσημου κράτους άπό τό κράτος τών ληστών, 
αισθάνονταν ότι ζοΰσαν κάτω άπό μιά νέα τυραννία. Εκφραστικό τών 
διαθέσεων τής κοινής γνώμης, είναι τό ψήφισμα πού σύνταξαν καί παρέ
δωσαν στις άρχές οί φοιτητές Ίωαννίνων, ώς έκπρόσωποι καί όλων τών 
Ήπειρωτών φοιτητών, μέ τό όποιο: 1) Εξέφραζαν τήν ίκανοποίησίν των 
πρός τάς άρχάς, διότι άποφάσισαν τέλος πάντων νά λάβωσι μέριμναν διά 
τήν Ήπειρον. 2) Συνιστοΰσαν στήν Επιτροπή ’Ασφαλείας νά ένεργήση 
άποτελεσματικώς καί άνευ έπιφάσεων, πατάσσουσα τούς δι ’ οίουδήποτε 
μέσου συνεργούς τής ληστείας, κυρίως δέ τούς εκουσίους τών πόλεων, 
τούς σχεδιαστάς δηλονότι τών έγκληματικών πράξεων, δευτερευόντως δέ 
τούς άναγκαστικώς υποθάλποντας τούς ληστάς καί μηδέν ή πολύ ολίγα 
λαμβάνοντες εκ τών ληστειών. 3) Εξέφραζαν τή λύπη τους γιατί άκούστη- 
κε ότι πρόσωπα διακεκριμμένα τής πόλεως, οργανώσεις καί βουλευταί, 
συνέστησαν παρά ταϊς άρμοδίαις άρχαϊς μεροληψίαν δι ’ ώρισμένα άτομα
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άνεπιθύμητα εις τήν κοινωνίαν καί γνωστά διά τήν ληστοφιλίαν των. 4) 
Άποδοκιμάζουσι τήν στάσιν τών άνωτέρω καί επιφυλάσσουσι αντοϊς τό 
δικαίωμα νά καταγγείλωσι τούτους εις τήν κοινήν γνώμην ώς ηθικούς 
αύτουργούς πάσης επιπλοκής τοϋ κακοϋ. Τό ψήφισμα (12-9-28) υπέγρα
φαν ώς έπιτροπή, οί: Σωτ. Τζιμόπουλος, Θ. Μανδέλης, Μ. Τσελίκη, Γρ. 
Τζομάκας, Τάκης Σιωμόπουλος.

Μετά πολύμηνον άπουσίαν εις :Αθήνας, χάριν τών «Ηπειρωτικών Χρονικών» 
(εκεί γινόταν ή εκτύπωση) καί άλλων υποθέσεων τής Μητροπόλεως, άφίκετο ή Α.Σ. 
ό λαοφίλητος Μητροπολίτης μας Κος Σπυρίδων, δν μετά μεγίστης χαράς έπανεί- 
δομεν (’Ελευθερία. 8-10-28). Οί άλλες υποθέσεις, ήταν κυρίως τά προβλήματα πού 
έπρεπε ν ’ άντιμεχωπίσει ή Μητρόπολη στό θέμα τών κληροδοτημάτων. Ή  παρα
μονή τοΰ δεσπότη στήν ’Αθήνα οφειλόταν άκόμα καί στό θέμα τής παρακολούθησης 
τής ύγείας του.- Μιά πολιτική μετάσταση συζητήθηκε πολύ στά Γιάννινα καί σ’ όλη 
τήν Ήπειρο, καί γέμισε μέ πικρία τό Χρηστοβασίλη. Ό  φίλος του καί στενός συν
εργάτης, λόγιος, ιστορικός καί συγγραφέας, ό Ν. Νίτσος, ό ερημίτης τοϋ Τσαμαντά 
(συγγραφέας τής θαυμάσιας μονογραφίας γιά τό χωριό του), μεταπήδησε άπό τόν 
άντιβενιζελισμό στό βενιζελισμό. Τέτοιες μεταστάσεις τήν εποχή εκείνη στελεχών 
κομμάτων ήταν σπάνιες κι δταν γινόταν σήκωναν αναταραχή. Έγραφε μέ λύπη ό 
Χρηστοβασίλης ( ’Ελευθερία. 11-10-28): Θά παραξενευθοϋν βέβαια οί άναγνώσται 
μας, άναγιγνώσκοντες τό έπιστολιμαϊον άρθρον τοϋ φιλτάτου μας καί σοφοϋ μας 
συνεργάτου κ. Ν. Νίτσου, τοϋ καυχήματος τούτου τοϋ Τσαμαντά, ό όποιος δι ’ ενός, 
οπωσδήποτε άδεξίου. πηδήματος, μετέστη έκ τών τάξεων τοϋ άντιβενιζελισμόϋ τής 
Ηπείρου, οΰ υπήρξε πράγματι καύχημα καί σημαιοφόρος, εις τάς τοϋ βενιζελισμοϋ. 
Στήν Ελλάδα πολλά τ ’ άπίστευτα έγιναν. Μεταξύ δέ τών πολλών άπιστεύτων είναι 
καί ή όψιμωτάτη βενιζελοποίησις τοϋ ερημίτου τοϋ Τσαμαντά. Άφοϋ ύποφέρωμεν 
τούς 225 βενιζελικούς βουλευτάς τής παρούσης βουλής, γιατί νά μήν ύποφέρωμεν 
καί τόν κ. Νΐτσον ώς βενιζελικόν καί δημοκρατικόν; Ακολουθεί ή δημοσίευσις τής 
μακροσκελέστατης επιστολής τοΰ Νίτσου, μέ τήν όποία δικαιολογούσε τή μεταστρο
φή του. Πίστεψε δτι ή παντοδυναμία τοΰ Βενιζέλου θά δήμιουργοΰσε τις άναγκαϊες 
προϋποθέσεις γιά τήν άνάπτυξη τής παραμελημένης Τσαμουργιάς, προπαντός θά 
ελυε τό μέγα πρόβλημα τής συγκοινωνίας. Έγραφε καί κάτι άλλο: Οί άγώνες μου 
διά τήν έπικράτησιν τής άντιβενιζελικής ιδέας, δέν μ ’ εμποδίζουν ν ’ άνομολογήσω 
δτι ήπατώμην καί νά διαπιστώσω έκ τών υστέρων δτι δυστυχίαι ποικίλαι θά ένέ- 
σκηπτον έπί τήν κεφαλήν τής Ελληνικής Δημοκρατίας, έάν ό κ. Βενιζέλος δέν ύπε- 
ρεψηφίζετο κατπαληκτικώς. Βλέπεις δτι έγώ δέν είμαι πείσμων, ουδέ επιμένω 
άναλλοτριώτως εις τάς ιδέας μου, δταν πεισθώ δτι αϋται ήσαν πεπλανημέναι. 
Άλλω στε ουδέποτε λησμονώ δτι τό άπατάσθαι άνθρώπινον.- Παρ’ δλα αύτά, ύστε
ρα άπό ένα μήνα ό Ν. Νίτσος μέ άλλη έπιστολή του στήν ’Ελευθερία (12-11-28) δή
λωνε δτι παρέμεινε άντιβενιζελικός. Όμολογία πίστεως δτι ήτο, είναι καί θά είναι 
άντιβενιζελικός! τιτλοφορούσε τό κείμενο ό Χρηστοβασίλης. Φαίνεται δτι ή πρώτη 
έπιστολή τοΰ Νίτσου γράφτηκε κάτω άπό τις καταθλιπτικές έπιπτώσεις πού είχε τό 
έκλογικό άποτέλεσμα γιά τούς άντιβενιζελικούς.- Ή  όξύτατη πολιτική αντιδικία 
άνάμεσα στον Κήρυκα καί τόν Ηπειρωτικό άγώνα, έγινε αίτία δημιουργίας θλιβε
ρού έπεισοδίου στήν κεντρική πλατεία. Ό  Δ. Πανίδης τοΰ Κήρυκος, μένεα πνέων 
κατά τοΰ Εύ. Τζάλλα, γιατί ό τελευταίος σέ σχόλιό του τόν κατηγόρησε δτι είχε με-
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σολαβήσει γιά τήν άναστολή έκτοπισμοΰ κάποιων, χειροδίκησε κατά τοϋ δεύτερου.- 
Άρραβώνες: Ό  έκ Λευκάόος λαμπρός νέος κ. Στάθης Άρματός, δημ/λος, καί ή χα
ριτωμένη καί άβρά δεσποινίς Αλεξάνδρα Βαρδάκη, δημ/αα, έδωσαν άμοιβαίαν 
ύπόσχεσιν γάμον. Ό  'Αρματός, διεδραμάτισε σημαντικό ρόλο στήν εκπαιδευτική

ζωή τών Γιαννίνων.- Περιτο
μή: Συμφώνως πρός τόν Ίσρα- 
ηλιτικόν νόμον, προχθές, (20-
9-28) έλαβε χώραν ή περιτομή 
τοϋ άγγελουδίοϋ τοϋ κ. Δέο
ντος Λενΐ, γραμματέως τοϋ τε
λωνείου. ’Εδόθη δέ συγχρόνως 
καί τό όνομα Νισήμ καί Χαΐμ. 
Ώ ς άνάδοχος παρέστη ό δι
ευθυντής τοϋ τελωνείου Ίωαν- 
νίνων κ. Άχιλ. Ευθυμίου. - Θά
νατοι: Άπέθανεν καί έκηδεύθη 
σεμνοπρεπώς ή σεβασμία οι
κοδέσποινα ’Ελένη Χαρ. Άρε- 
ταίου.- ’Ενώ είσέτι άνημμέναι 
έτηροϋντο αί λαμπάδες τής 
νυμφικής της παστάδος, εις τό 
άνθος τής ηλικίας της, άπε- 
βίωσεν έν Θεσσαλονίκη καί 
έτάφη έν Κατερίνη, η Εύλαλία 
Βασ. Βασιλειάδου. κόρη τοϋ 
διδασκάλου Γεωργ. Βάντζιου.- 
Ίστορική μελέτη γιά τό τέμε
νος τοΰ Άσλάν πασά στό 
Φρούριο, δημοσίευσε ό Σωτ. 
Ζοΰμπος ( ’Ηπειρωτικός άγών, 
12-10-28).- Έγραφε τόν ’Ο
κτώβριο τοϋ 1928 ό Ευ. Τζάλ- 
λας στήν εφημερίδα του: Τό 
κϋμα τής διαφθοράς καί τής 
παραλυσίας άγριον καί άπει- 
λητικόν τείνει νά κατακλύση 

τήν κοινωνίαν, μή άφήνον όρθιον δ,τι ορθόν μας έκληροδότησεν ή ηθική. Ή  δέ πό- 
ρωσις τών χριστιανικών συνειδήσεων εφθασεν εις τό κατακόρνφον. Καί ενώ έν θλι
βερόν κατάντημα άπό ηθικής άπόψεως πικραίνει τήν ψυχήν παντός, όστις εύχεται 
καί επιθυμεί ένα καλόν αϋριον διά τήν ελληνικήν κοινωνίαν καί ένα καλλίτερον 
μέλλον διά τόν άνθρωπον γενικώς, οϋδαμόθεν έκδηλώνεται ουδέ ή παραμικρά προ
σπάθεια πρός άποδίωξιν τοϋ οίστρου τής άκολασίας... Ά ν  ζοϋσε στήν εποχή μας 
ό μακαρίτης Θύμιος τί θά έγραφε;- Μέ μακροσκελέστατες έπιστολές του, δημοσι
ευόμενες στις εφημερίδες, καί μέ σύνθημα: έμποροι συμπατριώται συγχρονισθήτε! 
ό διευθυντής τής Εμπορικής σχολής Κ. Μολυβάδας, προσπαθούσε νά προκαλέσει 
τό ενδιαφέρον τών έμπορων γιά τήν έγγραφή τών παιδιών τους στή σχολή.- Στήν

Ό  γιατρός Ιωάννης Βαδαλούκας.
Ήταν άπό τά πρώτα στελέχη τών Φιλελευθέρων 
στά Γιάννινα. Στις δημοτικές έκλογές, τής 25-10- 
25, κατάρτισε δικό του ψηφοδέλτιο καί ήρθε δεύ
τερος (έπίσημος ύποψήφιος τών Φιλελευθέρων 
ήταν ό Γ. Σταυρίδης). Δήμαρχος άναδείχτηκε ό 
Β. Πυρσινέλλας.
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Πρέβεζα είχε αύτοκτονήσει στις 20 ’Ιουλίου 1928 ό ποιητής Κώστας Καρυωτάκης. 
Οί Γιαννιώτικες έφημερίδες δέν ασχολήθηκαν μέ τόν τραγικότου θάνατο. Μόνο ό 
λογοτέχνης καί δημοσιογράφος Ίωάν. Παπαβασιλείου άπό τήν "Αρτα (άργότερα 
δήμαρχος αυτής τής πόλης) δημοσίευσε ένα φιλολογικό σημείωμα στόν ’Ηπειρω
τικό άγώνα (18-10-28). Πώς δμως νά άσχοληθοϋν οί έφημερίδες τών Γιαννίνων γιά 
τό θάνατο ένός ποιητή πού άργότερα άναγνωρίστηκε ή προσφορά του, δταν στό 
άναφερόμενο σημείωμα ό Παπαβασιλείου έγραφε: Στήν Πρέβεζα η αυτοκτονία τοϋ 
Καρνωτάκη πέρασε άπαρατήρητη. Καί φυσικά. °Ενας υπάλληλος αύτοκτόνησε, τί 
τό σπουδαίο;- Σέ σύσκεψη πού έγινε στό Δημαρχείο, μέ πρωτοβουλία τοϋ Δήμου, 
τών έκπαιδευτικών, καί παραγόντων τής πόλης, γιά τήν ίδρυση γυμνασίου θηλέων 
-είχε υποβληθεί αίτημα τών κατοίκων- σημειώθηκε διαφωνία μεταξύ τών συγκε- 
ντρωθέντων. Δέν ήταν πολλοί οί συγκεντρωθέντες, οί γυμνασιάρχες τών γυμνασίων 
άρρένων δέν παραβρέθηκαν, προφανώς γιατί ή ίδρυση γυμνασίου θηλέων θ’ άπο- 
γύμνωνε τά σχολεία τους.

Τ ό Σεπτέμβριο τοΰ 1928 κυκλοφόρησαν τό Ιο καί 2ο τεΰχος τοΰ τρίτου 
τόμου τών Ηπειρωτικών Χρονικών μέ μεγάλο αριθμό ιστορικών με

λετών ’Ηπειρωτικού ένδιαφέροντος καί, όπως γινόταν μέ κάθε έκδοση, δη
μοσιεύτηκαν επαινετικά σχόλια άπό τις γιαννιώτικες έφημερίδες, όχι όμως 
άπ’ όλες αύτή τή φορά. Ή  Ή πειρος άνήγγειλε μέ έπαίνους τήν έκδοση, 
ύστερα όμως άπό μελέτη τών κειμένων, ό Χατζής καί ό Ν. Γεωργίτσης, 
άσκησαν δριμεια κριτική έναντίον προσώπων καί ώρισμένων δημοσιευμά
των, τά όποια χαρακτήριζαν ότι δέν ήταν έπαρκώς τεκμηριωμένα ή άντι- 
στρατεύονταν ιστορικές θέσεις παγιωμένες καί κοινά άποδεκτές άπό έλλη- 
νες καί ξένους έρευνητές. Ή  κριτική τοΰ Χατζή δημοσιεύτηκε σέ έξ συνέ
χειες (Ή πειρος, 27-9 μέχρι 2-10-28) μέ τόν τίτλο: Ήπειρωτικαί συζητήσεις 
-Μομφαί καί παράπονα- *Ελεγχος έπιπολαιοτήτων καί κακοπιστιών. Ό  
Χατζής έπέκρινε πρώτα τό μητροπολίτη Σπυρίδωνα, γιατί στό προλογικό 
άρθρο τοΰ τελευταίου τόμου, εξέφραζε παράπονα ότι δέν στηρίζονταν, όσο 
έπρεπε, άπό τούς Ήπειρώτες, τά Ηπειρωτικά χρονικά. Ό  Χατζής ύποστή- 
ριζε ότι οί Ήπειρώτες ένίσχυαν μέ σημαντικά ποσά μίαν έκδοσιν πολυτε- 
λεστάτην έπί χάρτου, έφ ’ οΰ διπλώματα μόνον καί περγαμηναί έκτυποΰν- 
ται, στοιχίζουσαν έτησίως κολοσσιαία ποσά, μέ πλείστας δαπάνας Ήπει- 
ρωτών, εμμίσθων άνθρώπων, εξόδων ένταϋθα καί έν Άθήναις... Τί θά 
έπρεπε νά ειπουν -πρόσθετε- διά τήν Ηπειρωτικήν ύποστήριξιν καί μέ 
ποιον, όχι παράπονον, άλλά κλάμμα καί λυγμόν καί όλολυγμόν βαθύν θά 
έπρεπε νά παραπονεθοϋν άνθρωποι, τέταρτα αίώνος ολόκληρα εργαζόμε
νοι μέ τήν πένναν έδώ, ένωπιον μιας φρικώδους αυτόχρημα άδιαφορίας 
καί φίλων καί γνωστών; Τί θά έλεγον λ.χ. λόγιοι Ήπειρώται, έκδίδοντες 
έν έργον, άφιερωμένον αίφνης εις τήν ιστορίαν τής πόλεως, δταν ουδέ ή 
κοινότης (τής πόλης) θά έφιλοτιμείτο νά προμηθευθή δέκα σώματα ϊνα τό 
υποστήριξή, οϋτε ό Δήμος δύο καν, διά νά δικαιολογήση τήν ομωνυμίαν
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του μέ τήν πόλιν. περί τής οποίας καταγίνεται τό εργον ή ή μελέτη; Ούτε 
καί τό δεύτερον παράπονο τοΰ μητροπολίτη, δτι οί λόγιοι Ήπειρώτες δέν 
τόν συντρέχουν, έβρισκε βάσιμο ό Χατζής. Πώς δέν τόν συντρέχουν, τόνι
ζε, αφού τά Ηπειρωτικά Χρονικά  οί λόγιοι Ήπειρώτες τό εκδίδουν, τό 
συγγράφουν, τό έπιμελοΰνται, τό διευθύνουν. Ά ν  έννοει, πρόσθετε, τούς 
λόγιους τών Ίωαννίνων πάλι τό παράπονό του δέν εύσταθει, άφοΰ τούς 
λόγιους αύτούς ό μητροπολίτης τούς ήγνόησε παντελώς μέ άγνοιαν, ή 
όποία θά ήτο τόσον δεινή, όσον ή άγνοια τών λογίων αύτών, άν αίφνης 
ήθελον νά ύπανδρεύσουν τά τέκνα των ή νά ρίξουν τρισάγιον εις τούς νε
κρούς γονείς των καί θά μετεκάλουν πρός τούτο τόν μητροπολίτην Ναυπά- 
κτου ή.., θέλοντες ν ’ άγνοοϋν δτι εδώ ύπάρχει μητροπολίτης επίσης ικανός 
δι ’ ένα επιτέλους τρισάγιον ή τήν άνάγνωσιν μιάς γαμήλιου εύχής. έργον 
τό όποιον έπάνω-κάτω έπιτελοϋν οί συντάκται τών «Χρονικών». Τούς λο- 
γίους, λοιπόν, τούς ενταύθα τούς ήγνόησεν όλότελα ό σεβασμιώτατος καί 
άφήκεν εύγενώς νά έννοηθή δτι ευχαρίστως θά ήτο διατεθειμένος νά τούς 
δώση υπό τήν κηδεμονίαν καί τόν έλεγχον άμφιβόλων σοφών καί άμφιβό- 
λων κριτών... Καί θά σιωποΰσαν, παρόλα αύτά οί λόγιοι Γιαννιώτες, έστω 
καί άν ό φίλτατος καί σεπτός δεσπότης τούς άδικοϋσε, άν άπό τόν τε
λευταίο τόμο τών Χρονικών δέν άναπηδοΰσε ξαφνικά μέ γλώσσαν αύθάδη 
καί παραίνεσιν άνοίκειον... καί σφοδρές έπικρίσεις έναντίον τών λογίων 
τής πόλης ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Βερολίνου Περικλής Βι- 
ζουκίδης (άπό τούς έπιμελητές τής έκδοσης τών Ηπειρωτικών Χρονικών), 
στό άρθρο του Ποικίλα σημειώματα. Ό  Βιζουκίδης μέ υποτίμηση άντιμε- 
τώπιζε τήν κριτική τών άσχολούμενων μέ τήν Ιστορία τής πόλης Γιαν- 
νιωτών, τή σχετική κυρίως μέ τή θεωρία τοΰ «Ήπειρώτη» Ίωάννου Χότζη, 
σύμφωνα μέ τήν όποία ή Κωνσταντινούπολις είχε παραδοθεϊ στούς Τούρ
κους διά συνθήκης, άποψη μέ τήν όποία έδειχνε νά συμφωνεί καί ό Βι- 
ζουκίδης. Στήν άπάντησή του ό τελευταίος (Γ ' τόμος τών Η.Χ., σελ. 233 
κ.έ.) έγραφε: Ή  ύπόμνησις τής θεωρίας έκείνης (δημοσιεύτηκε στόν Β ' τό
μο τών Η.Χ.) ούχί βεβαίως πρός τυφλήν άποδοχήν άλλά πρός συζήτησιν, 
γενομένη έξ αγνής προθέσεως πρός τήν δίχα πόσης προκαταλήψεως 
έρευναν... προκάλεσεν έν Ίωαννίνοις θύελλαν οργίλης άγανακτήσεως, 
εκδηλωθείσαν εις δημοσιεύματα «εκπαιδευτικών» καί αξιωματικών καί 
άλλων διαπρεπών άνδρών φιλοξενηθέντα έν τω ήμερησίω τύπφ. Τά δημο
σιεύματα αύτά τά χαρακτήριζε φαντασιόπληκτα καί δημοκοπικά, κωμικές 
σκιαμαχίες, πρός άποσόβησι ν δήθεν μεγάλων εθνικών κινδύνων καί δτι με
ρικά περιείχαν καί άνοικείους εις έπιστημονικάς συζητήσεις ύβρεις κατά 
ζώντων καί τεθνεώτων. Κι ενώ τέτοια παράπονα εξέφραζε ό Βιζουκίδης 
δέν δίστασε καί ό ίδιος νά έκφραστεΐ υβριστικά, ύποτιμητικά καί άφ’ ύψη- 
λοΰ έναντίον τών Γιαννιωτών ιστοριοδιφών, χαρακτηρίζοντάς τους ώς 
εκπαιδευτικούς, μέσα σέ εισαγωγικά, άξιωματικούς -ωσάν οί τελευταίοι



δέν είχαν τό δικαίωμα νά άσχολοΰνται μέ τήν Ιστορία- γιά νά καταλήξει: 
Έκαστος τόπος έχει τάς συνήθειας του, διαφέρουσι δέ πολύ, ώς φαίνεται 
αί έν ταΐς έπιστημονικαΐς συζητήσεις συνήθείαι τών έν τή Έσπερίςι 
εργατών τοϋ πνεύματος τών συνηθειών «σοφών» (καί πάλι σέ εισαγωγικά) 
τχνών άνωνύμων καί έπωνύμων συνεργατών τού έν Ίωαννίνοις ημερησίου 
τύπου. Μέ δριμύτητα έλέγχει τήν άπάντηση τοϋ Βιζουκίδη ό Χατζής, κα
τηγορώντας τον μάλιστα καί γιά κακοπιστία, επειδή δέν έπέτρεψε, ώς 
συντάκτης τών Χρονικών, τή δημοσίευση μελέτης τοΰ Νέστορα Γεωργίτση 
άναιρετικής μιας ιστορικής καί κριτικής έπιπολαιότητος τού κ. Βιζουκί- 
δου, τόν όποιο εξακολουθούσε νά έπικρίνει, έπειδή στήν ουσία υποστήριζε 
τήν άποψη τοΰ Χώτζη γιά τήν παράδοση τής Κωνσταντινούπολης, όπως 
άποδεικνυόταν άπό τό περιεχόμενο τής ύποσημείωσής του, πού δέν ήταν 
τόσο άθωο, όσο ύποστήριζε ό Βιζουκίδης. Έκεΐ έλεγε πώς: Τό γ ’ έ π ’ έμοί 
ομολογώ δτι εΐχον πεισθή περί τής μεγάλης πιθανότητος τών ισχυρισμών 
τοϋ Χώτζη, δτε έσχον τήν εύκαιρίαν νά άκούσω παρ ’ αύτοϋ τούτου τοϋ 
διακεκριμένου καί φιλίστορας Ήπειρώτου... τήν χρονολογικήν άναπαρά- 
στασιν τών προ τής άλώσεως καί τών κατά ταύτην γεγονότων καί τήν δια- 
τύπωσιν τών ποικίλων έπιχειρημάτων πρός άπόδειξιν τής όρθότητος τής 
μνημονευθείσης γνώμης. Γιά τό ποιός δμως ήταν ό Χώτζης καί γιά τή θε
ωρία του ότι ή Πόλη είχε παραδοθεΐ στούς Τούρκους άπό τή λατινόφρονη 
μερίδα καί δέν άλώθηκε, έδωσε διεξοδικές άπαντήσεις ό ταγματάρχης Βα
σίλειος Γκορτζής ( Ήπειρος, 6, 7 καί 8 Αύγούστου 1927) σημειώνοντας τό
τε χαρακτηριστικά δτι: Ό  παρών αιών είναι μέν αιών τών ιστορικών 
έπανορθώσεων, άλλ ’ άπό τοϋ σημείου τούτου μέχρι τοϋ νά γράφη ό κ. Βι- 
ζουκίδης δτι ή Κωνσταντινούπολις παρεδόθη διότι τοιοϋτόν τι άνεκάλυψεν 
ό Χώτζης εις τά άρχεία τοϋ τουρκικού κράτους, υπάρχει τεραστία διαφορά. 
Ύπεδείκνυε δ ’ άλλως τε -συνέχιζε ό Γκορτζής- δτι τό τοιοϋτον δέν είναι 
καί πρωτότυπον, διότι πρόκειται περί μύθου, τόν όποιον καί ό Καντεμίρ 
έχει πραγματευθή καί τόν όποιον ήδη ό Παπαρρηγόπουλος άναφέρει καί 
έλέγχει ώς μύθον άπλοϋν. Σ ’ δτι σχετιζόταν μέ τό Χώτζη, ό Γκορτζής ση
μείωνε δτι ήταν γυιός φανατισμένου ’Αλβανιστή άπό τή Β. "Ηπειρο, συμπή- 
ξαντος μετά τοϋ Ναήμ Φράσσαρη τήν άνθελληνικήν καί άντιηπειρωτικήν 
Λ ί γ κ α  Ά λ μ π α ν έ ζ α  (1880), έμπαθοϋς καί αύτοϋ Άλβανιστοϋ. Ό  
Χώτζης καταφυγών εις Κωνσταντινούπολιν προσελήφθη εις άμφιβόλου 
έθνικής έντιμότητος υπηρεσίας τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας, λογο
κριτής καί έπειτα υπάλληλος καί σύμβουλος τοϋ Σουράϊ Ντοβλέτ - άνθρω
πος δηλαδή τοϋ οποίον οίαδήποτε ιστορία τής Τουρκίας δέν ήτο δυνατόν 
παρά νά έχη τήν ποταπότητα κολακείας δούλου πρός αύθέντην.

Βολές καί γιά τή μελέτη τοΰ Δ. Σάρρου (Ηπειρωτικά Χρονικά, τ. Γ ',  
1928, σελ. 169) περί Μαξίμου τοϋ Πελοποννησίου, Λόγος στηλιτευτικός 
κατά Διονυσίου τοϋ έπικληθέντος Σκυλοσόφου καί τών συναποστησάντων
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αύτφ εις ’Ιωάννινα, έν έτει 1911, μετά σχετικής εισαγωγής, εκτοξεύει ό 
Γ. Χατζής, σημειώνοντας δτι τού έχει διαφύγει ή ψυχολογία τοϋ στηλι- 
τευτικού λόγου τοϋ Μαξίμου. δπως επίσης τοϋ διέφυγε τήν προσοχήν καί 
ό δόλιος καί έπίβουλος καί άπιστος χαρακτήρ τοϋ πλάνητος καί μηχανορ- 
ράφου έκείνου κληρικού. Συνεπώς ή παρατήρησές τοϋ κ. Σάρρου δτι π ι
θανόν ή δριμυτάτη (γράφε βάναυσος καί άειδώς πρόστυχος) γλώσσα τοϋ 
λόγου τοϋ Μαξίμου νά προέρχηται άπό τήν τρομοκρατίαν, ή οποία έπη- 
κολούθησεν εκ τής Έπαναστάσεως, άντικρούεται άπό πολλάς μέν άλλας 
φαύλας, ιδίως δέ άπό τήν περικοπήν τήν χαρακτηριστικήν τοϋ λόγου τοϋ 
Μαξίμου κατά τοϋ Διονυσίου: Ά  ρ τ ι σ υ ν ή κ α ν  δ τ ι  κ α λ ώ ς  ε γ ώ  
τ ο ύ τ ο ι ς  π α ρ  ή ν ο υ ν  τ ε  κ α ί  σ υ ν ε β ο ν λ ε υ ο ν  τ ο ι ο ύ τ μ  λ υ -  
μ ε ώ ν ι  μ ή  σ υ γ γ ί γ ν ε σ θ α ι .  Λ ύ κ ο ς  γ ά ρ  ο ύ κ  α ν  π ο τ ε  γ έ -  
ν ο ι τ ο  π ρ ό β α τ ο ν . .. Κατά τό Χατζή ή φράση αύτή, σέ συνάρτηση μέ 
πολλές άλλες, άποδείκνυε ότι ό ραδιούργος καί μηχανορράφος έκεΐνος, 
άσεβής καί θορυβοποιός κληρικός, πλάνητεύων, άπό καιρού υπονόμευε 
καί διέβαλε τόν ύψηλόφρονα Διονύσιον, συμπήξας κέντρα καί φατρίαν 
άντιδιονυσιακήν στά Γιάννινα μετ' άλλων ραγιάδων καί δούλων, άντιτασ- 
σομένων εις πάσαν περί έπαναστάσεως παρόρμησιν.

Ή ταν φίλος καί άπό τούς πιό ένθερμους ύποστηρικτές τοΰ Σπυρίδω
νος ό Χατζής. Αύτό όμως δέν τόν έμπόδισε. δταν διαπίστωσε δτι, κατά τή 
γνώμη του, κακοποιείται ή ιστορική άλήθεια καί δτι οί συντάκτες τών 
Ηπειρωτικών Χρονικών υποτιμούσαν τήν προσφορά τών Γιαννιωτών λο
γιών καί δέν έδιναν προσοχή στις μελέτες τους, νά τά βάλει καί μέ τό δε
σπότη. Σεπτός καί φίλτατος μητροπολίτης ό κ. Σπυρίδων -έγραφε κλείνο
ντας τή μελέτη του- έπέτρεψε. δυστυχώς, μόλις μετά δύο έτη άπό τής έκδό- 
σεως τών «Ηπειρωτικών Χρονικών», νά γίνωνται καί έκ μέρους τοϋ κ. 
Βιζουκίδου άντικείμενον ειρωνείας αί στήλαι έκεϊναι, έντός τοϋ πενιχρού 
άλλά στοργικοϋ καί τίμιου λίκνου τών όποιων έχει άνδρωθή καί μεγαλώση 
έν τούτοις παν δ,τι έντός τής εικοσαετίας δύναται νά καυχηθή έν Ήπείρω 
δτι έλαβεν έμφάνισιν καί μορφήν καί σοβαρότητα καί άξίαν, εις πάσαν δι- 
εύθυνσιν τής πολιτικής ή άλλης ζωής τοϋ τόπου... Ζηλεύω, άλήθεια, τή δύ
ναμη τής γραφίδας καί τήν τόλμη τοΰ Χατζή, πού ποτέ δέν δίσταζε νά πει 
τή γνώμη του, άκόμα κι όταν μέ τή διατύπωσή της πικραίνονταν στενοί 
φίλοι του, δπως ό μητροπολίτης Σπυρίδων.

Έκτός άπό τό Χατζή άπαντήσεις στό Βιζουκίδη έδωσαν ό Β. Γκορτζής 
(30-9-28) καί ό Νέστωρ Γεωργίτσης μέ σειρά άρθρων του, ύπό τόν τίτλο 
Άνακριβειών έλεγχος (*Ηπειρος, 1, 3, 5, 6, 7-10-1928).

Τ ό καλοκαίρι έφευγε μέ γοργό βήμα, οί μεγάλες μέρες πού ή άγωνία τής 
άναμονής τών δυό οικογενειών τις έκανε μεγαλύτερες, είχαν περάσει. 

Ή  χαρά μικραίνει καί κάνει άνάλαφρο τό χρόνο, έτσι πού νά μή βαραίνει
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στις καρδιές τών ανθρώπων. Ή  Θεώνη φανέρωσε μιά καταπληκτική δύνα
μη προσαρμογής. Τις περισσότερες ώρες τις αφιέρωνε γιά νά γνωρίσει τήν 
πόλη καί τόν περίγυρό της, παρέα μέ τή Φιλίτσα. Κατέβαινε στό μαγαζί 
τήν άρπαζε άπό τό γραφείο της, -ό Πέτρος κι ό Γιάγκος χαίρονταν πολύ 
πού συνδέθηκε τόσο στενά ή Θεώνη μέ τήν άδερφή της, στό λογιστήριο τά 
κατάφερνε ό βοηθός τής Φιλίτσας, ήταν άπό τούς πρώτους τελειόφοιτους 
τής Εμπορικής σχολής, έτσι ή άπουσία της δέν έφερνε προσκόμματα στις 
δουλειές τοΰ μαγαζιού, κι άλώνιζαν τις συνοικίες τών Γιαννίνων, γιά νά 
καταλήξουν πάντα στή λίμνη. Ή ταν ό μεγάλος πόθος τής Θεώνης νά κά
θεται στό μώλο καί ν ’ άντικρύζει τά ήρεμα, τό καλοκαίρι, νερά τής λίμνης, 
τής θύμιζαν, έστω καί σέ σμικρογραφία, τά νερά τοΰ Αιγαίου, πού έλουζαν 
τά παράλια τής ’Ιωνίας, φιλοΰσαν τά πόδια τής Σμύρνης, τής λατρεμένης 
πόλης πού σπαρταρούσε άκόμα ολόκληρη μέσα της. Από τά ίδια συναι
σθήματα κατακλυζόταν τά πρώτα χρόνια καί ή Φιλίτσα, πάντα στή λίμνη 
τήν έβρισκες, μέ τόν καιρό προσαρμόστηκε στήν πραγματικότητα κι ή λί
μνη πήρε τις πραγματικές διαστάσεις στό νοΰ καί τήν καρδιά της. Τό Ιδιο 
θά γινόταν σιγά-σιγά καί μέ τή Θεώνη, τώρα όμως τό πρωταρχικό ρόλο 
στή συμπεριφορά της έπαιζε ή φαντασία, ό μώλος φάνταζε σάν ή προ
κυμαία τής Σμύρνης... ’Ανάλογο ρόλο έπαιζε ή φαντασία καί στήν αίσθηση 
τοΰ χώρου. Τό σπίτι της άλλοτε έμοιαζε σάν κελί πανάθλιας φυλακής, κι 
άλλες φορές μεταμορφωνόταν σέ κλειστό δωμάτιο τοΰ τούρκικου σπιτιοΰ 
πού τήν κρατούσαν, ποτέ δέν τήν άφηναν νά βγει άπ’ έκεΐ. Ή ταν μιά 
φυλακή χωρίς σίδερα, χειρότερη καμιά φορά, γιατί δημιουργούσε τήν 
ψευδαίσθηση τής ελευθερίας. Περιδιαβάζοντας στούς δρόμους τής πόλης, 
στήν άρχή πάντοτε μέ τή συντροφιά τής Φιλίτσας, ύστερα στά προάστειά 
της κι άργότερα στά γύρω χωριά, άποκαθιστούσε στόν έσωτερικό της κό
σμο, ό,τι φθορές είχε προξενήσει ή σκλαβιά, ή βία καί τό μαρτύριο. Τώρα 
ένοιωθε τό άληθινό νόημα τής έλευθερίας, είχε τήν αίσθηση ότι άρχιζε νά 
άκολουθεΐ τήν πορεία μιας νέας ζωής, άπαλλαγμένης άπό τό βάρος όποι- 
ασδήποτε τυραννίας, ήταν ένα όνειρο πού γινόταν πραγματικότητα, τό κα
λύτερο όνειρο τών έφηβικών της χρόνων. 'Όλα, λοιπόν, βάδιζαν φυσιολο
γικά, τόβλεπαν οί γονείς της καί πλημμύριζαν άπό εύτύχία, χαρά γέμιζε 
καί ή οικογένεια τοΰ Πέτρου, όλα τά σπίτια πού γνώριζαν τήν τραγική πε
ριπέτεια τής Θεώνης. Μόνο εύπαθές σημείο στό νέο δρόμο τής ζωής της 
ήταν τό ότι δέν μπορούσε ν ’ άποχωριστεΐ άπό τή Φιλίτσα, δταν δέν βρι
σκόταν κοντά της, νόμιζε πώς τής έλειπε ό μισός κόσμος, ήθελε ν ’ ανα
πληρώσει όλα τά χρόνια πού στερήθηκε τήν παρουσία της. Καί γιά τή Φι
λίτσα αύτός ό δεσμός, πού ξεχείλιζε άπό άδελφική άγάπη, ήταν ή πλήρωση 
τοΰ κενοΰ πού ένοιωθε τόσον καιρό άπό τήν άπουσία τής άδελφής της. 
άποτελοΰσε όμως ταυτόχρονα κι ενα χρέος, ήταν άδύνατο νά έγκαταλείψει 
αύτήν τήν περίοδο τή Θεώνη γιά νά Ικανοποιήσει τις δικές της φιλοδοξίες,



φοιτώντας στό Πανεπιστήμιο. Θά πρόδινε τήν άδερφή της μέ μιά τέτοια 
απόφαση. Τό είπε στόν πατέρα της καί στόν Πέτρο, χάρηκαν πολύ πού τό 
ακόυσαν, έφυγε ένα βάρος άπό πάνω τους, ήθελαν καί οί ίδιοι νά τήν πα- 
ρακαλέσουν νά μείνει, δέν ήξεραν πώς νά συμπεριφερθοϋν, κι όλο άνέβα- 
λαν. ’’Ηρθε μόνη της τώρα ή Φιλίτσα κι έδωσε λύση στό άδιέξοδο.

Κι ενώ όλα βάδιζαν καλά, καλλίτερα κι άπό τις τολμηρότερες προσδο
κίες τών δυό οικογενειών, λίγο ύστερα άπό τόν έρχομό τής Θεώνης, κάτι 
πού είπε έμπιστευτικά στόν Πέτρο ένας φίλος του, πελάτης τοΰ μαγαζιού, 
ήρθε νά δημιουργήσει μεγάλη άναστάτωση. Οί έκλογές είχαν γίνει, ό Βενι- 
ζέλος παντοδύναμος σχημάτισε κυβέρνηση, άποφασισμένος νά έξοντώσει 
τή ληστεία, όμως οί συμμορίες έξακολουθοΰσαν άκόμα ν ’ άλωνίζουν τήν 
Ήπειρο, νά τρομοκρατοΰν τήν ύπαιθρο, νά έμπνέουν φόβο καί στούς κα
τοίκους τών πόλεων. Δέν είχαν άρχίσει άκόμα οί ομαδικοί έκτοπισμοί, 
πού άποδυνάμωσαν τήν οργάνωση, τή στημένη άπό τούς ληστές καί τούς 
συνεργάτες τους στις πόλεις. Τά Γιάννινα έξακολουθοΰσαν ν ’ άποτελοΰν 
σφηκοφωλιά σπιούνων, καταδοτών, καί έπιτελικών στελεχών τών ληστάρ- 
χων, ήταν παντοΰ διάχυτη ή άνησυχία. Μόνον οί έφημερίδες άγωνίζονταν 
νά δίνουν κουράγιο στούς καταπτοημένους Γιαννιώτες, πού άγανα- 
κτοΰσαν όταν έβλεπαν νά υποστηρίζουν τούς ληστές καί τούς συνεργάτες 
τους «υψηλά ίστάμενα» πρόσωπα. Ό  Πέτρος, έξωστρεφής τύπος καθώς 
ήταν, δέν άφηνε εύκαιρία, στό μαγαζί, στις έπαφές του μέ τόν κόσμο, κατά 
τήν εκτέλεση κοινωνικών ύποχρεώσεων, νά μιλεΐ γιαυτή τήν άπαράδεκτη 
κατάσταση πού είχε δημιουργηθεΐ, έπρεπε νά δοθεί ένα τέλος. Ή  πρώτη 
προειδοποίηση πού πήρε άπό τούς συνεργάτες τών ληστών ήταν νά κλείσει 
τό στόμα του, νά μή μιλάει. "Οταν τάκουσε άνησύχησε, γιά λίγο καιρό δέν 
έλεγε τίποτε, άπόφευγε τις συναναστροφές, όπου γινόταν λόγος γιά τούς 
ληστές καί τά «κατορθώματά» τους, ύστερα ξεθάρρεψε κι άρχισε πάλι νά 
κρίνει καί νά καταδικάζει μέ σκληρά λόγια τις πράξεις τους. Τό δεύτερο 
μήνυμα δέν άργησε νάρθει. Αύτή τή φορά δέν ήταν άπλές προειδοποιήσεις. 
Τόν άπειλοΰσαν μέ άπαγωγή καί σκληρή τιμωρία. Θά τόν έπιαναν, όχι γιά 
νά ζητήσουν λύτρα, μόνο νά, θά τοΰ έκοβαν τή γλώσσα, τοΰ μήνυσαν κι 
ύστερα θά τόν άφηναν. Στήν άρχή τοΰ φάνηκε άστεία ή άπειλή, έπειτα 
όμως σκέφτηκε πώς αύτοί οί άνθρωποι, μέ τά έγκλήματά τους, όλα μπο- 
ροΰσαν νά τά κάνουν. Έσφαζαν τούς άνθρώπους σάν τ ’ άρνιά, ξεκλήρι
σαν κοπάδια μέ χιλιάδες πρόβατα, άφάνιζαν περιουσίες, έδειχναν άποφα- 
σισμένοι γιά όλα. Τά όργανά τους στά Γιάννινα τούς ένημέρωναν μέ κάθε 
λεπτομέρεια γιά κάθε τι πού συνέβαινε, άπελευθερωθέντες αιχμάλωτοι 
έκαναν τό σταυρό τους, όταν διηγούνταν όσα μάθαιναν άπό τούς ληστές 
κατά τή διάρκεια τής αιχμαλωσίας τους γιά τά Γιάννινα, τήν κίνηση καί 
τή ζωή τών σαλονιών, οί σπιοΰνοι τους μετέφεραν καί τις κουβέντες τοΰ 
Πέτρου, σίγουρα θά παρακολουθούσαν καί κάθε του κίνηση. Δέν είπε τί
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ποτε στήν οίκογένειά του, άλλά φοβήθηκε πολύ. Στήν άρχή άντιδρούσε 
σπασμωδικά, δέν ήξερε τΐ μέτρα νά λάβει γιά νά προφυλαχτει, μαζευόταν 
γρήγορα στό σπίτι, άπέφευγε τις επισκέψεις καί τις βόλτες στήν κεντρική 
πλατεία, ύστερα σκέφτηκε ότι έπρεπε νά οργανώσει τήν άσφάλειά του σέ 
μόνιμη βάση. Μίλησε μέ τό Γιάγκο καί ζήτησε τή γνώμη του' θορυβήθηκε 
κι αύτός, σκέφτηκε άμέσως τό Θερειανό, τόν πιό έμπειρο σέ τέτοιες 
δουλειές, έξω άπό τή Σμύρνη πού ζοϋσε άντιμετώπιζε άνάλογες περιπτώ
σεις μέ ντόπιους κακοποιούς, τόν κάλεσαν στό σπίτι τοΰ Πέτρου, τάχα γιά 
τις δουλειές, οί γυναίκες δέν κατάλαβαν τίποτα. Ό  Θερειανός έδωκε τή λύ
ση. —Έχω στό μαγαζί μου, τούς είπε, ένα υπάλληλο, ψυχωμένο παλληκά- 
ρι, θά τόν στείλω νά φυλάει τόν κύρ Πέτρο, θά γίνει ή σκιά του σ ’ όλες 
τις μετακινήσεις του, δέν θά τολμήσει νά τόν πλησιάσει κανένας. Καί δέν 
τόν πλησίασε, ό φύλακας άγγελός του άγρυπνοΰσε. Ό  Πέτρος ήρεμος πιά, 
ξανάρχισε τήν κανονική του ζωή, σέ λίγο ή παρουσία τοΰ φύλακά του έγινε 
περιττή, είχαν άρχίσει οί ομαδικές έκτοπίσεις, καθώς καί οί μεγάλης έκτα
σης έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις, μέ συμμετοχή τώρα καί τοΰ στρατοΰ, τά 
πρώτα άποτελέσματα δέν άργησαν νά φανοΰν. Οί ληστές έξοντώνονταν ό 
ένας ύστερα άπό τόν άλλο, ή άνησυχία τών συνεργατών τους στά Γιάννινα 
ήταν έκδηλη, άγωνίζονταν νά περισώσουν ό,τι μποροϋσαν, μέ χαρά οί 
Γιαννιώτες μάθαιναν πώς οί Ρετζαΐοι είχαν έξαφανιστει, δέν είχαν δώσει 
πουθενά σημάδια ζωής, πώς οί Κουμπαιοι «λούφαζαν», δέν μπορούσαν 
πιά νά οργώνουν τήν Ήπειρο, πουθενά δέν έβρισκαν άσφαλές καταφύγιο. 
Ό  Πέτρος ένοιωθε τώρα ν ’ αναπνέει έλεύθερα, εύχαρίστησε τό σωματοφύ- 
λακά του, τόν άποζημίωσε πλουσιοπάροχα καί τόν έστειλε πάλι στό μα
γαζί τής Καλούτσιανης.

Στό μεταξύ άρχισαν οί προεργασίες γιά τό άνοιγμα τών σχολείων, κι 
όλο τό ένδιαφέρον τοΰ Πέτρου στράφηκε στή φροντίδα τών έγγονών του. 
Ό  Πετράκης έτοιμαζόταν νά δώσει έξετάσεις γιά τή Ζωσιμαία σχολή, ή 
Έλενίτσα είχε κι αύτή άφοσιωθεΐ στή μελέτη, θά έδινε εξετάσεις γιά τό 
Σχολαρχείο (τό Ελληνικό σχολείο). "Ολα πήγαν καλά. Καί τά δυό έγγόνια 
άρίστευσαν στις έξετάσεις, ό Πέτρος ένοιωθε περήφανος γιαυτά. Είχε πά
ντοτε στό νοΰ του καί τό κορίτσι τής θυγατέρας του, τής Χριστίνας, ήταν 
όμως μικρή άκόμα, ή φοίτησή της θάρχιζε ύστερα άπό ένα-δυό χρόνια. Πά
ντως κάθε τέτοια έποχή, πού άρχιζε τό φθινόπωρο καί τά σχολεία άνοιγαν, 
ό Πέτρος περνούσε μιά περίοδο προσαρμογής στήν έποχή, στήν πραγμα
τικότητα ήταν περίοδος έσωτερικών άνακατατάξεων καί προσπάθεια 
συμφιλίωσης μέ τό χρόνο, ήταν σά νά τόν κρατοΰσε στις χοΰφτες τών χε
ριών του, κρύο, λαγαρό νερό, έβρισκε άδιόρατες σχισμές άνάμεσα στά δά
χτυλά του κι έτρεχε σταγόνα σταγόνα, μάταια προσπαθούσε νά τόν συγ
κροτήσει ό Πέτρος, δέν τό κατόρθωνε. Μιά μελαγχολία τόν κυρίευε, άνα- 
ζητοΰσε τρόπους ν’ άπομονωθεϊ, νά κουβεντιάσει μέ τόν εαυτό του, τί νά



πει; "Ηταν ή ζωή πού έτρεχε άνάμεσα άπό τά δάχτυλά του, ή ζωή πού τό 
νήμα της μίκραινε, είχε περάσει πιά τά εξήντα, σέ λίγο θάρχιζαν τά γηρα
τειά. Οί μικροί βιάζονται νά μεγαλώσουν, άναλογιζόταν, είναι οί δρομείς 
που βιάζονται νά βρεθούν μακρυά άπό τήν εκκίνηση, άνυπομονοϋν νά φτά
σουν στό τέρμα, κι εμείς άγωνιζόμαστε νά σταματήσουμε τό χρόνο, νά 
άποφύγουμε τό τέρμα, μάταιος κόπος. Τό τέρμα είναι έκεϊ καί μάς περι
μένει, άργά ή γρήγορα θά φτάσουμε, όχι γιά νά ζητωκραυγάσουμε τή νίκη 
μας, άλλά νά μοιρολογήσουμε τήν ήττα μας. Τί κάθομαι καί σκέπτομαι τώ
ρα δλα αυτά: κατέληγε κάθε φορά πού ή περισυλλογή έπαιρνε τέλος, δ,τι 
είναι γραμμένο αυτό θά γίνει, κισμέτ, δπως έλεγαν καί οί συμπολίτες μας 
οί Τοϋρκοι. Φτάνει μόνο νάχουμε καθαρή τήν καρδιά καί ήσυχη τή συνεί
δησή μας...

Μ έ τόν ερχομό τοΰ ’Οκτωβρίου ή πλάστιγγα άρχισε νά γέρνει πρός 
τήν πλευρά τοΰ κράτους. Βέβαια δέν είχε εξαλειφτεί έντελώς ή λη

στεία, άλλά τά πλήγματα πού δεχόταν τώρα τό θηρίο ήταν άποφασιστικά. 
ΟΙ έφημερίδες τών Γιαννίνων επικροτούσαν τά μέτρα, διέθεταν δμως καί 
άρκετό χώρο γιά περιγραφές δολοφονιών, δπως τοΰ Γκισάκη στή Δυτική 
Μακεδονία, άπό τούς λήσταρχους Ζώγα ή Τούλη (νέου άστέρα), ληστρι
κών επιδρομών καί έμφανίσεων, δπως τής συμμορίας Τζιατζιά στά Δοβίσ- 
διανα, τής συμμορίας Μπαμπάνη στήν περιοχή Κόνιτσας (κατέφυγε εκεί 
καταδιωκόμενη άπό άποσπάσματα τής Δυτικής Μακεδονίας). Διέθεταν 
τώρα περισσότερο χώρο γιά νά επαινέσουν τή δράση τών καταδιωκτικών 
άποσπασμάτων πού διέλυαν συμμορίες καί εξόντωναν τούς άρχηγούς 
τους, δπως τοΰ Φορφόλια. άργότερα τοΰ Ζιώγα, τά κεφάλια τών όποιων, 
κατά τά είωθότα, μεταφέρθηκαν στά Γιάννινα καί κρεμάστηκαν στήν κεν
τρική πλατεία γιά παραδειγματισμό. Δέν ήταν λίγες καί οί αιχμαλωσίες 
ληστών, π.χ. τοΰ Κερκυραίου "Ανθη στήν Ά ρτα (αυτός είχε άπαγάγει τή 
γυναίκα τοΰ διευθυντή τοΰ ρουμανικού γυμνασίου Νικολέσκου). καθώς 
καί ή παράδοση άλλων στις άρχές, δπως τοΰ Κιάμου κ.ά. Τού Κιάμου, 
κατά τις έφημερίδες, ή παράδοσις συνετελέσθη τή μυστική βοηθείφ καί 
έργασίςί μυστικών πρακτόρων ιδιωτών, κινουμένων υπό τοϋ Γενικοϋ δι- 
οικητοϋ Ηπείρου κ. Καλέυρα καί τοϋ νομάρχου Πρεβέζης κ. Μαυρίκη προ 
μηνός. ( Ήπειρος, 29-10-29). Ή  στάση τοΰ Καλεύρα, κατά τήν περίοδο 
αύτή, τή μετεκλογική, γιά τήν πάταξη τής ληστείας, ήταν άποφασιστικής 
σημασίας. Εφάρμοσε, παρά τις πιέσεις πού δεχόταν άπό τήν ομάδα τών 
ληστοφίλων, τό μέτρο τής έκτόπισης, μέ όλη τήν αύστηρότητα πού έπέβαλ- 
λαν οί περιστάσεις, δέν χαρίστηκε σέ κανένα καί δέν έκανε διακρίσεις, κι 
δταν τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ ’Οκτωβρίου βρέθηκε στήν Αθήνα γιά συνεν
νοήσεις μέ τήν κυβέρνηση, σχετικές μέ τή λήψη πρόσθετων μέτρων γιά εξά
λειψη τής ληστείας, άπείλησε μέ παραίτηση, άν δέν γίνονταν δεκτές οί προ
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τάσεις του, σέ δυό τουλάχιστον σημεία: νά έχει ελευθερία ενεργειών καί 
νά μην τοΰ προβάλλονται προσκόμματα στό θέμα τής έκτόπισης τών υπό
πτων στοιχείων, άπό τήν ύπαιθρο, τις Ηπειρωτικές πόλεις καί κυρίως από 
τά Γιάννινα. Τήν ελευθερίαν ενεργειών (κατά τόν Ηπειρωτικόν αγώνα τής 
8-10-28), ήρνήΟη εις τόν κ. Καλεύραν ό υπουργός τών Εσωτερικών κ. Ζα- 
βιτσάνος, κατόπιν παρακλήσεων ένίων βουλευτών τής Ηπείρου. Οί Γιαν- 
νιώτικες εφημερίδες, σχεδόν στό σύνολό τους, στάθηκαν σταθερά στό 
πλευρό τοΰ Καλεύρα καί άποδοκίμασαν τις επεμβάσεις τού κέντρου, πού 
ήθελαν νά άποδυναμώσουν βασικές άποφάσεις του καί νά τόν όδηγήσουν 
σέ παραίτηση. Ό  ’Ηπειρωτικός λαός, όστις μ ε τ’ ενθουσιασμού έχαιρέτησε 
τόν ενταύθα διορισμόν τοϋ κ. Καλεύρα ώς Γενικόν διοικητοϋ Ηπείρου 
καί εις αυτόν έστήριξεν δλας τάς ελπίδας τής έκκαθαρίσεως τής πατρίδος 
του έκ τοϋ ληστρικού άγονς, μ ε τ’ άγανακτήσεως έπληροφορήθη τά τής δια
φωνίας κυβερνήσεως καί κ. Καλεύρα επί ζητημάτων άφορώντων αυτήν τήν 
ϋπαρξιν τής Ηπείρου... Ό  Ηπειρωτικός λαός ήγανάκτησε καί έναντίον 
τών πολιτευομένων εκείνων, οιτινες προσπαθούν νά ματαιώσουν τάς 
ένεργείας τών άρχών, ύποστηρίζοντες τά κακοποιά στοιχεία, έπί τών όποι
ων στηρίζουν τήν πολιτικήν των έπιτυχίαν. ( Ηπειρωτικός άγών, 9-10-28). 
Ά πό τήν άναμέτρηση τελικά νικητής βγήκε ό Καλεύρας καί γύρισε στά 
Γιάννινα άποφασισμένος νά φέρει σέ πέρας τό έργο του. Πρώτο μέλημά 
του, μετά τήν έπάνοδό του ήταν νά «έξαπολύσει» έγκύκλιο πρός όλες τις 
κοινοτικές άρχές τής περιφερείας του, μέ τήν όποία ζητούσε τήν υποβοή
θηση τοΰ έργου τής έμπέδωσης τής άσφάλειας στήν Ή πειρο άπό τις κρα
τικές άρχές: 'Εάν είναι -έγραφε- έπιτακτική ή ύποχρέωσις απάντων τών 
πολιτών -οί όποιοι έχουσι δικαιώματα άλλά καί καθήκοντα, νά ένισχύσω- 
σι τόν άγώνα τοϋ κράτους κατά τής ληστείας, εις μείζονα βαθμόν καθίστα
ται έπιτακτική ή ύποχρέωσις τών προέδρων τών κοινοτήτων καί τών κοι
νοτικών συμβούλων έν γένει, όπως συναισθανθώσιν εις τήν παρούσαν 
ώραν τό πρός τήν Ή πειρον ιδιαίτατα καθήκον των. Δέ θά συγχωρηθή ή 
οίαδήποτε ολιγωρία αύτών. θά προκαλέση δέ τήν άμεσον λήψιν τών κατά 
νόμον διοικητικών μέτρων πάσα τυχόν έκδήλωσις ευνοούσα κατάστασιν 
άνώμαλον έν τή άκτϊνι τής δράσεώς των. Ό  άγών δέον νά καταστή, έφ ’ 
όσον δυνατόν, κοινός τού κράτους καί όλων τών κοινοταρχών. Τοιουτο
τρόπως θά φθάσωμεν ταχύτερον εις ένα άπό πάσης άποψεως εύάρεστον 
άποτέλεσμα... Λίγες εβδομάδες άργότερα ή Ή πειρος (2-11-28) έπλεκε τό 
εγκώμιο τοΰ Καλεύρα: Τό κράτος τών ληστών, τών ληστοφίλων, τών λη
στοσυνεταίρων, έδρα άνενόχλητον μ ετ’ άνηκούστου θρασύτητος. Καί ή 
κοινωνία έρρίγει έπί τή άπλή σκέψει δτι θά έλθη πάλιν ή στιγμή νά πλη- 
ρώση εις αφθονον αίμα, όπως τότε εις τήν Πέτραν, τόν έπαχθή ληστρικόν 
φόρον καί τό κράτος, τό έπίσημον κράτος, θά είναι διαρκώς άνίκανον νά 
έπιβληθή. Καί έν τούτοις. Πόσον τά πράγματα μετεβλήθησαν έν διαστήμα-
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τι ενός μόνον μηνός! Εύρέθη εϊς άνθρωπος. Εύρέθη εις Γενικός διοικητής 
ό όποιος είπεν: ή λ η σ τ ε ί α  θά π α τ α χ θ  ,ή. Καί ή θέλησίς του αϋτη 
είναι ειλικρινής, σταθερά, άδιάσειστος. Καί ή ληστεία έπατάχθη... Υ π ή ρ 
ξαν πολλοί, άλλοι καλή τή πίστει καί άλλοι, οί πλεΐστοι. κακοπίστως φω- 
νασκοϋντες, δτι τό μέτρον τών άπελάσεων (έκτοπίσεων) κατ' ούδέν θά 
συντελέση εις τήν έξόντωσιν τών ληστών. “Όλοι αυτοί τώρα δέν ακούονται 
πλέον. Ό  Γενικός διοικητής Ηπείρου κ. Καλεύρας ύψωσε έπί τοϋ Σμόλικα 
λευκήν σημαίαν. Ά ς  είναι εύλογημένος...

Τά άποτελέσματα τών καταδιωκτικών καί στρατιωτικών αποσπασμά
των, γίνονταν δεκτά μέ ικανοποίηση άπό τήν κοινή γνώμη. Δεκάδες ληστές 
καί λήσταρχοι έξοντώθηκαν, έπικηρυγμένοι καί μέ σωρεία έγκληματικών 
πράξεων, άλλοι αιχμαλωτίστηκαν ή παραδόθηκαν, έγινε αισθητή πιά, στήν 
ύπαιθρο κυρίως, ή έμπέδωση τής τάξης, όμως τό μεγάλο άγγελμα πού πε- 
ρίμεναν ν ’ άκούσουν οί Ήπειρώτες δέν έρχόταν. Οί Ρετζαιοι καί οί 
Κουμπαϊοι, οί διασημότεροι βασιλείς τών όρέων, οί πρώτοι περισσότερο, 
κράτος έν κράτει άποτελοΰσε ή έγκληματική οργάνωσή τους, δέν άκούο- 
νταν πουθενά. Πολλά διαδίδονταν, πολλές φήμες κυκλοφορούσαν, οί πε
ρισσότερες μιλούσαν γιά άπόσυρσή τους σέ μυστικά καταφύγια, στόν 
Ηπειρωτικό χώρο πάντοτε, οί άρχές έρευνούσαν πρός κάθε κατεύθυνση, 
ήλεγχαν όλες τις πληροφορίες, χωρίς άποτέλεσμα. Οί πρώτες άχτίδες 
φωτός στή διαλεύκανση τοΰ μυστηρίου άρχισαν νά πέφτουν στις άρχές 
τοΰ τρίτου δεκαήμερου τοΰ ’Οκτωβρίου, όταν τηλεγραφήματα άπό τήν 
’Αθήνα πρός τις γιαννιώτικες έφημερίδες (δέν τά δημοσίευσαν όλες) έλε
γαν πώς: ή ληστοσυμμορία Κουμπαίων, καταφυγοϋσα εις τό άλβανικόν 
έδαφος, διηυθύνθη εις τά πέριξ τοϋ Μπερατίου, όπου τά μέλη της συνελή- 
φθησαν καί έκρατήθησαν υπό τών αύτόθι άλβανικών άρχών. Ή  έλληνική 
κυβέρνησις λαβοϋσα γνώσιν τούτου, παρεκάλεσε τήν άλβανικήν νά παρα- 
δώση εις αυτήν τούς Κουμπαίους, ελπίζει δέ ότι τοϋτο θά γίνη πρό τής 
ψηφίσεως τής έλληνοαλβανικής συμβάσεως. (Ελευθερία, 22-10-28). Τήν 
άλλη μέρα ό Ηπειρωτικός άγών (23-10-28) σημείωνε: Άπό ημερών κατέ- 
χοντες πάσας τάς πληροφορίας, τάς σχετικάς μέ τάς κινήσεις τών 
Κουμπαίων, δέν προέβημεν εις τήν δημοσίευσίν των. μή έπιθυμοϋντες νά 
παρεμβάλωμεν νέας δυσχερείας εις τάς ήδη ύπάρχούσας. Τήν είδηση, πριν 
από τήν Ελευθερία, είχε δημοσιεύσει ό Κήρυξ, ό όποιος μάλιστα τή στή
ριζε, όπως ισχυριζόταν, σέ άνακοίνωση τοΰ Γ.Δ. Ηπείρου Καλεύρα. Στις 
24 Οκτωβρίου ή Ή πειρος σέ σχόλια καί ειδήσεις, έπέκρινε τόν Κήρυκα 
γΐ-α τά δημοσιεύματά του, ότι δηλαδή οί Κουμπαϊοι βρίσκονταν στήν 
Αλβανία, ή κυβέρνηση τής οποίας πρόβαλε άρνηση γιά τήν έκδοσή τους, 
ότι οί μπέηδες άνέλαβαν τήν προστασία τους κι άλλα, τά όποια ή Ή πειρος 
χαρακτήριζε ώς άστοχάστως άκριτον παραμύθιον. Άμφιβάλλομεν σο- 
βαρώς -πρόσθετε- ό κ. Καλεύρας νά έκαμεν τοιαύτας άνακοινώσεις το-
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σούτω μάλλον καθόσον έξ έ γ κ υ ρ ο  τ ά τ ω ν  π η γ ώ ν  έχομεν διαβεβαίω- 
σιν δ η  οί Κουμπαΐοι εύρίσκονται έπί Ηπειρωτικού εδάφους. Μέ τις από
ψεις τής Ηπείρου, ήταν σύμφωνος καί ό Ηπειρωτικός αγών. Παρόλο πού 
οί ειδήσεις τοΰ Κήρυκος περιείχαν πολλές άνακρίβειες, κυρίως ώς πρός 
τό χρόνο τής σύλληψης τών Κουμπαίων, άποδείχτηκαν άκριβεϊς. Οί 
Κουμπαΐοι κατέφυγαν τελικά στήν ’Αλβανία όπου καί συνελήφθησαν. Ή  
σύλληψή τους έγινε κοντά στήν Κακαβιά στις 29 ’Οκτωβρίου, τήν Ιδια μέ
ρα άναχωροΰσε γιά τά σύνορα ό Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου Καζάκος πρός παραλα
βήν των καί πιθανήν μεταφοράν των εις τήν πόλιν. ’Αδημονοΰσαν πολύ οί 
δημοσιογράφοι νά δούν τούς Κουμπαίους στά Γιάννινα, οί ’Αλβανοί δέν 
βιάζονταν νά τούς παραδώσουν. Πάντως, κατά τήν έκτίμηση τών εφημερί
δων, ό Ηπειρωτικός λαός μ ετ’ άνακουφίσεως έπληροφορήθη τήν σύλλη- 
ψιν τών φοβερών ληστάρχων Κουμπαίων. Ό  Ηπειρωτικός αγών μέ τό δί
κτυο τών άνταποκριτών του, παρακολουθούσε τις ενέργειες τών ’Αλβανών 
πού θ’ άποφάσιζαν γιά τήν τύχη τους. Οί Κουμπαΐοι, στις 30-10-28, οδη
γήθηκαν στό ’Αργυρόκαστρο, μαζί μέ τό συλληφθέντα έπίσης ληστή Πάσχο, 
καί ύστερα άπό πρόχειρη εξέταση ομολόγησαν όλα τά κακουργήματά τους 
καί κλείσθηκαν σέ κελιά άπομονωτηρίου. Τους συνώδευον καί αί άδελφαί 
των κλαίουσαι. Πριν άπό τήν άνάκριση έτέθησαν εις κοινήν θέαν εις τό 
προαύλιον τοΰ διοικητηρίου. ’Αργότερα ή άλβανική κυβέρνηση έδωσε 
εντολές νά μεταφερθοΰν στά Τύραννα. Νεώτερες πληροφορίες άνέφεραν 
ότι ή σύλληψη έγινε στό χωριό Μουζίνα, στό όποιο κατέβηκαν οί 
Κουμπαΐοι άπό τή Μέρτζανη, μέ προορισμό τό Δέλβινο, όπου βρισκόταν 
γνωστός φίλος τους κτηνοτρόφος, ό όποιος πριν έξ μήνες είχε φυγαδεύσει 
άπό τήν Ελλάδα καί τις οικογένειες τών ληστάρχων καί τις έγκατέστησε 
σ’ ένα άλβανικό χωριό. Επακολούθησαν συναντήσεις έκπρόσωπων τών 
άλβανικών καί ελληνικών άρχών στά σύνορα καί άπό τις συζητήσεις έγινε 
φανερό ότι ή ’Αλβανία είχε τή διάθεση νά παραδώσει τούς Κουμπαίους. 
Μόλις υπογραφόταν ή σχετική έλληνοαλβανική σύμβαση γιά τήν άμοιβαία 
έκδοση κοινών εγκληματιών, αύτό θά γινόταν κατορθωτό.

Οί χαρμόσυνες ειδήσεις, όπως καί οί κακές, δέν έρχονται μόνες τους, 
τις περισσότερες φορές συνοδεύονται καί άπό άλλες, έξίσου εύχάριστες ή 
δυσάρεστες. Πριν καλά καλά πιστοποιηθεί οριστικά ή σύλληψη τών 
Κουμπαίων στήν ’Αλβανία, κυκλοφόρησαν εύρύτατα στά Γιάννινα φήμες 
ότι οί Ρετζαΐοι είχαν συλληφθεΐ στή Βουλγαρία. "Ελεγαν ότι πρώτα είχαν 
έγκατασταθεΐ στή Ρουμανία, φιλοξενούμενοι στό κτήμα κάποιου γνωστού 
τους, υποχρεώθηκαν όμως νά έγκαταλείψουν τή χώρα, γιατί τούς άνακά- 
λυψε ή άστυνομία καί πέρασαν στή Βουλγαρία, γιά νά συλληφθοϋν καί 
έκεΐ. Τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής, μέ τό όποιο έπικοινώνησαν οί γιαν- 
νιώτες δημοσιογράφοι δέν έπιβεβαίωσε άμέσως τήν είδηση, οί άνταπο- 
κριτές όμως τών εφημερίδων τηλεγραφούσαν άπό τήν ’Αθήνα ότι ό ύπουρ-
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γός Εξωτερικών Καραπάνος, άρχισε κιόλας συνεννοήσεις μέ τό Βούλγα
ρο πρεσβευτή γιά τόν τρόπο τής έκδοσης τών Ρετζαίων (δέν είχε ύπογρα- 
φεϊ συνθήκη έκδοσης εγκληματιών καί μέ τή Βουλγαρία). Οί συνεννοήσεις 
κατέληξαν σέ συμφωνία. Οί Ρετζαιοι θά παραδίδονταν στις ελληνικές 
άρχές, μέ άνταλλαγή δυό Βουλγάρων υπόδικων. Μέ τήν πάροδο τοΰ χρό
νου, καθώς οί Ρετζαιοι προσπαθούσαν νά άποφύγουν τήν έκδοση -πλήρω
σαν γιαυτό μεγάλα ποσά, σέ βούλγαρο δικηγόρο γιά νά φέρει προσκόμμα
τα,μέ άπώτερο σκοπό νά ματαιώσει τήν έκδοση- ήρθαν στό φώς τής δημο
σιότητας πολλές λεπτομέρειες σχετικές μέ τό θέμα τής άνακάλυψης τής χώ
ρας όπου είχαν καταφύγει οί λήσταρχοι -τούς συνόδευε ό στενός συνεργά
της τους Ματσάγγας- καί τοΰ τρόπου τής σύλληψής τους. Σημαντικό ρόλο 
έπαιξαν σ’ αύτή δυό έλληνες άξιωματικοί τής ’Αστυνομίας, οί Καλυβίτης 
καί Κουτσουμάρης, οί όποιοι καί έγιναν, άπό τόν άθηναϊκό κυρίως τύπο, 
ήρωες μυθιστορηματικών άφηγήσεων, στηριζόμενων όμως καί σέ πραγμα
τικά γεγονότα. Ή  πρώτη πληροφορία πού εκμεταλλεύτηκε ή άστυνομία 
ήρθε άπό τό Κιλκίς. Ό  έκεΐ άρχιφύλακας άστυνόμος, τοποθετημένος στό 
ταχυδρομείο τοΰ Κιλκίς ώς διανομέας, παρατήρησε έπιστολή τών Ρετζαί
ων, άπευθυνόμενη στόν πεθερό τοΰ ενός, τόν Κολοβό. Ά νοιξε καί άντέ- 
γραψε τήν έπιστολή, τή σφράγισε καί τήν έδωκε στόν παραλήπτη, εκτοπι
σμένο εκεί. Τό ίδιο έκανε καί μέ τήν άπάντηση τοΰ Κολοβού πρός τούς Ρε- 
τζαίους. "Ετσι οί άστυνομικές άρχές τών ’Αθηνών, είχαν στά χέρια τους 
τις διευθύνσεις τών Ρετζαίων, έγκαταστημένων στή Βάρνα τής Βουλγα
ρίας καί εμπορευόμενων, καί διέταξαν τούς Καλυβίτη καί Κουτσουμάρη 
νά φύγουν γιά τή Βάρνα, όπου καί τούς συνέλαβαν, μέ τή βοήθεια τών 
βουλγαρικών άρχών. Ό  Κουτσουμάρης πήγε καί στή Ρουμανία γιά νά 
έρευνήσει άν ύπήρχαν καταθέσεις τών Ρετζαίων σέ ρουμανικές τράπεζες 
καί γιά νά άνακαλύψει καί άλλους συνενόχους,γιά τήν ύπαρξη τών όποιων 
ήταν σίγουρη ή ελληνική άστυνομία. Σέ συνέντευξή του πρός τούς δημο
σιογράφους ό Καλυβίτης, μετά τήν έπιστροφή του στήν Αθήνα, έδωσε όλα 
τά στοιχεία γιά τό πώς άποκαλύφθηκαν καί συνελήφθησαν οί Ρετζαιοι, 
άλλά καί έξήγησε τήν παρατηρούμενη στήν έκδοσή τους βραδύτητα, τήν 
όφειλόμενη στις παρεμβάσεις τοΰ βούλγαρου δικηγόρου. Διαβεβαίωνε πά
ντως ότι πιθανόν νά επιβραδυνόταν ή έκδοση, ήταν όμως άδύνατο νά μα
ταιωθεί. Ό  Καλυβίτης ένημέρωσε τούς δημοσιογράφους καί γιά τις δυσκο
λίες πού άντιμετώπισε στήν άναγνώριση τών Ρετζαίων. 'Όταν τούς έφε
ραν, είπε, στήν άστυνομική διεύθυνση Βάρνας, τό Θύμιο Ρέτζο τόν άνα- 
γνώρισε χωρίς πολλές δυσκολίες, τόν πρόδωσαν τά πλούσια μαλλιά του, 
πού δέν τά είχε πειράξει καθόλου. Αντίθετα ό Γιάννης ήταν τελείως άγνώ- 
ριστος, γιατί είχε κόψει μουστάκι καί μαλλιά, τελικά άναγνωρίστηκε κι 
αυτός. Οί Ρετζαιοι όταν ρωτήθηκαν άπό τόν Καλυβίτη γιατί έξαφανίστη- 
καν άπό τα Γιάννινα καί δέν παρουσιάστηκαν στις άρχές, μετά τή ληστεία
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τής Πέτρας, αφού Ισχυρίζονταν δτι ήταν αθώοι, απάντησαν δτι θά μάς 
έρριπτον εις τάς φυλακάς αδίκως καί παραλόγως. Γι ’ αύτό καί μεϊς έπρο- 
τιμήσαμε νά βγούμε ξανά στό κλαρί, δταν δέ είδαμε δτι τά πράγματα έστέ- 
νεψαν, έφύγαμεν άπό τήν Ελλάδα, άλλά δέν είμαστε τυχεροί. (Ηπειρω
τικός άγών, 9-11-28). Τήν άλλη μέρα οί Ρετζαιοι ομολόγησαν στή βουλγα
ρική εισαγγελία τήν ένοχή τους στό έγκλημα τής Πέτρας καί κατονόμασαν 
όλους τούς συνεργάτες τους. Κατηγορηματική, πάντως, ήταν ή άρνησή 
τους δταν ρωτήθηκαν, άν πήραν μέρος ή οργάνωσαν τή δολοφονία τοΰ Ιτα
λού στρατηγού Τελλίνι. Τά εμπορεύματα τών Ρετζαίων στή Βάρνα καί οί 
καταθέσεις τους στις βουλγαρικές τράπεζες κατασχέθηκαν. Ή  άξία όλων 
ύπολογιζόταν σέ 3.000.000 δρχ.

Παρά τις σύντονες ένέργειες τής ελληνικής κυβέρνησης, οί άλβανικές 
καί βουλγαρικές άρχές καθυστερούσαν τις εκδόσεις τών Κουμπαίων καί 
τών Ρετζαίων. Οί άνακριτικές άρχές τών χωρών αυτών ζητούσαν στοιχεία 
γιά τή συμμετοχή τους σέ εγκληματικές ενέργειες. Ό  εισαγγελέας τών Γιαν
νίνων τηλεγράφησε στό ύπουργεΐο Δικαιοσύνης ότι σέ βάρος τών Ρετζαίων 
έκκρεμοΰσε κατηγορία γιά τήν οργάνωση καί έκτέλεση τοΰ έγκλήματος τής 
Πέτρας, τά άλλα πολλά καί μεγάλα έγκλήματά τους είχαν άμνηστευθεΐ. Ώ ς 
πρός τούς Κουμπαίους ό εισαγγελέας άνέφερε ότι είχε άποστείλει στόν 
εισαγγελέα Τυράννων τά παραπεμπτικά έναντίον τους βουλεύματα. Βαρύ- 
νονταν μέ 4 κυρίως κατηγορίες: 1) Γιά τήν αιχμαλωσία τών Μελά καί 
Μυλωνά 2) Γιά τή ληστεία καί ζωοκτονία τοΰ ποιμνίου τοΰ Χρήστου Κα- 
ζούκα 3) Γιά τό φόνο τοΰ Χαρδαλιά καί 4) Γιά τόν έκβιασμό σέ βάρος τών 
Δ. καί Σπ. Τσουμάνη. Ό λα  αύτά είχαν γίνει μέσα στό 1928.

Τή νύχτα τής 12ης Νοεμβρίου ό Γ.Δ. Ηπείρου Καλεύρας, κάλεσε τούς 
γιαννιώτες δημοσιογράφους καί τούς άνεκοίνωσεν εύχαρίστως, ότι μετά 
τή λήξη τών συνεννοήσεων μεταξύ Ελλάδας καί ’Αλβανίας, οί Κουμπαϊοι 
καί ό Σωτ. Πάσχος παραδόθηκαν στά Τύραννα στις 10 ’Οκτωβρίου σέ 
15/μελές άπόσπασμα τής ελληνικής Χωροφυλακής. Τήν Ιδια νύχτα μετα
φέρθηκαν στό Δυρράχιο, δπου έπεβιβάσθηκαν μέ τούς συνοδούς της στό 
άτμόπλοιο Χρυσαλλίς καί τήν άλλη μέρα άποβιβάστηκαν στήν Κέρκυρα 
καί κλείστηκαν στις φυλακές.

Τό δεύτερο δεκαήμερο τοΰ Νοεμβρίου, μετά τήν εύόδωση τών διαπραγ
ματεύσεων άνάμεσα στήν Ελλάδα καί τή Βουλγαρία, έκδόθηκαν καί οί Ρε- 
τζαΐοι καί στις 19-20-28 κλείστηκαν σέ κελλιά τών φυλακών τής Αίγινας. 
Οί κεφαλές τής πολυπλόκαμης σπείρας πού γιά μιά δεκαετία σχεδόν 
τυράννισαν τόν ’Ηπειρωτικό λαό, περισσότερο ίσως καί άπό τούς κατα- 
κτητές, είχαν άποκοπεΐ. Ζήτημα χρόνου πιά ήταν ή ολοσχερής έξόντωση 
τής ληστείας. Ό  κόσμος άνακουφίστηκε, άλλά δέν πανηγύρισε. Φοβόταν 
τά πλοκάμια τής σπείρας, άκόμα καί ύποτροπές καί πισωγυρίσματα. Τό 
μόνο πού άξίωνε τώρα ήταν ή έπίσπευση τών άνακρίσεων γιά νά καθήσουν



οί λήσταρχοι μιά ώρα γρηγορότερα στό σκαμνί καί νά δώσουν λόγο γιά τά 
εγκλήματα τους. Άπηχώντας τή βούληση τής κοινής γνώμης ή ’Ήπειρος, 
έγραφε σέ κύριο άρθρο της (20-10-28): Κατά τάς χθεσινός τηλεγραφικός 
έξ Αθηνών πληροφορίας, ή κνβέρνησις διέταξε νά έπισπευσθοϋν αί άνα- 
κρίσεις καί τών διακομισθέντων χθές εις τάς φνλακάς Αίγίνης Ρετζαίων 
καί τών εις Κέρκυραν κρατουμένων Κουμπαίων. Όρθότατα δέ. Ό  τόπος 
ήρχισε ν ’ άναπνέη άνακουφισμένος. Αίσθημα ησυχίας καί άσφαλείας ήρχι- 
σε νά τονώνη τάς καρδίας καί τάς συνειδήσεις τών πολιτών. Καί τά άγριό- 
σκύλα τών τσομπαναραίων, έξω εις τά στανοτόπια καί τάς έρημους βο
σκός, έγιναν κάπως ημερότερα καί οί τσομπάνοι έτορνεύθησαν κάπως εις 
τόν τόρνον κάποιας ανθρώπινης ήμερωσύνης. ΠεριπατεΙ κανείς καί οδεύει 
καί ταξιδεύει καί κυνηγά εις τήν ύπαιθρον άσφαλώς' ό τσομπάνης καί τό 
άγριωπόν κακομαθημένον λυκόσκυλόν του, τό μή γνωρίζον έσχάτως καί 
μή σεϊον περιχαρές τήν ούράν του, παρά όταν ό φίλος τοΰ κυρίου τον 
Φορφόλιας ή Μερεμέτης ή Κουμπής έπλ ησίαζαν εις τήν στάνην, δι ’ ύπο
πτους συνεννοήσεις, δέν εμπνέει αίσθημα άποτροπιασμοϋ καί φόβου... Εις 
τό αίσθημα αύτό τής γενικής άνακουφίσεως άς προστεθή ταχέως καί ή τε
λευταία ευεργετική τοϋ κράτους ενέργεια. Νά έπισπευσθοϋν ταχέως αί 
άνακρίσεις καί νά λήξη καί ή απαίσιας μνήμης ληστολογία έν Ήπείρω. 
Ό , τι έχουν νά ποϋν οί συλληφθέντες π ρ α γ μ α τ ι κ ό ν ,  δέν έχει άνάγκην 
μακροχρονίων έπωασμών διά νά λεχθή. ’Ας τό συλλέξη ταχέως ή άνάκρι- 
σις, ινα τελειώση καί τό έργον τής Δικαιοσύνης καί άπομείνη μία άνάμνη- 
σις μόνον κακή τό δ,τι ύπέστη ή άτυχής ’Ήπειρος έπί τόσα έτη έκ διαφό
ρων τεράτων.

Οί άνακρίσεις πού άρχισαν στά Γιάννινα άπό τόν εισαγγελέα Πίκουλα 
-μέ παράλληλη διεξαγωγή άλλων στήν Κέρκυρα, στήν ’Αθήνα κι άλλου- δέν 
ήταν τόσο σύντομες, όσο περίμεναν οί Ήπειρώτες. Κράτησαν μήνες κι 
αύτό, όπως ήταν φυσικό, έδωσε λαβή γιά ποικίλες φήμες, άλλες στηριζό- 
μενες σέ κάποιες άλήθειες κι άλλες όχι. Τις έφερναν στό φώς, μέ τή δική 
τους μεγέθυνση, οί άθηναϊκές καί γιαννιώτικες έφημερίδες. Οί τελευταίες 
έπισήμαναν άμέσως τις προσπάθειες πού κατέβαλαν οί πράκτορες τών 
Κουμπαίων νά έρθουν σέ έπαφή μ’ αύτούς, έγκλειστους στις φυλακές τής 
Κέρκυρας, γιά νά τούς πείσουν νά μήν προβούν σέ άποκαλύψεις στήν άνά- 
κριση καί ένοχοποιήσουν άλλους, δίνοντάς τους τήν ύπόσχεση, ότι δέν θά 
καταδικάζονταν σέ θάνατο (ή φήμη άποδείχτηκε ότι είχε βάση. Κατά τήν 
πρώτη δίκη στήν Κέρκυρα, οί Κουμπαΐοι δέν καταδικάστηκαν σέ θάνατο). 
Άλλες φήμες έλεγαν ότι οί Κουμπαΐοι άποκάλυψαν πολλούς συνεργάτες 
τους -πιθανόν όχι όλους- στήν ύπαιθρο καί τις πόλεις καί άναμένονταν 
συλλήψεις (Ηπειρωτικός αγών, 21-11-28).

Εντυπωσιακές άνταποκρίσεις δημοσιεύονταν καί γιά άποκαλύψεις τών 
Ρετζαίων, πριν αύτοί άκόμα φθάσουν στήν Ελλάδα. Σέ συντάκτη βουλγα
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ρικής εφημερίδας τής Σόφιας οί Ρετζαιοι άποκάλυψαν πώς είχαν διαπρά- 
ξει δώδεκα φόνους καί πενήντα ληστείες. Διά τήν ληστοποίησίν των θεω- 
ροϋμεν -είπαν- υπεύθυνον τό κράτος, τό όποΐον μάς ένεθάρρυνε καί μάς 
έξώθησεν εις τήν διάπραξιν εγκλημάτων, διά τής άσυδοσίας, τήν όποιαν 
άπελαμβάνομεν έπί σειράν ετών. Μίλησαν καί γιά τή δολοφονία τοΰ ίτα- 
λοΰ στρατηγοΰ Τελλίνι στήν Κακαβιά, πού τόσο στοίχισε στήν Ελλάδα. 
Μετά τή δολοφονία τοΰ Τελλίνι -κατά τόν άνταποκριτή πάντα- οί δυό λη
στές (δέν είχαν άμνηστευθεΐ άκόμα τότε), συναντήθηκαν έξω άπό τά Γιάν
νινα μέ τό μέραρχο Χασαπίδη καί τόν ταγματάρχη Παπαθανασίου. 01 δύο 
άξιωματικοί πρότειναν τότε στούς Ρετζαίους άμνηστείαν καί άμοιβήν ενός 
εκατομμυρίου δραχμών, εάν είσήρχοντο εις τό άλβανικόν έδαφος καί 
ήχμαλώτιζαν έναν άλβανόν ταγματάρχην, δστις ήτο ό δράστης τοϋ εγκλή
ματος τής Κακαβιάς. °Οπως τούς βεβαίωσεν ό μέραρχος Χασαπίδης, τόν 
άλβανόν ταγματάρχην είχε υποδείξει εις τάς έλληνικάς άρχάς ώς ένοχον 
τής δολοφονίας τοϋ Τελλίνι ό ληστής Κ. Μέμος, δστις έβεβαίωσεν δτι ό έν 
λόγω ταγματάρχης, είχε προτείνει εις αυτόν, άντί μεγάλης άμοιβής νά δο
λοφονήσει τόν Τελλίνι. ('Όλα αύτά έχουν έκτεθεϊ στούς προηγούμενους τό
μους τήν έποχή πού έγινε τό έγκλημα τής Κακαβιάς καί είχε τότε κριθεΐ 
ώς ένοχοποιητική γιά τούς άλβανούς ή άρνησή τους νά έξεταστεΐ ό άναφε- 
ρόμενος ταγματάρχης κατ’ άντιπαράσταση μέ τό Μέμο).

Μέ τις άποκαλύψεις τών Ρετζαίων γιά τούς ύπαίτιους τής δολοφονίας 
τοΰ Τελλίνι, ό Χρ. Χρηστοβασίλης, μέ δυό άρθρα του στήν Ελευθερία (29-
11-28 καί 3-12-28), έφερνε πάλι στό προσκήνιο τής έπικαιρότητας τό θέμα, 
δίνοντας άλλη διάσταση σ’ αύτό. Στηριζόμενος, όπως έγραφε, στά όσα είχε 
πει στις άθηναϊκές έφημερίδες, ό στρατηγός Χασαπίδης (τήν έποχή τοΰ 
έγκλήματος τής Κακαβιάς ήταν άντισυνταγματάρχης καί έπιτελάρχης τής 
VIII μεραρχίας καί όχι μέραρχος), πώς οί Ρετζαιοι ήταν οι δράστες τής δο
λοφονίας τοΰ στρατηγοΰ Τελλίνι καί τής συνοδείας του, ό Χρηστοβασίλης 
έπέμενε πώς ό δράστης τοΰ έγκλήματος ήταν ό πεθερός τοΰ Γιάννη Ρέτζου, 
ό Βασίλειος Κολοβός. Περιέγραφε μάλιστα τά αίτια καί τις συνθήκες κάτω 
άπό τις όποιες έγινε τό έγκλημα. Ό  Χρηστοβασίλης, ύποστήριζε, (τό είχε 
γράψει μάλιστα καί μόλις μαθεύτηκε τό έγκλημα) ότι ό Κολοβός ήταν ό 
συλλαβών τήν ιδέαν τής στυγεράς αυτής δολοφονίας, ό μυστικά δήθεν, 
άλλά πανηγυρικώτατα άρραβωνίσας τήν θυγατέρα του μετά τοϋ άρχηγοϋ 
τών Ρετζαίων Γιάννη Ρέτζου, άφοϋ είχε προηγουμένως έξασφαλίσει τήν 
άμνηστείαν αύτών διά διαφόρων πολιτικών παραγόντων πρός τόν τότε 
πανίσχυρον Πάγκαλον, τόν προχειρίσαντα αύτόν άργότερα ώς άνθυπολο- 
χαγόν τής δήθεν Έννόμου Τάξεως (έπειδή είχε λάβει μέρος ώς οπλαρχηγός 
στό Βορειοηπειρωτικό άγώνα), πρός δν ό Κολοβός, έκτοπιζόμενος εις 
Κρήτην, ώς ύποθάλπτης τών πρό έτών δλων έπικηρυγμένων Ρετζαίων καί 
διερχόμενος έξ ’Αθηνών, έδήλωσε φιλίαν καί ϋπεσχέθη νά τοϋ χορηγήση,
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έν ojoq. ανάγκης του, 600 τουφέκια, ή γουν ισαρίθμους άφοσιωμένους όπλί- 
τας. οϋτω δέ ό Κολοβός αντί νά άχθη εις Κρήτην, έπέστρεψεν ελεύθερος 
εις Ιωάννινα, νικητής καί τροπαιοϋχος, λέγων: "Ωσπου είναι ό Πάγκαλος 
ζωντανός δέν μοϋ βάζει κανείς χέρι έπάνω μου.., μυκτηρίζων ολόκληρον 
τό καταδικάσαν αυτόν Δικαστήριον εις έκτοπισμόν! Δυό άρθρα έγραψε ό 
Χρηστοβασίλης γιά τό παρελθόν τοΰ Κολοβοΰ, τις διασυνδέσεις του, τις 
δραστηριότητες, τις έπιχειρήσεις κ.ά., χρειάζεται πολύς χώρος γιά νά άνα- 
φερθοϋν όλα. Θά σταχυολογήσουμε όσα τοΰ καταλογίζει γιά τήν οργάνω
ση τοΰ εγκλήματος τής Πέτρας καί τά αίτια πού τόν ώθησαν σ’ αύτό.

Ό  Βασίλειος Κολοβός, ένας καθ’ ολοκληρίαν άναλφάβητος καί 
χυδαίος άνθρωπος, καταγόταν άπό τήν Σωτείρα, έλληνικόν χωρίον τής 
επαρχίας Αελβίνου. Στόν ελληνοτουρκικό πόλεμο πήρε μέρος ώς οπλαρ
χηγός, καί μέ τό σώμα συμμετείχε καί στό Βορειοηπειρωτικό άγώνα, άλλά 
περισσότερον -κατά τόν Χρηστοβασίλη- κατεγίνετο μέ τό πλιάτσικο, παρά 
μέ τόν άγώνα. Ό  άγώνας αυτός έκανε τό Βασ. Κολοβό καί άρκετούς 
άλλους, μέ χιλιάδες πρόβατα, πού άρπαζαν άπ’ όλους, άλβανούς καί χρι
στιανούς. "Ετσι μέ τό τέλος τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ άγώνα βρέθηκαν, μαζί 
μέ τόν άδελφό του τό Σταΰρο, μεγάλοι ποιμνιοΰχοι. Οί κάτοικοι πού τούς 
άρπαξαν τά ζώα δέν τολμούσαν νά τούς καταγγείλουν, διότι ό Βασ. Κ ο
λοβός ήτο είδος βασιλίσκου εις τήν ύπαιθρον Ή πειρον μέ τήν άνοχή τοΰ 
κράτους, γιατί είχε διατελέσει οπλαρχηγός. Μέ τήν ιταλική κατοχή τμήμα
τος τής ’Ηπείρου, οί Κολοβαΐοι βρέθηκαν στό χώρο τής ιταλικής ζώνης. 
Κάποιοι τότε, πού τούς είχαν άρπάξει τά ζώα, κατέφυγαν στόν ίταλό δι
οικητή Φιλιατών Mandello, καί τόν έπεισαν, μέ τή βοήθεια καί άποδει- 
κτικών στοιχείων, νά διατάξει τήν παράδοση όλων τών άρπαγέντων ζώων 
στούς πραγματικούς κατόχους των. Οί Κολοβαΐοι δέν συμμορφώθηκαν, οί 
Ιταλοί τούς κυνήγησαν κι όταν τούς έφτασαν, κοντά στόν Τσαμαντά, τούς 
πυροβόλησαν, σκότωσαν τό Σταΰρο Κολοβό, μιά άκόμα γυναίκα κι άλλη 
πλήγωσαν. Μήνες άργότερα, μετά τό έπεισόδιο, ό Β. Κολοβός πήρε τούς 
ληστοφυγόδικους τότε Ρετζαίους, μέ τούς οποίους συνεργαζόταν, μπήκε 
στήν ’Αλβανία καί σκότωσε τόν όδηγό τοΰ ίταλικοΰ άποσπάσματος πού 
τούς καταδίωξε, ορκίστηκε δέ νά έκδικηθή καί τούς ’Ιταλούς γιά τούς φό
νους τών μελών τής οίκογενείας του. Καί κατέληγε ό Χρηστοβασίλης: 
Οϋτω ό Βασ. Κολοβός, παχυλής άμαθείας άνθρωπος, άκαταλόγιστος, θε
ωρών παλληκαριάν τόν φόνον καί τήν άρπαγήν καί τήν κλοπήν έπάγγελμα 
καί τέχνην, συνέλαβε τό κακοϋργον σχέδιον τής δολοφονίας τοΰ Τελλίνι 
καί τής συνοδείας του, καί όλως άσυνειδήτως τό έξετέλεσεν, μή δυνάμενος 
ν ’ άναλογισθή δτι θά έζημιούτο τόσον πολύ ή Ελλάς, ήθικώς μέν άπέναντι 
όλου τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου, ύλικώς δέ 150.000.000 δρχ.! Ά λλ ’ είμαι 
βέβαιος δτι, καί αν άκόμη ήτο εις θέσιν ό Βασ. Κολοβός ν ’ άναλογισθή 
τοιοϋτον τι, πάλιν θά διέπραττε τό φρικαλέον κακούργημα, ένεκα τών κα



κούργων ενστίκτων του καί τής θηριώδους ψυχής του. Ίσως μάλιστα νά 
ένόμιζε δτι προσέφερε καί εθνικήν έκδούλευσιν διά τής δολοφονίας ταυ
τής.

Ή ταν φυσικό τά άρθρα τοϋ Χρηστοβασίλη, νά δημιουργήσουν άντιδρά- 
σεις άνεπίσημες καί επίσημες. Ή  Ιστορία μπορεί νά φαινόταν άληθοφανής, 
άλλά δέν ήταν πειστική, γιατί δέν περιείχε τά άναγκαϊα άποδεικτικά στοι
χεία. Εξάλλου άνέτρεπε σχηματισμένες γνώμες γιά τό έγκλημα, ή κυριότε- 
ρη άπό τις όποιες ήταν πώς αυτό είχε οργανωθεί άπό τούς ’Ιταλούς καί 
έκτελέστηκε άπό Αλβανούς. ’Αναστάτωση είχαν δημιουργήσει καί οί δη
λώσεις τοΰ στρατηγού Χασαπίδη, πού προηγήθηκαν τών άρθρων τοΰ Χρη
στοβασίλη καί μιλοϋσαν κι αύτές γιά εύθύνες τών Ρετζαίων. Παρατηροΰσε 
ό Ηπειρωτικός άγών (6-12-28): Κατάπληξιν έπρο'ξένησαν παρά τή Η πει
ρωτική κοινή γνώμη αί δημοσιευθεϊσαι (στις άθηναϊκές έφημερίδες) δηλώ
σεις τοϋ στρατηγοΰ Χασαπίδου, διοικητή (τότε) τής X  μεραρχίας Βερροί- 
ας, σχετικώς μέ τούς ληστάρχους Ρετζαίους καί τό ζήτημα τής Κακαβιάς. 
Λόγω τής σοβαρότητας τών καταγγελιών, παραθέτομεν μερικάς παραγρά
φους: «Είμαι άκραδάντως πεπεισμένος -είπε ό στρατηγός- δτι οί Ρετζαιοι 
ενέχονται εις τήν δολοφονίαν τοϋ στρατηγοΰ Τελλίνι. Εις τήν ύπόθεσιν 
τής Κακαβιάς φαίνονται δτι υπάρχουν άναμεμιγμένα καί άλλα πρόσωπα, 
τά όποια ύπεκίνησαν τούς Ρετζαίους. Ή  άποκάλυψις δμως αϋτη θά έδη- 
μιούργει περίπλοκός... Οί Ρετζαιοι είναι κάτι παλιόπαιδα, τά όποια ούδέ- 
ποτε θά είχον τήν τόλμην, ή όποία τούς άποδίδεται, εάν δέν εϊχον ισχυ
ρούς προστάτας. Πρέπει, έκτος τών Ρετζαίων, νά κτυπηθοϋν κατακέφαλα 
καί άλλα πρόσωπα, τά όποία δέν θά διστάσουν καί δι ’ άλλων άσυνειδήτων 
κακούργων, άπό τούς όποιους υπάρχουν άρκετοί εις τήν ’Ήπειρον, νά 
συνεχίσουν τό έγκληματικόν των έργον. Καί βέβαια ώς ύποκινητές τοΰ 
έγκλήματος τής Κακαβιάς δέν θά εννοούσε ό στρατηγός τό Βασ. Κολοβό 
τοΰ Χρηστοβασίλη. Δικαιολογημένα γιαυτό τό σχόλιο τοΰ Ηπειρωτικού 
άγώνος κατέληγε μέ τήν άπορία: Ά λλ ’ έρωτώμεν τόν στρατηγόν Χασαπί- 
δην, γνωρίζοντα πρό πολλοϋ δτι υπάρχουν έν Ήπείρφ τοιαϋτα σοβαρά 
πρόσωπα, τά όποια διευθύνουν ληστρικάς επιχειρήσεις, πώς δέν κατέδωσε 
ταϋτα εις τήν Δικαιοσύνην τής πατρίδος του; ’Εάν δέν επραξε τοϋτο έπί 
τόσον καιρόν, άς τό πράξη τώρα τουλάχιστον... Δέν γνωρίζω τί έκανε ό 
στρατηγός, άλλά δέν πιστεύω ότι κατάγγειλε κάποιους άπό αυτούς πού 
υπονοούσε.

Ά πό άλλη σκοπιά είδε τό θέμα ό Χατζής, (Ήπειρος, 8-12-128). Άπό  
τής έπαύριον τής έκδόσεως τών Ρετζαίων -έγραφε- έβρυκολάκιασε, θο- 
ρυβωδώς έμφανισθεΐσα δημοσίςι, ή θλιβερά ύπόθεσις τής Κακαβιάς. Ά ί 
άνακοινώσεις τοϋ στρατηγοΰ κ. Χασαπίδου εις τόν άθηναϊκόν τύπον, σχο- 
λιασθείσαι καί υπό τούτου καί υπό μερίδος τοϋ εγχωρίου ένταϋθα, άλλα 
επίσης δημοσιεύματα τών έφημερίδων τής πρωτευούσης καί τών Ίωαννί-
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νων. έπανέφερον έπί τάπητος τό έγκλημα τής Κακαβιάς, κατά τρόπον 
ωμόν, γυμνόν καί άπερίφραστον. Αυνάμεθα νά ψυχολογήσωμεν καί νά δι- 
αισθανθώμεν καλώς δτι, μετά τήν άνακίνησιν ένός τοιούτου θορύβου, ή 
Κοινή Γνώμη ενταύθα, ώς καί ή Πανηπειρωτική τοιαύτη, θά άνέμενεν 
άναμφιβόλως καί θ ’ άναμένη έκ μιάς έφημερίδος ώς ή «’Ήπειρος», τήν 
γνώμην καί τήν άντίληψίν της, μή έκφρασθεϊσαν έν τούτοις είσέτι. Πειθαρ 
χήσασα δμως ή έφημερίς αϋτη, έξ ιδίας πρωτοβουλίας καί έλληνικών 
συναισθημάτων, έπί τόσα έτη εις μίαν ύψηλοτέραν ηθικήν έπιταγήν διά τό 
ζήτημα τούτο, μή όμιλήσασα ποτέ, μή διατυπώσασα γνώμην ποτέ έπ ’ 
αύτοϋ, είχε καί έχει τήν ιδέαν δτι προκειμένου περί τοιαύτης σημασίας 
ϋποθέσεως... δέν δύνανται αί έφημερίδες ΝΑ ΛΑΜ ΒΑΝΟΥΝ ΠΡΩΤΟ
ΒΟΥΛΙΑΝ ΘΟΡΥΒΟΥ ΟΙΟΥΛΗΠΟΤΕ, αν ή κρατική έπιταγή καί η 
κυβερνητική κατεύθυνσις ύπευθύνως δέν ζήτηση τήν άρωγήν αυτών, πρός 
έπίρρωσιν τών ένεργειών τοϋ κράτους, χάριν τής τιμής ή τών συμφερό
ντων του. Διά τόν λόγον άκριβώς τοϋτον... κ λ η θ έ ν τ ε ς  κ ά π ο τ ε  νά  
κ α τ α θ έ σ ω μ ε ν  έ π ι σ ή μ ω ς  τ ί  έ γ ν ω ρ ί ζ ο μ ε ν  έ π ί  τ ή ς  ύ π ο -  
θ έ σ ε ω ς  τ α ύ τ η ς ,  παρεπέμψαμεν τούς κυρίους εισαγγελείς καί άνα- 
κριτάς νά ζητήσουν τόν έπίσημον φάκελλον άπό τό ύπουργεϊον, εις δ ήδη 
εύρίσκεται, ϊνα διαφωτισθοϋν καί αύτοί, διαφωτίσουν καί ημάς, μή έχο
ντας βεβαίως ύποχρέωσιν νά ειπωμεν περισσότερα έκείνων, τά όποια δέν 
θά έλεγον ούτε αύτοί έξ ίδιας πρωτοβουλίας, καί αν μή διετάσσοντο πρός 
τούτο υπό τού κράτους... Τήν ιδίαν γνώμην έξακολουθοϋμεν νά έχωμεν 
κ α ί τ ώ ρ α . Δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ι κ ή  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α  (ή υπογράμμιση αυτή 
τή φορά δική μου, γιά άντιδιαστολή τών όσων γίνονται σήμερα στό δημο
σιογραφικό χώρο γιά τά εθνικά θέματα) ε ι ς  τ ο ι α ϋ τ α  ζ η τ ή μ α τ α  
μ ά ς  φ α ί ν ε τ α ι  - τ ’ ό λ ι γ ώ τ ε ρ ο ν -  έ π ι π ο λ α ι ό τ η ς  π  ο λ υ -  
π ρ α γ μ ω σ ύ ν η ς  έ π ι β λ α β ο ϋ ς .  Ή  πρωτοβουλία άνήκει εις τό κρά
τος. Τό κράτος βεβαίως άμέτοχον είναι τοϋ έγκλήματος καί άδίκως ύπέστη 
ζημίας καί έξευτελισμούς. 'Αν αύτό νομίση δτι ή τιμή καί τά συμφέροντά 
του έπιβάλλουν άνακίνησιν θορύβου καί διατάξη τούς εισαγγελείς του νά 
πράξουν τούτο, ημείς οί δημοσιογράφοι εις τό πλευρόν π ά σ η ς  
έ θ ν ι κ ή ς  έ ν ε ρ γ ε ί α ς  θά ε ΐ μ ε θ α .  Ά λλά διά νά θορυβώμεν άπλώς 
διά νά θορυβώμεν, χωρίς νά γνωρίζωμεν τί ζητοϋμεν, τί ύπηρετοϋμεν καί 
εις τί θά καταλήξη ό θόρυβός μας, ημείς τουλάχιστον εις τοιοϋτόν τι δέν 
θά παρασυρθώμεν. Καί διά τοϋτο καί σιωπώμεν...

Ή  Αγροτική ηχώ (4-12-28, άρθρογράφος Γ. Σπ. Σαλούκας) φαίνεται νά 
συμφωνεί μέ τις άπόψεις τοΰ στρατηγού Χασαπίδη, γιά ύπαρξη ήθικών 
αυτουργών, οί όποιοι έπρεπε ν ’ άποκαλυφθοΰν καί τιμωρηθούν. Οί ηθικοί 
αυτουργοί ένός έγκλήματος -έγραφε- διά τό όποιον ύπέστη τόσας ταπει
νώσεις τό έλληνικόν κράτος... πρέπει άπαραιτήτως ν ’ άποκαλυφθοΰν. 
Πρέπει, διότι τό αίμα τών άθώων έλληνοπαίδων ζητεί νά τουφεκισθοϋν εις
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τόν τόπον τοϋ άδικοσκοτωμοϋ των, εις τό Φρουρών τής Κέρκυρας. Τό δ η  
βεβαίως υπάρχουν ηθικοί αυτουργοί καί μάλιστα ισχυροί, δέν χωρεΐ άμφι- 
σβήτησις. Πολύ δέ όρθώς εΐπεν ό υποστράτηγος κ. Χασαπίδης: «Λέν θά 
έτόλμων ποτέ οί Ρετζαιοι, οί όποιοι ένέχονται άσφαλώς εις τό έγκλημα τής 
Κακαβιάς νά διαπράξουν τοϋτο, εάν όέν ύπήρχον ηθικοί αύτουργοί καί 
μάλιστα ισχυροί. Αυτοί οί ηθικοί αύτουργοί, λοιπόν, ήταν οί ισχυροί πα
ράγοντες πού υποστήριζαν τούς Ρετζαίους δέκα ολόκληρα χρόνια. "Οργα
νά τους, συνέχιζε, ήταν οί Ρετζαιοι καί οί διάδοχοι τούτων, οί όποιοι 
αίματόβαψαν τήν 'Ηπειρον καί έμαυροφόρεσαν χιλιάδας Ήπειρωτών, 
διαπραξαντες τό έγκλημα τής Πέτρας, Μελά καί Μυλωνά, Παραμυθίας 
κ.ά., σχεδόν ήσαν γνώσται.

Μέ τις απόψεις όμως τών γιαννιώτικων έφημερίδων δέν μπορεί κανείς 
νά βρει άκρη. Ό  Χρηστοβασίλης θέλει ώς οργανωτή τοΰ εγκλήματος τόν 
Β. Κολοβό, πεθερό τοΰ I. Ρέτζου, γιά λόγους έκδίκησης κατά τών Ιταλών, 
ό Ηπειρωτικός άγών άπορεΐ -καί δικαιολογημένα- πώς ό στρατηγός Χα
σαπίδης έπί τόσα χρόνια κρατούσε κλειστό τό στόμα του καί δέν μιλούσε 
γιά τήν ένοχή τών Ρετζαίων, ό Κήρυξ, προσπαθούσε μέ τήν άρθρογραφία 
του, νά μή άναμιχθοΰν στήν ύπόθεση πολιτικά πρόσωπα προσκείμενα στήν 
παράταξή του, ύστερα μάλιστα άπό τις άποκαλύψεις τών Ρετζαίων καί 
Κουμπαίων, ένώ ό Χατζής σιωπούσε, γιατί δέν ήθελε νά κρίνει πρόσωπα 
καί καταστάσεις καί νά γίνει πρόξενος έθνικής ζημίας, πρόθυμος όμως νά 
βοηθήσει τό κράτος σέ κάθε περίπτωση. Ό  Κήρυξ, μάλιστα, στήν προσπά- 
θειά του νά άμβλύνει τις έντυπώσεις άπό τό θόρυβο πού δημιούργησαν οί 
δηλώσεις τοΰ στρατηγοΰ Χασαπίδη, δημοσίευε άνακριβείς καί όλως φα
ντασιώδεις πληροφορίας - κατά τήν κρίση τών άλλων έφημερίδων- γιά 
κυβερνητικές ένέργειες μέ σκοπό νά σταματήσει ή διεξαγωγή άνακρίσεων 
γύρω άπό τό έγκλημα τής Κακαβιάς. Ό  Γ.Δ. Ηπείρου Καλεύρας, μέ άφορ- 
μή τά δημοσιεύματα, άνακοίνωνε: Ούδεμία άνάγκη παρίστατο νά δια- 
τυπώση σκέψεις ή νά προβή εις ένέργειάν τινα ή κυβέρνησις, όσον αφορά 
τήν ύπόθεσιν Κακαβιάς, δ ι ’ ήν άρμοδία είναι μόνον ή Δικαιοσύνη. Ή  
κυβέρνησις ούδαμώς ήσχολήθη έπί τοϋ ζητήματος Κακαβιάς καί παν δ,τι 
έλέχθη ή έγράφη είναι άνακριβές. Ποιό είναι τό συμπέρασμα άπ’ όλες 
αύτές τις άπόψεις; Κανένα. Ηθικοί αύτουργοί γιά τά έγκλήματα τών λη- 
στάρχων ύπήρχαν, άλλά γιά νά τούς καλύπτουν καί νά τούς προστατεύουν 
προσδοκούσαν οικονομικά ώφέλη, ή ύποστήριξη, άν έπρόκειτο γιά πολι
τευόμενους. Τί όφελος όμως μπορούσαν νά προσδοκούν οργανώνοντας τό 
έγκλημα τής Κακαβιάς; Κυνηγώντας φαντάσματα οί γιαννιώτικες, άλλά 
καί οί άθηναϊκές έφημερίδες, απομακρύνονταν άπό τούς πραγματικούς 
ένοχους, οργανωτές καί έκτελεστές τοΰ έγκλήματος τής Κακαβιάς, τούς 
όποιους έχουμε έπισημάνει άπό τήν έποχή τών γεγονότων. Ό  φάκελλος 
τοΰ έγκλήματος παρέμεινε άνοιχτός, χωρίς όμως καί νά πλουτισθει μέ κα
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νένα καινούριο στοιχείο, πού θά φώτιζε τήν ύπόθεση. Καί άπό τήν Κέρ
κυρα θά ερχόταν σέ λίγους μήνες τό εξής μήνυμα: Ό  μητροπολίτης Κερ- 
κύρας Άθηναγόρας, ό κατοπινός Οικουμενικός Πατριάρχης, ζήτησε άπό 
τούς Ρετζαίους, λίγες ώρες πριν έκτελεστοϋν, νά τού άνακοινώσουν δ,τι 
γνώριζαν γιά τό έγκλημα τής Κακαβιάς. ’Απάντησαν ότι δέν ήξεραν τίποτε. 
Τήν Ιδια άπάντηση έδωκε, λίγα λεπτά πριν έκτελεστεΐ, ό Θύμιος Ρέτζος 
στόν τότε φρούραρχο τής Κέρκυρας συνταγματάρχη Π. Καλλονά. (Γρ. 
Δαφνή, Ή  Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων, 1923-1940τ. A ' , ’Αθήνα 1955, σελ. 
106).

Τό αίτημα πολλών γονέων τών Γιαννίνων γιά ίδρυση τρίτου γυμνασίου θηλέων 
-αίτημα πού έπαναφερόταν στό προσκήνιο τοϋ ενδιαφέροντος, γιατί είχε τεθεί πριν 
άπό άρκετά χρόνια- καί οί συσκέψεις πού συγκροτήθηκαν γιά τή μελέτη του, έγιναν

άφορμή νά άσχοληθοϋν οί γιαννιώτικες έφημερί- 
δες μέ τό γενικότερο έκπαιδευτικό πρόβλημα, έπί 
μήνες, καί μέ σειρά άρθρων ειδικών καί μή. Ενδει
κτικά σημειώνεται ή άρθρογραφία τής Ηπείρου, 
μέ άφορμή τό θέμα τοϋ γυμνασίου θηλέων, άλλά μέ 
γενικότερες προεκτάσεις (Βλ. φύλλα: 4-10-28, 8- 
10-28. 28-10-28, 29-10-28, 3-11-28, 25-11-28, 27-11- 
28, 28-11-28, 29-11-28, 1-12-28, 9-12-28, 18-12-28). 
Συνυφασμένη μέ τό θέμα ήταν καί ή έπιλογή οικο
πέδου γιά τήν ίδρυση τοϋ διδακτηρίου τής Ε μπο
ρικής σχολής. Ή  κοινωνία τών Γιαννίνων, συνεχί
ζοντας μιά άντιδικία πού είχε άρχίσει άπό χρόνια, 
ήταν διχασμένη. Ό  έμπορικός κόσμος, πάντως, 
έκανε έντονο άγώνα υπέρ τής Εμπορικής σχολής. 
Ά ς  σημειωθεί δτι, τήν ιδια έποχή, πολλά έπικρι- 
τικά άρθρα δημοσιεύονταν καί στις άθηναϊκές 

r= *3 έφημερίδες, άναφερόμενα στήν αγραμματοσύνη
Ιωάννης Κανάτας, ψιλό- τών tao (PoiTWV τών γυμνασίων. Στις ίδιες διαπι-
λο γο ς  (1892-1917) άπό στώσεις είχε καταλήξει καί τό υπουργείο Παιδείας,
τους άρχαιότερους καθη- Σέ έγκύκλιό του πρός τούς Γενικούς επιθεωρητές
Υητές τής Ζωσιμαίας Σχο- σημείωνε: Μετά βαθυτάτης λύπης παρετηρήσαμεν
λήξ· δτι οί απόφοιτοι των γυμνασίων τοϋ κράτους,

κατά τάς είσιτηρίους εξετάσεις των διά τό Πανε- 
πιστι)μιον, έπανειλημμένως παρουσίασαν άποκαρδιωτικήν εικόνα καταρτισμού, 
άποδεικνύουσαν, δτι οί έν τοΐς γυμνασίοις έπιτελουμένη εργασία πολύ άπέχει άπό 
το νά είναι ή προσήκουσα... ’Ακολουθούσαν καί άλλες διαπιστώσεις τοΰ υπουργεί
ου, μιά άπό τις όποιες είναι ενδιαφέρουσα, γιατί προσιδιάζει στήν κατάσταση πού 
επικρατεί καί σήμερα όχι μόνο στά γυμνάσια, άλλά καί τά πανεπιστήμια: Τό 
πνεύμα τής άκράτου επιεικείας δέν είναι δυνατόν νά δικαιολογή πλέον πράξεις καί 
ενέργειας τών συλλόγων τών καθηγητών, άποδιδούσας εις τήν κοινωνίαν τόσον 
ημιμαθείς καί άκαταρτίστους μαθητάς... (Τή χρονιά αύτή -σχολικό έτος 1928-1929-



— 374

την Δ. Σακελλαρίου άπό τόν Έλαφότοπο. Πριν άρχίσουν τά μαθήματα έγινε αγια
σμός, μετά τό τέλος τοΰ όποιου ό γυμνασιάρχης εκφώνησε λόγο -συνήθιζε κάτι τέ
τοιο καί στήν έναρξη καί στή λήξη τοΰ σχολικοΰ έτους-, τόν όποιο ό Χατζής σχο
λίασε (9-11-28): Έν τω τελεσθέντι άγιασμφ ό γυμνασιάρχης τοϋ Β ' γυμνασίου 
έξήρθη εις τό ύψος τής θείας τοϋ διδασκάλου αποστολής. Οί ολίγοι άλλά θερμοί 
του λόγοι έπάλλοντο υπό πατριωτισμού άκραιφνοϋς. Πόσον χρόνον εϊχομεν ν ’ 
άκούσωμεν ύμνους πρός τήν ιδέαν τής Πατρίδος καί τής θρησκείας!...- ’Αντίδραση 
σημειώθηκε έκ μέρους τών ιδιοκτητών βυρσοδεψείων (ταμπάκηδων) γιά τή μελετώ- 
μενη απόφαση τοΰ Δήμου, νά προεκτείνει τήν παραλιακή λεωφόρο πρός τήν πε
ριοχή αυτή. Ό  Χατζής τάχθηκε αμέσως μέ τήν άποψη τοΰ έξωραϊσμοΰ τής πόλης 
καί έναντίον δσων τήν παρεμπόδιζαν. Δέν είμπορει -έγραφε- ή πόλις τών Ίωαννί- 
νων διαρκώς νά εχη σύμβολον ιστορικής ά'ξίας τό άρχέγονον βυρσοδεψείον καί τήν 
οσμήν του. Νοοτροπίαι ολόκληροι δημιουργοϋνται καί ψυχικαί καταστάσεις πλάτ- 
τονται καί μεταβάλλονται καί άναλόγως τών εικόνων, τών θεαμάτων, τών συνη
θειών, τών οσμών, έντός τών όποιων ζή κανείς. Καί, μεταβαλλομένου τοϋ περιβάλ
λοντος καί έξελισσομένου εις άνώτερον πολιτισμόν ή καλλωπισμόν, καλλωπίζεται, 
έξωραΐζετα καί εκπολιτίζεται καί τό περιεχόμενον. Μερικαί όπισθοδρομικότητες 
τον Ίωαννιτισμοϋ διά τοϋ χρόνου πρέπει νά λείψουν. Ό  παλαιός Γιαννιώτης είναι 
άξιοπερίεργον βέβαια σύμβολον μελέτης ψυχολογικής - άλλά είναι συγγενής τής κα
ραβίδας τής λίμνης. Σύμβολον άναχρονισμοϋ καί όπισθοδρομισμοϋ. ("Ηπειρος, 5-
10-28).Μετά τόν πόλεμο ό γυός του, Δημήτρης Χατζής, θά έγραφε ένα ώραΐο διή
γημα γιά τούς ταμπάκηδες στή «Μικρή μας πόλη».- Θάνατοι: Συγκίνηση προκάλεσε 
στήν κοινωνία τών Γιαννίνων ό θάνατος τοΰ στρατιωτικού γιατροΰ, τοϋ άγαπητοϋ 
σέ όλους, Πλάτωνος Κωνσταντινίδη. θϋμα τοΰ καθήκοντος νοσηλενόμενος ό μετα- 
στάς εις τό Στρατιωτικόν νοσοκομεΐον Ίωαννίνων, έμολύνθη έκ τετάνον καί έντός 
δεκατεσσάρων ώρών ύπέκυψεν εις τό μοιραϊον{ 18 ’Οκτωβρίου).- Κάπου-κάπου οί 
γιαννιώτες δημοσιογράφοι, ιδιαίτερα ό Χατζής, θυμόταν τόν Α. Στεργιάδη, πού είχε 
διατελέσει Γ.Δ. Ηπείρου, πριν ό Βενιζέλος τόν διορίσει Ύ πατο Αρμοστή Σμύρνης. 
Ή  παρεξηγημένη σέ πολλά αύτή προσωπικότητα, κατά τήν άσκηση τών καθηκόντων 
του στά Γιάννινα, έδωσε αρκετά δείγματα τών ικανοτήτων του. Κάποτε -άναφέρει 
ό Γ. Χατζής σέ χρονογράφημά του (27-10-28)- ό Στεργιάδης, ό ιδιότροπος έκεϊνος, 
άλλά φωτεινότατος εις Σολομώντειον σοφίαν διοικητής, κάλεσε τόν είσαγγελέα γιά 
νά συζητήσει μαζί του τήν υπόθεση ενός χωρικού, πού είχε συλληφθεΐ κατά λάθος 
καί κρατούνταν στις φυλακές άδικα. Ακολούθησε ό εξής διάλογος: — «Γνωρίζεις 
τήν νπόθεσιν τούτον τοϋ άνθρώπου τοϋ άδίκως φνλακισμένου έπί ημέρας;» 
—«Ναί», είπεν ό είσαγγελεύς. — «Καί γιατί δέν τόν βγάζεις άπό τή φυλακή;» 
— «’Ανάγκη νά γίνουν οί τύποι, τά χαρτιά, νά δικασθή.» — «’Αλλά πρόκειται περί 
άλλον...» —«Ναί. Ά λλά είναι διά τήν αυτήν αιτίαν... καί...» Ό  Στεργιάδης τόν διέ
κοψε: — «Άκονσε κ. Είσαγγελεϋ. Διάταξε άμέσως νά άπολυθή ό χωρικός αυτός...». 
—«’Αδύνατον! άντέτεινε ό είσαγγελεύς, αν δέν γίνουν τά χαρτιά...». Ό  Στεργιάδης 
τόν έκύτταξε μίαν στιγμήν. Έπειτα έφώναξεν: —«’Ιάκωβε! ’Ιάκωβε!» Ή το δέ δ ’Ιά
κωβος Κρητικός πελώριος χωροφύλαξ. ώς μολοσσός καί κέρβερος. πάντοτε έξωθι 
τοϋ γραφείου τοϋ Στεργιάδου όρθιος. Ό  ’Ιάκωβος ένεφανίσθη: — «Ά κου ’Ιάκωβε», 
διέταξε ό Στεργιάδης. « Έπαρε τόν είσαγγελέα καί πήγαινέ τον άμέσως στή φυλακή. 
Νά πής στόν διευθυντή τών φυλακών δτι είναι διαταγή ίδική μου!». Ό  είσαγγελεύς 
ήρχισε νά διαμαρτύρηται κι ό χωρικός νά τρίβη τά μάτια τον μήπως ένυπνιάζεται.
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Ό  ’Ιάκωβος, όμως, ανένδοτος, έβαλε χέρι στό σακκάκι τοϋ είσαγγελέως: —«Ά  tντε 
πάμε, διότι ό κ. διοικητής έχει καί δουλειά...». Καί τόν έσερνε πρός τήν θύραν, ενώ 
ό είσαγγελεύς έφώναζεν δτι είναι εντροπή καί δτι θά διαμαρτυρηθή διά τήν αυθαι
ρεσίαν πρός τήν κυβέρνησιν. — «Τό ξέρω», τοϋ εϊπεν ήσυχα ό Στεργιάδης. «Καί ή 
κυβέρνησις βεβαίως θά διατάξη τήν άπόλυσίν σου. Ά λλ ’ έως δτου γίνουν οί τύποι 
αύτοί καί πάνονν κι έρθουν τά χαρτιά, θά μάθης, κύριε είσαγγελεϋ. καί θά δοκι
μάσεις τί πράγμα είναι ή φυλακή εις τήν όποιαν, δ ι’ ένα τύπον καί διά τήν α υ τ ή ν  
ή ά λ λ η ν  α ι τ ί α ν  στέλλεις ένα άθώον άνθρωπον!». Καί ό είσαγγελεύς βλέπο
ντας τά στενά καί αισθανόμενος ώς τσιμπίδαν τό χέρι τοϋ ’Ιακώβου νά τοϋ σφίγγη 
τό μπράτσο, συγκατετέθη ν ’ απόλυση τόν χωρικόν, χωρίς νά έπιμένη πλέον εις τό 
δ ιά  τ ή ν  α υ τ ή ν  α ι τ ί α ν . . .  - Επαναλαμβανόμενη Ιστορία: Έ χω  σημειώσει 
πώς οί αλβανικές αρχές είχαν καταδικάσει «ερήμην», σέ βαρειές ποινές τά μέλη τών 
Βορειοηπειρωτικών συλλόγων -είχαν άνασυσταθεϊ, μετά τήν κατάρρευση τής δικτα
τορίας τοΰ Παγκάλου- μέ κατηγορίες παρόμοιες μ’ αυτές, πού ακούστηκαν στις 
πρόσφατες δίκες τών μελών τής 'Ομόνοιας στήν ’Αλβανία. Μετά τήν άναγόρευσή 
του σέ βασιλιά, ό Άχμέτ Ζώγου χορήγησε άμνηστεία στούς καταδικασθέντες, υστέ
ρα άπό τήν υποβολή σχετικής αίτησης. ΟΙ Βορειοηπειρώτες πού πήραν άμνηστεία, 
ήταν α) Τά μέλη τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ συλλόγου Ίωαννίνων πού είχαν τΙς ο’ικο- 
γένειές τους καί τίς περιουσίες τους στήν ’Αλβανία, χωρίς νά είναι γραμμένοι στά 
βιβλία τοΰ Γενικού προξενείου τής Αλβανίας στά Γιάννινα: Παϋλος Πουτέτσης, 
Κ. Λούτσης, Β. Ράμμος, Σ. Ντέτσικας, Τ. Σούτης, X. Βάρφης, Ε. Κολοβός, Γ. Φί- 
λιος. X. Πουτέτσης. Π. Χαρίτος, ΓΙ. Τζουβάρας, Γ. Λέκκας, X. Γκιώκας, Πέτ. 
Πουτέτσης, Γ. Πουτέτσης, Ν. Πουτέτσης, I. Πουτέτσης, Α. Μέξης, Ν. Κέντρος, 
Π. Σπυρίδης, Δ. Κάτσης, Φ. Κέντρος, Ε. Παπαδόπουλος, I. Τσάντης, Θ. Μπεκρής, 
Π. Βάτσης, Κ. Δέτσικας, Α. Ρούσης, Μ. Μπενχαβάς, Λ. Καλλίας, Ήλ. Ζούστης, 
Α. Πελίλης, Ε. Θάνας. Θ. Αίλης, I. Τόλης, Εύαγ. Θάνας, Τ. Μελίκης, Μ. Λέκας, 
Θ. Μελέκης, Δ. Κολοβός, X. Σωτηρίου, Γ. Δημητρίου, Μ. Ζάχος, X. Δέτσικας, 
Σ. Σίρμος, Σ. Νάρσκας, X. Νικόλας, Γ. Χρηστίδης, I. Πάτερας, Μ. Θάνας, 
Σ. Παπάς, I. Μέξης, Γ. Τσάκης, Γ. Κώστας, I. Πέτρου, Λ. Νικολάου, Κ. Κολοβός, 
X. Κότης, Α. Παπάς, Δ. Σωτηρίου, Σ. Γρηγορίου, Ν. Θωμάς, Α. Ναούμ, Λ. Τσικό- 
πουλος, Σ. Μάλλιος, Έπαμ. Λέκκας, Δημοσθ. Πανίδης, Π. Πάλλας, Θ. Μπαμίχας, 
Β. Μπαμίχας καί Ν. Μπαμίχας. β) Μέλη τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ συλλόγου Ίωαν
νίνων, γραμμένα στά βιβλία τοϋ Γενικοΰ ’Αλβανικοϋ προξενείου Ίωαννίνων: Εύθ. 
Βάρης, Γ. Ματσούκας, Μηνάς Ματσούκας, Εύαγ. Κέρης, Λ. Κόμπης, Β. Βοϊνίκος, 
I. Κουλίδας, Α. Λαχανάς, Π. Ντίλιος, Σ. Λούτσης, X. Παπάς, Π. Μήτρου, X. 
Δεϋτος, Εύστ. Δεΰτος, Α. Νάκου, Γ. Κακής καί Π. Σ. Φιλιππαΐος.- Ό  καθηγητής τής 
Ζωσιμαίας σχολής ’Αλκ. Κοντοπάνος (ό έξ απορρήτων τοϋ μητροπολίτη Σπυρίδω
νος) προήχθη σέ γυμνασιάρχη καί τοποθετήθηκε στό γυμνάσιο Καστελλίου Πεδιά- 
δος Κρήτης. Ή  "Ηπειρος άντέδρασε γιά τήν τοποθέτησή του στήν Κρήτη, σχολιάζο
ντας: Καί ώς ηθικής μέν ίκανοποιήσεως έπιβαλλομένη έκδήλωσις ή έκ μέρους τοϋ 
κράτους προαγωγή αϋτη, κατά πάντα δικαία. Ά πό  πρακτικής δμως άπόψεως 
δώρον άδωρον έχάρισε τό κράτος εις τόν Ήπειρώτην γυμνασιάρχην. Διότι άπο- 
στέλλει τοϋτον εις τάς εσχατιάς τής Κρήτης, όντα τόσον χρήσιμον έν τούτοις διά 
τά ίδικά μας έν Ήπείρω σχολεία. Καί υπενθυμίζει κάπως ή προαγωγή αϋτη τάς 
σουλτανικάς εύνοιας, αί όποϊαι άνεκήρυσσον στρατηγούς καί έστελλον εις τά βα
θύτερα c-δυτα τών Ασιατικών έπαρχιών, όσους ήθελον, χάριν άλλων, ν ’ άπομακρύ-



— 376 —

νουν έκ Κωνσταντινουπόλεως... Ό  Κοντοπάνος, φυσικά, δέν άποδέχτηκε τήν προ
αγωγή. "Εμεινε ώς καθηγητής στά Γιάννινα.- Νέα αυστηρή κριτική γιά τό περιεχό
μενο μελετών, πού δημοσιεύτηκαν στόν τελευταίο τόμο τών Ηπειρωτικών Χρο
νικών δημοσίευσε ό Χατζής (16-11-28). Τή φορά αυτή ό έλεγχος στρεφόταν ένα
ντίον τοϋ μητροπολίτου Παραμυθίας Άθηναγόρου, πού στή μελέτη του γιά τά ’Ιω
άννινα καί τή Μητρόπολη τους, δημοσίευσε σιγίλλιον τοϋ Βασιλείου τοϋ Βουλγα- 
ροκτόνου, άνύπαρκτο μέ τή μορφή πού δημοσιεύτηκε. Ό  Χατζής, σέ συνεργασία μέ 
τούς 'ιστοριοδίφες Νέστορα Γεωργίτση, Βασ. Γκορτζή καί Χρήστο Σούλη, άποκά- 
λυπτε, άνατρέχοντας στά Βυζαντινά φύλλα τοΰ Κρουμβάχερ, δτι υπήρχαν τρία σι- 
γίλλια τοΰ Βουλγαροκτόνου, τά όποια συνενώθηκαν σέ ενα στή μελέτη τοΰ Άθηνα- 
γόρα. Τό περιεχόμενο μάλιστα τοΰ τρίτου σιγιλλίου, ήταν τελείως άνεξάρτητο άπό 
τά άλλα δύο. "Υστερα άπό λίγες μέρες ό Χατζής μέ βάση τά σιγίλλια τοΰ Βουλγα
ροκτόνου, τά χρυσόβουλλα τοΰ ’Ανδρονίκου Β ’ Παλαιολόγου (1319 μ.Χ.) καί 
άλλες πηγές, άρχισε τή δημοσίευση στήν Ή πειρο  άξιόλογης Ιστορικής μελέτης, μέ 
τό γενικό τίτλο: Ηπειρωτικοί μελέται: «Τό περί τήν Ή πειρον άστυ...», άναφερόμε- 
νες στήν ιστορία τής πόλης καί τής Μητρόπολης τών Ίωαννίνων. Ή  δημοσίευση 
τής μελέτης άρχισε στις 19-11-28 καί περατώθηκε στις 22-12-28, σέ 33 συνέχειες. 
’Επικριτικά σχόλια γιά κάποιες μελέτες τών Ηπειρωτικών Χρονικών καί έναντίον 
τοΰ καθηγητή Π. Βιζουκίδη, δημοσίευσε, μέ έπιστολή του στήν Ή πειρο  (18-11-28) 
ό τότε μονάζων στό Ά γιον Ό ρος (κατόπιν μητροπολίτης Κορυτσάς καί καθηγητής 
τοΰ Πανεπιστημίου) πολυγραφότατος Γέρων Εύλόγιος Κουρίλλας, Λαυριώτης.- 
Στήν ’Ελευθερία (1-11-28) δημοσιεύτηκε ή έξης άνακοίνωση: Ό  κ. Χρηστός Χρηστο
βασίλης καί ή κ. ’Αλεξάνδρα Χρηστοβασίλη άναγγέλλουσι τούς γάμους τής θυγα- 
τρός των Δίόος Τιτίνας Χρηστοβασίλη, μετά τοϋ κ. Κωνσταντίνου Μπακοπούλου, 
συνταγματάρχου τοΰ Πυροβολικού, τελεσθέντος έν Άθήναις τήν 25-10-28. Συγχα
ρητήρια γιά τό γάμο τής κόρης του καί εύχές, δέχτηκε ό Χρηστοβασίλης άπό όλες 
τις γιαννιώτικες εφημερίδες.- «Μέ έξαιρετικήν χαράν μανθάνομεν τούς τελεσθέντας 
άρραβώνες τοϋ καλοϋ φίλου καί συμπαθούς νέου ’Αγησιλάου Σακελλαρίδου. μετά 
τής έκ Παπίγκου χαριτωμένης καί καλής Δίδος Ευφημίας Π. Δερβένη» ( Ήπειρος 
27-11-28).- Στις 18-11-28 ό καθηγητής τής Ζωσιμαίας σχολής Φ. Σαγκούνης έδωσε 
διάλεξη μέ θέμα Τό διεθνές εκπαιδευτικόν συνέδριον εις Ρουμανίαν (’Ιούλιος ’28) 
καί ή έν Ρονμανίφ κίνησις τής Μέσης καί Δημοτικής έκπαιδεύσεως. Κάποιο σχόλιο 
τοϋ Χατζή, άναφερόμενο στις διαπιστώσεις τοΰ Σαγκούνη γιά τήν πρόοδο τής 
εκπαίδευσης στή Ρουμανία καί τά έκεΐ έφαρμοζόμενα έκπαιδευτικά συστήματα, έγι
νε άφορμή άντιδικιών μέ τήν "Ενωαιν λειτουργών Μ. Έκπαιδεύσεως Ίαχιννίνων.

Μ έρα μέ τή μέρα ή κατάσταση στήν "Ηπειρο -άλλά καί πανελλήνια- 
βελτιωνόταν. Οί ληστές έξοντώνονταν άπό τά καταδιωκτικά άπο- 

σπάσματα, ή σκότωναν ό ένας τόν άλλο γιά νά πάρουν άμνηστεία, τά κε
φάλια τους κρέμονταν στούς στύλους τών Γιαννίνων, ό κόσμος τών πόλε
ων καί τής υπαίθρου άναθάρρησε, άρχισε νά βοηθεΐ τις άρχές, χωρίς νά 
φοβάται τήν εκδίκηση τών ληστών. Καθώς πλησίαζε ό χειμώνας, ή άσφά- 
λεια είχε άποκατασταθεΐ σχεδόν παντού. Οί εφημερίδες άφιέρωναν πολλές 
στήλες γιά τούς άθλους τών καταδιωκτικών άποσπασμάτων, άνασκάλευαν 
τό παρελθόν γιά νά έπισημάνουν τούς ενόχους τής ολιγωρίας τού κράτους
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ή δημοσίευαν άρθρα καί σχόλια γιά τήν έξουδετέρωση όλων τών καταστά
σεων πού θά μπορούσαν νά δημιουργήσουν συνθήκες πρόσφορες γιά νά 
υποτροπιάσει ή ληστεία. Δημοσιογράφοι άρχισαν νά περιοδεύουν στις 
επαρχίες, άπρόσιτες ώς πριν λίγους μήνες, έξαιτίας τής ληστρικής δράσης, 
νά μελετούν τά προβλήματά τους καί νά καταγράφουν τις άνάγκες τους. 
Ώ ς θαύμα χαρακτήριζαν οί άρθρογράφοι τών γιαννιώτικων εφημερίδων 
τήν εξόντωση τής ληστείας καί δικαιολογημένα άπέδιδαν τόν έπαινο στήν 
άποφασιστικότητα τής κυβέρνησης Βενιζέλου, στόν ίδιο τόν πρωθυπουργό 
καί τούς συνεργάτες του, προπαντός στόν ύπουργό Εσωτερικών Ζαβιτσά- 
νο. Έγραφε στόν Ηπειρωτικό αγώνα (6-11-28), ό Πύρρος Γιαννόπουλος, 
Ήπειρώτης, πρώην νομάρχης: Ή  έξόντωσις τών ληστών τής Ηπείρου 
υπήρξε πράγματι κεραυνοβόλος. ...Πώς υπήρξε δυνατόν νά έδραιωθή 
εντός μηνός ή πλήρης άσφάλεια καί τάξις τής υπαίθρου έν Ήπείρω; Διατί 
άλλοτε τόσαι κυβερνήσεις ούδέν επραξαν καί έπέτρεπον τόν κατεξευτελι- 
σμόν τών νόμων, καταπατουμένων υπό τών άγροίκων καί θρασυτάτων 
πελμάτων τών χυδαίων ληστών: Δέν ύπήρχον καί χθές Διοίκησις Χωρο
φυλακής, Δικαιοσύνη, Στρατός; Ποϋ οφείλεται ή άδράνεια, ή νάρκωσις, ή 
άπραξία των; Καί πώς τώρα εις ένα μήνα ή έκκαθάρισις τής ληστοκρα- 
τουμένης Ηπείρου ύπήρξε πλήρης; Τό θαύμα έπετελέσθη έκ τής προσω
πικής έπεμβάσεως τοϋ κ. Ελευθερίου Βενιζέλου... Εξετάζοντας στή συνέ
χεια ό άρθρογράφος, τά αϊτια, τά όποια δημιουργούσαν άνασχετικούς 
φραγμούς στήν προσπάθεια έξόντωσης τής ληστείας, σημείωνε: Ή  ληστο
κρατία τής Ηπείρου έβασίζετο ούχί απλώς έπί τής άνοχής. άλλά τής θελή- 
σεως τών πολιτικών, ή έστω, ένίων έκ τών πολιτικών της. Διότι αύτοί πε
ριποιούντο τούς έγκληματίας διά νά έχωσι υπέρ αυτών τήν έπιρροήν των 
κατά τάς έκλογάς. Είναι δέ γνωστόν δτι ή έπιρροή ένός ληστοϋ εις τήν 
ύπαιθρον, είναι πάντοτε άποτελεσματικωτέρα τής δράσεως καί έπιρροής 
ένός τιμίου ή περισσοτέρων πολιτών. Κατηγορία βαρύτατη, τήν οποία δέν 
δίσταζε ή έφημερίδα νά τήν άπεικονίσει στούς τίτλους τοΰ δημοσιευόμε
νου άρθρου: Δέν έκακούργησαν μόνον οί λησταί τών όρέων, άλλά ύπήρξαν 
συνεργοί των καί άνήθικοι πολιτικοί.

Καί οί άλλες γιαννιώτικες έφημερίδες, όλων τών πολιτικών άποχρώσε- 
ων, συνέχιζαν νά έπαινοΰν τήν άποφασιστικότητα τής κυβέρνησης καί τήν 
αποτελεσματικότητα τών προσπαθειών της. Δέν παρέλειπαν όμως νά άνα- 
φερθοΰν καί στούς υπαίτιους τής άνθησής της, στούς κρυβόμενους πίσω 
απο ληστές ύπερασπιστές, καί εναντίον ορισμένων πολιτικών. ’Απέδιδαν 
ακόμη τό δίκαιο έπαινο πρός τούς έφαρμοστές τής πολιτικής τού Βενιζέ
λου, τό Γ.Δ. Ηπείρου Α. Καλεύρα καί τις άρχές τής Χωροφυλακής. Ή  
εμπέδωσις τής δημοσίας άσφαλείας έν Ήπείρφ, ή έξόντωσις τών ληστών, 
W σύλληψις άλλων, ή δημιουργία τέλος μιάς άτμοσφαίρας. εις τό μέσον τής 
όποιας πλέον έλεύθερα άναπνέει ό Ήπειρώτης, υπήρξε π ρ ω τ ί σ τ ω ς
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έργον τόσον τοϋ Γενικού διοικητοϋ μας τοϋ κ. Καλεύρα όσον καί τών 
άνωτέρων οργάνων τής Χωροφυλακής (Ηπειρωτικός άγών, 15-11-28). Ή  
μόνη άντίθετη φωνή πού ακούστηκε εναντίον τοΰ Καλεύρα καί τοΰ διοι
κητή τής Χωροφυλακής Σ. Μπριλλάκη, ήταν, όπως άναφέρθηκε, εκείνη 
τοΰ Χρηστοβασίλη. Τούς κατηγορούσε ότι μέ τήν πολιτική πού έφάρμοσαν, 
κυρίως στό θέμα τών έκτοπισμών, έγιναν οί ύπαίτιοι τής καταστροφής τής 
’Ηπειρωτικής κτηνοτροφίας. Στούς επικριτές του απαντούσε: Είναι άπο-

καρδιωτικόν ότι 
διανοούμενοι καί 
δ η μ ο σ ιο γρ ά φ ο ι  
ύπέπεσαν εις τήν 
σύγχισιν αύτήν, 
(ότι δηλαδή οί έκ- 
τοπισμοί συνέβαλ
λαν αποτελεσμα
τικά στήν έξάρ- 
θρωση τής ληστεί
ας) καί τόσον επι
πόλαια δέν διέ- 
κριναν δτι μεταξύ 
τών έκτοπισμών, 
όπως ένεργήθη- 
σαν επ' έσχάτων, 
καί τών τελευταί
ων ευτυχών γεγο
νότων, ώς αποτε

λέσματος, δέν ύπάρχει ούδεμία αιτιώδης σχέσις. (Ελευθερία. 5-11-28).
Διάσταση έκδηλώθηκε καί στό θέμα τής επιστροφής τών εκτοπισμένων. 

'Όταν έγινε φανερό πώς ή ληστοκρατεία περνούσε τις τελευταίες μέρες τής 
ζωής της, άρχισαν οί συζητήσεις στις άρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, άλλά 
καί στούς κοινωνικούς φορείς, γιά τό άν θά έπρεπε ή όχι νά έπιτραπεϊ 
στούς έκτοπισμένους νά γυρίσουν στά σπίτια τους. Πολλοί ύποστήριζαν 
ότι ήταν άναγκαία ή άμεση έπιστροφή εκατοντάδων άνθρώπων άπό τούς 
τόπους τής έξορίας τους' άλλοι όμως ήταν επιφυλακτικοί καί έπέμειναν 
ότι ή άπόλυση τών έκτοπισμένων δημιουργούσε προϋποθέσεις γιά τήν 
άναζωπύρηση τής ληστείας. Έντονώτερα πρόβαλε τήν τελευταία άποψη ή 
*Ηπειρος, σέ σειρά άρθρων της. Στις 24-11-29 έγραφε: Ζήτημα κρατικής 
τάξεως, ζήτημα άσφαλείας, ζήτημα κοινωνικόν άλλά καί ζήτημα δικαιοσύ
νης, όχι τυπικής άλλά ύπερτέρας, έπανέρχεται πάλιν μέ τό ζήτημα τής άμέ- 
σ ω ς κ α ί  ά μ α  τ  ,ή σ η μ ε ι ω θ ε ί σ  ,r? ε κ κ α θ α ρ ί σ ε ι  τ ο ϋ  ’Η π ε ι 
ρ ω τ ι κ ο ύ  έ δ ά φ ο υ ς  άπό τής ληστρικής λώβης καί λύμης, άνυπομόνου

ΓεΟμα πρός τιμή τοϋ Γ.Δ. Ηπείρου Άχ. Καλεύρα στή 
θέση «Γκούρα» Σκαμνελίου. Διακρίνονται οί καθηγητές 
Χαρ. Μαστορίδης, X. Ίωαννίδης, Ν. Βολονάσης, οί για
τροί Άν. Λιάπης καί Π. Γιαννακός, Φρόσω Ίωαννίδου 
κ.ά. (Φωτογραφία Θεοψ. Φραγκούλη).



— 379 —

συζητήσεως καί σπουδής πρός επαναφοράν τών εκτοπισμένων ληστοτρό
φων καί ληστοφίλων. ...Δέν εϊμεθα υπέρ τών άδικίών. Ά λ λ ’ όμολογοϋμεν, 
άδυνατοϋμεν νά εϊμεθα υπέρ τής άνοήτου λογικής τής τυπικής διατάξεως, 
ή όποία έν τή δικονομία λέγεται δ ιά  τ ή ν  α υ τ ή ν  α ι τ ί α ν ,  καί ή 
όποία θέλει, επειδή έλειψεν αίφνης ό Φορφόλιας, νά θεωρηθή καί τίμιος 
άνθρωπος ό χθεσινός έκτοπισμένος ύποθάλπτης του καί νά έπανέλθη διά 
νά δημιουργήση άλλους Φορφόληδες. ’Αποτελεί δέ καί μίαν ϋβριν καί πρό- 
λησιν κατά τοϋ δημοσίου αισθήματος ή έπανεμφάνισις τών κακοποιών 
αύτών βρυκολάκων πάλιν έν τω μέσφ τών χωρίων καί άγροικιών, έπί τώ 
λόγφ δτι οί λησταί, οϋς ϋπέθαλπον, έσκοτώθησαν ή συνελήφθησαν... Είναι 
ζήτημα ά'ξιον σοβαράς προσοχής καί ούχί έπιπολαιότητος τών πολιτευο- 
μένων ή δικολαβούντων τό ζήτημα τοϋτο. Ζήτημα κρατικής ταξεως, άσφα- 
λείας καί κοινωνικόν μαζί. Θέλομεν νά εϊμεθα βέβαιοι δτι ή χώρα, μετά 
δεινήν άγωνίαν, μόλις άναπνέει έκ τών βρυκολάκων. Βιάζονται νά επανι
δρύσουν ή νά έπαναφέρουν τό πρώην Νοεμβρίου ληστρικόν καθεστώς; 
Επειδή άρχισαν νά έκδίδονται οί πρώτες άποφάσεις επιστροφής τών εκτο
πισμένων, μέ φανερές ή παρασκηνιακές ενέργειες πολιτικών καί πολιτευ
όμενων πρός τούς ύπουργούς τών ’Αθηνών, ό Χατζής, σέ λίγες μέρες, 
έπανήλθε στό θέμα γιά νά έπιστήσει καί πάλι τήν προσοχή τών αρμοδίων 
(27-11-28): Καιρούς καί καιρούς, χρόνια καί χρόνια μάς έσφιξεν ή άγωνία 
καί ό βρόχος τής ληστείας. Ρετζαιοι εδώ, Κουμπαϊοι εκεί, Κιάμηδες παρα
κάτω καί μέσα σ ’ δλα αύτά ό τρόμος τής υποψίας τών ληστοφίλων καί 
τών ληστοτρόφων, ή κατακραυγή καί ό βόγγος δτι τό κράτος τούς υποθάλ
πει εις βάρος τής κοινωνίας, ό διαρκής φόβος ύποπτων φυσιογνωμιών, 
βλεμμάτων ζοφερών, κατατομών άπαισίων. Ιδού μία στιγμή γαλήνης, μία 
στιγμή ησυχίας ηύδόκησεν ό Θεός ν ’ άπλωθή ύπεράνω τοϋ πολυπαθοϋς 
τόπου. Ποιος λοιπόν έλύσσα'ξεν πάλιν έξ Αθηνών νά έπανέλθουν αί θλι
βεροί ήμέραι; Τό θά γενή άν οί διάφοροι έκτοπισμένοι μείνουν έναν δύο 
μήνας άκόμη τουλάχιστον, έως δτου τελειώσουν αί δίκαι τών συλληφθέ- 
ντων;... ’Επικίνδυνη έμπνευση χαρακτήριζε ό Χατζής τήν άπροσδόκητον 
καί έντελώς άπρόοπτον άποψη τοΰ Κήρυκος νά δικαστοΰν οί έκδοθέντες 
λησταί (Ρετζαιοι καί Κουμπαϊοι) στό Κακουργιοδικεΐο Ίωαννίνων. Κάτι 
τέτοιο σημείωνε ό Χατζής θά έσήμαινεν 99 έπί τοϊς εκατόν τήν βεβαίαν 
αθώωσίν των. ../'Οταν κάποτε -συνέχιζε- πρό ολίγων έτών καί πριν ή 
φουντώση ή ληστεία αί άρχαί, δικαστικοί καί άσφαλείας, εϊχον φθάσει εις 
την άπόφασιν έκτοπισμοϋ ένταϋθα μερικών έξελιχθέντων άργότερα εις 
τούς κυρίους στυλοβάτας τής ληστείας, δ ύ ο  έ ν ω μ ο τ ί α ι  ό λ ό κ λ η -  
ρ ο ι έντιμων μέν, άλλά πολύ δειλών, έκ τών τά πρώτα φερόντων πολιτών, 
επαλάμισαν δλα τά ευαγγέλια τών δικαστηρίων, όρκιζόμενοι ένώπιον Θε
ού καί ανθρώπων, δτι οί ύπό κατηγορίαν καί ένιστάμενοι κατά τής άπο- 
φασεως έκτοπιστέοι ήσαν οί εντιμότεροι καί άκακότατοι άνθρωποι τής



πόλεως καί τών περιχώρων! Κι δταν στό παρελθόν, πρόσθετε ό Χατζής, 
γίνονταν δίκες στά Γιάννινα ή τήν Ά ρτα μέ κατηγορούμενους φίλους ή 
προστάτες τών ληστών, αύτοί άθωώνονταν όλοι, γιατί οί άμνηστευόμενοι 
ληστές ή άλλοι φίλοι τους, περιδιαβάζοντες έξω άπό τις αίθουσες τών δι
καστηρίων, θύμιζαν σέ δικαστές καί ένορκους, ότι οί βασιλείς τών όρέων 
τής Ηπείρου, ένδιαφέρονταν προσωπικά γιά τούς κατηγορούμενους καί 
έπρεπε νά τούς απαλλάξουν, όπως καί γινόταν. "Οχι μόνο στά Γιάννινα, 
έπέμενε ό Χατζής, δέν έπρεπε νά γίνουν δίκες, άλλά ούτε καί στήν Κέρ
κυρα, άλλά μόνο στήν Αθήνα. Στάθηκε καί πάλι προφητικός. Οί 
Κουμπαΐοι, όταν γιά πρώτη φορά δικάστηκαν στήν Κέρκυρα (τό τρίτο δε
καήμερο τοϋ Μάΐου 1929) τούς έπεβλήθηκε ποινή μόνο ισόβιων δεσμών. 
Χρειάστηκε νά έπέμβει ό Βενιζέλος γιά νά γίνει δεύτερη καί τρίτη δίκη τών 
Κουμπαίων στήν Αθήνα, όπου οί ένορκοι, όλιγώτερον ευαίσθητοι τών 
Κερκυραίων τούς καταδίκασαν σέ θάνατο κι έκτελέστηκαν.

Ό  Χρηστοβασίλης είχε τοποθετηθεί ήδη άπό καιρό στό θέμα, κατήγγειλε 
τό μέτρο τοϋ έκτοπισμοϋ καί βέβαια ζητοϋσε τήν έπιστροφή τών έκτοπι- 
σθέντων, έχοντας τήν άποψη ότι τό μέτρο δέν βοηθοϋσε στήν καταστολή 
τής ληστείας. Ή  !Αγροτική ηχώ ύποστήριζε και αύτή νά μήν άπολυθοϋν 
άμέσως οί έκτοπισμένοι. Ζητοϋσε μάλιστα αύστηρότερα μέτρα έναντίον 
τών κρινόμενων έκτοπιστέων, ώς συνεργατών τών ληστών: Ά ν  πράγματι 
τό κράτος ήχθη εις τήν άπόφασιν νά πατάξη τήν ληστείαν έν Ήπείρφ - 
έγραφε στις 18-9-28- καί νά παγιώση τήν δημοσίαν ασφάλειαν, πρέπει νά 
φανή σκληρόν εις τάς άποφάσεις τον. "Ολων αυτών, οί όποιοι άπετέλουν 
τήν περίφημον ληστρικήν καμάραν τών πόλεων καί τής υπαίθρου, όσων 
τουλάχιστον άποδειχθή δτι ή κατεχόμενη περιουσία προέρχεται άπό τό 
επικερδές επάγγελμα, τό όποιον μέχρι τοϋδε έξήσκουν άνενοχλήτως, τό 
τής ληστοφιλίας δηλαδή, πρέπει νά δημευθή καί νά διατεθή πρός ένίσχυσιν 
τοϋ σώματος τής δημοσίας άσφαλείας. Στις 18-10-28 δημοσίευσε, υιοθετώ
ντας τό περιεχόμενό της, έπιστολή έκτοπισθέντος πού πρόβαλε στήν Ε π ι
τροπή Δημ. Άσφαλείας τό έρώτημα: Διατί ήρκέσθη εις τόν έκτοπισμόν ολί
γων μόνον φίλων τών Ρετζαίων, ενώ παραμένουν έλεύθεροι καί άλλοι 
πολλοί, μάλιστα μεγαλοσχήμονες, έναντίον τών όποιων όχι μόνον άπλή 
υπόνοια ληστοφιλίας ή ληστοτροφίας υπάρχει, άλλά άποδεί'ξεις άπλαΐ, σο- 
βαρώταται μάλιστα, τών μετά τών Ρετζαίων σχέσεών των. οί όποιοι τά μέ
γαρά των εΐχον μεταβάλει εις κρησφύγετα τών ληστών, μετά τών όποιων 
συνέτρωγον, συνδιεσκέδαζον, συνεζήτονν περί αιχμαλωσιών καί τέλος φι- 
λανθρωπικώτατα!! άνελάμβανον καθήκοντα μεσίτου καί κομιστοϋ λύ
τρων; Μήπως αύτοί δέν είναι έπικίνδννοι εις τήν δημοσίαν άσφάλειαν; 
Αργότερα (1-11-28) ή Αγροτική ηχώ ζητοϋσε κάτι περισσότερο: Νομίζο- 
μεν δτι ό λαός οϋτος (ό Ηπειρωτικός) έχει δλον τό δικαίωμα... νά ζητήση 
άπό τούς βουλευτάς τής Ήπειρον, ϊνα άπό τοϋ έπισήμον βήματος, έμφα-
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νιζόμενοι ώς δημόσιοί κατήγοροι καί εισαγγελείς τοϋ νομοϋ μας, νά άπαγ- 
γείλωσι δριμύ κατηγορητήριον κατά τών βουλευτών εκείνων, οϊτινες 
συνδέονται μετά τών αίμοβόρων τεράτων, τών τυράννων τής Ηπείρου...

'Ο Κήρυξ τάχθηκε υπέρ τής επανόδου τών έκτοπισθέντων καί μέ άρθρα 
του κατηγορούσε, όχι τόσο τήν Ήπειρο, πού είχε θέσει τό ζήτημα μέ τόν 
πιό επίσημο τρόπο, άλλά κυρίως τόν Ηπειρωτικό άγώνα καί τήν ’Αγρο
τική ηχώ, πού καθημερινά σχολίαζαν δυσμενώς τις άπόψεις καί τοποθετή
σεις του.

Παρά τις άντιδράσεις πού σημειώθηκαν, οΐ εκτοπισμένοι κατά δεκάδες 
άρχισαν άπό τά τέλη Νοεμβρίου, νά γυρίζουν στά σπίτια τους. Μή ύπάρ- 
χοντος λόγου πλέον περαιτέρω παραμονής έν τή έξορίςι, κατόπιν τής 
συλλήψεως τών Κουμπαίων, τών έκτοπισθέντων ώς ένοχοποιουμένων έπί 
συνεργασία καί ύποθάλψει. διετάχθη ή έπιστροφή 70 τοιούτων εις τάς 
εστίας των. ( Ηπειρωτικός άγών 27-11-28).

Μετά τή σύλληψη Ρετζαίων καί Κουμπαίων, ή ειδησεογραφία τών γιαννιώτικων 
έφημερίδων κάλυπτε πολλές στήλες μέ τις -ύποτιθέμενες πολλές φορές- άποκαλύ- 
ψεις τών ληστάρχων γιά τούς συνεργάτες τους, κατά τις άνακρίσεις πού άρχισαν. 
Νέαι άποκαλύψεις τών Ρετζαίων, νέαι άποκαλύψεις τών Κουμπαίων, Καί άλλοι 
ένοχοι, Ήρχισαν άνησυχοϋντες οί συνεργοί τών Ρετζαίων, Ποιοι οργάνωσαν τήν 
ληστείαν τής Πέτρας; ΟΙ περισσότερες άπό τις φερόμενες ώς άποκαλύψεις μικρή 
σχέση είχαν μέ τήν πραγματικότητα.- Τό ζήτημα τοϋ έγκλήματος τής Κακαβιάς έξα- 
κολουθοΰσε, άκόμα καί τό Δεκέμβριο ν ’ άπασχολει τόν τύπο. Ό  Ηπειρωτικός 
άγών (1-12-28) σημείωνε πώς ό άρχιδολοφόνος τοϋ στρατηγού Τελλίνι η το άλβανός 
τις ταγματάρχης έκ τής περιοχής Αϋλώνος, όνόματι Φ. Αεπενίτσας, φανατικός Φα
νολικός. διατελών σήμερον έν άποστρατείςι καί λαμβάνων 25 είκοσόφραγκα έπιχο- 
ρήγησιν κατά μήνα. Τώρα έάν ησαν συνεργοί οί Ρετζαιοι δέν γνωρίζομεν καί οϋτε 
δυνάμεθα νά τό παραδεχθώμεν. έπειδή είναι κάπως άσυμβίβαστος μία τοιαύτη 
συνεννόησις Ρετζαίων καί Λεπενίτσα. - Τό Δημοτικό Συμβούλιο Ίωαννίνων έξέδωκε 
ψήφισμα υπέρ τοϋ Γ. Δ. Ήπειρον Άχ. Καλεύρα. γιά τήν πρωταρχικής σημασίας 
συμβολή στήν έξουδετέρωση τής ληστείας.- Μεγάλη πυρκαϊά άποτέφρωσε τά κατα
στήματα Ράδου καί Τζουμάκα. Ή  άνεπάρκεια τής πυροσβεστικής υπηρεσίας καί ή 
έλλειψη πρωτοβουλίας, έγιναν αιτία νά φουντώσει ή πυρκαϊά μέ τά καταστροφικά 
άποτελέσματα. Ό  κίνδυνος έπέκτασής της προκάλεσε συναγερμό τών Γιαννιωτών, 
πού συγκεντρώθηκαν άπό τις κωδωνοκρουσίες τής Μητρόπολης καί πρόσφεραν τή 
βοήθειά τους. Οΰτε αύτοί όμως, οϋτε οί χειροκίνητες, «άρχέγονες», πυροσβεστικές 
άντλίες τοΰ στρατοΰ κατάφεραν νά περιορίσουν τήν ολοκληρωτική άποτέφρωση.- 
Στήν ’Αθήνα ό Αριστοφάνης Τζάλλας, άπό τό Ζαγόρι, έξέδωκε τήν εβδομαδιαία 
έφημερίδα Ηπειρωτικόν βήμα. Ό  Ευθύμιος Τζάλλας, πρός άποφυγή σύγχισης, δη
μοσίευσε δήλωση ότι δέν έχει καμμιά συγγένεια μέ τό νέο εκδότη.- Ή  φροντίδα γιά 
τήν έκδοση τών Ηπειρωτικών Χρονικών κρατοΰσε όλο καί περισσότερο καιρό τό 
μητροπολίτη Σπυρίδωνα στήν Αθήνα.- Αφίξεις: Άφίκοντο ένταϋθα Γνα διέλθονν 
τάς έορτάς τών Χριστουγέννων παρά ταϊς οΐκογενείαις των, οί συμπολΐται φίλοι 
φοιττ,ταί κ.κ. Π. Φάντης, Α. Ζαρίμπας, Γ. Τζαβέλλας, Ν. Κατσαδήμας, Δ. Μελάς, 
Γ. Νιάρος, Γ. Φρίγκας καί Ί. Ίωαννίδης.- Σ’ όλες τις τοπικές έφημερίδες συνεχί-
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στηκε ή άρθρογραφία -προέκταση εκείνης τών αθηναϊκών- γιά τήν κακή κατάσταση 
τής Μέσης καί τής ’Ανώτατης εκπαίδευσης.- Άπό τίς 6-12-28 άρχισε στό Λύκειο 
Έλληνίδων ή διδασκαλία τών ’Ηπειρωτικών χορών. Τά μαθήματα γίνονταν κάθε 
Πέμπτη άπό 3-5 μ.μ.- Οί μαθητές τής ρουμανικής σχολής, τών οποίων είχε διατα- 
χθει ή μεταφορά σέ άλλο κτίριο, γιά νά έκφράσουν τή διαμαρτυρία τους κατέστρε
ψαν δλα τά τζάμια τοΰ παλιοΰ οικήματος. Ό  τύπος ζητοΰσε άπό τό διευθυντή τής 
σχολής τήν παραδειγματική τιμωρία τών ένοχων.- Αρραβώνες: Τόν έγκριτον Ια
τρόν τής πόλεώς μας κ. Βασίλειον Μιχαηλίόην, ώς καί τήν αξιότιμον οίκογένειάν 
του, συγχαίρομεν έπί τω άρραβώνι τής Αγαπημένης κόρης του Θαλείας μετά τοϋ 
συμπαθούς δικηγόρου κ. Άλέκου Μπάρδα, ευχόμενοι πάσαν ευτυχίαν. ’Αδελφοί 
Χατζηγώγου.- Ό  διευθυντής τοΰ 5/ταξίου Διδασκαλείου Εύριπίδης Σούρλας δημο
σίευσε στήν Ή πειρο  (9-12-28) άνέκδοτο χειρόγραφο τοΰ 17ου αί., άναφερόμενο 
στήν Ιστορία τής Μητρόπολης Ίωαννίνων.- Αυστηρή κριτική διά τήν άθλίαν, άνε- 
πιτήρητον καί άνεξέλεγκτον κατάστασιν, πού επικρατούσε στούς συνεταιρισμούς, 
δημοσίευσε, σέ συνέχεια άρθρων ή Ήπειρος (14. 22 καί 23-12-28). Στό τελευταίο 
κατέληγε: Ό  κ. Άλ. Καλεύρας ας έπιτελέση διπλοϋν έργον: Καθαίρων τούς συνε
ταιρισμούς, άς καθάρχι καί τήν συνείδησιν τών χωρικών, μιανθεΐσαν άπό τό άγος 
αύτό καί συνειθίσασαν εις τήν ιδέαν δτι καί οί συνεταιρισμοί έγιναν διά καταχρή
σεις ύποβοηθουμένας ϋπό τής έκάστοτε πολιτικής. Κάτι θυμίζουν δλα αύτά γιά τή 
σημερινή κατάσταση τών συνεταιρισμών.- Πέθανε στις άρχές τοΰ δεύτερου δεκαή
μερου τοΰ Δεκεμβρίου, στις Νεγάδες, ϋστερα άπό μακροχρόνια άσθένεια. ό δημο
σιογράφος, πολιτευτής καί κοινοτικός άρχοντας Φίλιππος Παπαρρούσης, άπό τή 
Βίτσα Ζαγορίου, γαμπρός στούς Νεγάδες. Πέθανε μέ τό μεγάλο καϋμό δτι, παρά τή 
συμμετοχή του σέ τόσες έκλογές, μέ τό κόμμα τών Φιλελευθέρων, δέν μπόρεσε νά 
εκλεγεί ποτέ βουλευτής. Τήν έποχή τοΰ μεσοπολέμου τραγουδιόταν πολύ -έγινε καί 
χορός- τό κατασκευασμένο άπό τούς όργανοπαΐχτες τραγούδι: Παπαρρούσης στή 
βουλή, φιλεϊ τό χέρι τοϋ Λαγκλή... Ό λες oi γιαννιώτικες έφημερίδες έγραψαν νε
κρολογίες σ’ αυτόν. "Ενα απόσπασμα άπό τήν Ήπειρο: ...’Εντελώς ιδιότυπος 
φυσιογνωμία, έκ τής παλαιάς σχολής τών στομφωδών ρητόρων, παθαινόμενος κ α ί . 
ένθουσιαζόμενος άμέσως, αιωνίως έτοιμος ν ' άπαγγείλη τόν βροντώδη φιλιππικόν 
ή πανηγυρικόν, κατά προσώπων καί καταστάσεων, τάς όποιας συνεπάθη ή άντεπά- 
θη, φίλος καλός, πολύπειρος καί πολύπλαγκτος. έτη μακρά διελθών καί εις Κων
σταντινούπολή καί εις τό Παρίρι ιδίως, πλουσιώτατος εις γνωριμίας άρκετάς καί 
άναμνήσεις πλουσιωτάτας. ό άποθανών άπετέλει τύπον, δστις έκλείπει μ ετ’ αύτοϋ... 
Τά τελευταία έτη εΐχεν έπιδοθή, έκ τού άνησύχου καί πολιϊπράγμονος χαρακτήρος 
του καί εις τήν δημοσιογραφίαν, τά δέ δημοσιογραφικά γραφεία καί τά ένταύθα καί 
τών Αθηνών, θά διατηρούν τήν μνήμην του.- Θεατρικό γεγονός χαρακτηρίστηκαν 
γιά τά Γιάννινα οί παραστάσεις τοΰ θιάσου τοΰ ζεύγους Νέζερ (άρχισαν τό δεύτερο 
δεκαήμερο τοΰ Δεκεμβρίου), ό όποιος είχε συνδεθεί μέ τήν πόλη' παλιότερα ανέβασε 
καί τήν Κίρκη τοΰ Γ. Χατζή-Πελλερέν.- Σέ συγκέντρωση γονέων καί έκπαιδευτικών, 
δασκάλων κυρίως, στή Ζωσιμαία σχολή, άντί νά συζητηθοΰν τά σοβαρότατα προ
βλήματα τής Μέσης καί Δημοτικής εκπαίδευσης, άρχισε καυγάς μεταξύ τών καθα
ρόαιμων δημοτικιστών καί τών οπαδών τής χρησιμοποίησης τής μικτής, δημοτικής 
καί καθαρεύουσας. Σχολιάζοντας σέ χρονογράφημά του τά γεγονότα ό Χατζής ση
μείωνε: Καί δέν μοϋ λέτε σάς παρακαλώ -έρώτησε ένας οπαδός τής «έχπαιδευτικής 
άνόρθωσης»- έσεϊς οί έραστές τής καθαρευούσης, άν καθιερωθή αύτή ώς γλώσσα,
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πώς θά έκφράσωμεν καί θά εϊπωμεν τήν άγκλίτσαν; Τό ζήτημα τοϋτο ερχόμενον έπί 
τάπητος εις τήν πατρίδα τοϋ Μερεμέτη καί τοϋ Καψάλη ήτο... τόσον σπουδαϊον 
φαίνεται, ώστε έθεωρήθη άναγκαιότατον νά σταματήση ή συνέλευσις, προσπαθούσα 
νά εϋρτι τί θά γίνχι ή άγκλίτσα τοϋ τζομπάνου μέ τήν καθαρεύουσαν. Έ ν τέλει κά
ποιος παρετήρησεν δτι δύναται νά όνομασθή «άρπάγη», χωρίς νά άλλοιωθή 
οϋσιωδώς ό πολιτισμός τής Ελλάδος. Καί δσον μέν άφορφ. τήν λέ'ξιν «άρπάγη» δέν 
έπιμένομεν. Είτε οϋτως, εϊτε άλλως, εϊτε άγκλίτσα με ivy. τά τζομπαναριά καί οί

τζομπαναραϊοι θά εξοικονομηθούν μέ 
αυτήν, δσα δέ παιδιά έλλήνων Ήπειρωτών 
θά μείνουν τζομπάνοι, εϊτε άγκλίτσαν φω
νάζουν τήν άγκλίτσαν, είτε άρπαχτούραν, 
είτε άρπάγην. ζημίαν δέν θά έχουν. Άλλά  
δέν ήρώτησαν «τόν έραστήν αύτόν τής 
λαϊκής έχπαίδεψης». κι άν μείνουμεν μέ 
τήν άγκλίτσα του στό χέρι, στό πνεύμα, 
στήν ψυχήν καί τήν μόρφωσιν, τί θά γίνουν 
α ί λ ε π τ ό τ η τ ε ς  τ ή ς  δ ι α ν ο ή σ ε -  
ως,  α ί  ε ϋ σ τ ρ ο φ ί α ι  τ ώ ν  σ υ λ λ ο 
γ ι σ μ ώ ν  κ α ί  τ ώ ν  δ ι α ν ο η μ ά τ ω ν ,  
α ί  σ υ ν ε ι δ ή σ ε ι ς  κ α ί  τ ά  σ υ ν α ι 
σ θ ή μ α τ α  τ ο ϋ  έ σ ω τ ε ρ ι κ ο ϋ  α ν ώ 
τ ε ρ ο υ  κ ό σ μ ο υ ;  Ή  θά τά κρεμάσω- 
μεν δλα αυτά στό /.ιπαϊράκι τής άγκλίτσας 
καί διορίζοντες τσομπαναραίους διδασκά
λους στά σχολεία, θά διατηρήσωμεν ώς 
απαντον ελληνικής μορφώσεως καί τήν 
ιερών παρακαταθήκην τής καρδάρας, τής 
γκουμελίτσας, τού μανουριού καί τής 
οϋρδας, τού κασκαβαλιού καί τής γλιά- 

στρας: Διότι άτυχώς ένα μέρος άνθρώπων καί διδασκάλων έχουν παρεξηγήση δτι ό 
ελληνικός πολιτισμός, χωρίς όλίγην βρώμαν στάνης καί καρδάρας. οϋτε γλώσσαν, 
οϋτε λογοτεχνίαν δύναται νά έχη.- Εκλεκτοί γάμοι: Έτελέσθησαν τήν 22-12-29 οί 
ευτυχείς γάμοι τοϋ όδοντοϊατρού τής πόλεώς μας κ. Άριστομένους Λεύκοβιτς, μετά 
τής δίδος Αλεξάνδρας Νικ. Καζαντζή, θυγατρός του εύφημότατα γνωστού έμπορου 
κ. Νικολ. Καζαντζή, οΰς καί έγκαρδίως συγχαίρομεν ( ’Ελευθερία. 31-12-28).

Ο χειμώνας είχε μπει βαρύς, άπό τό Νοέμβριο άκόμα έδειχνε άγριες δια
θέσεις, ή φτωχολογιά ύπόφερε, περισσότερο οί οικογένειες πού είχαν 

άνεργους. Οί δουλειές είχαν στενέψει, ή άγορά άγωνιζόταν νά βγει άπό τήν 
κρίση, είχε γίνει πιά μόνιμη κατάσταση, όλοι στήριζαν τις ελπίδες τους στό 
Βενιζέλο. ’Αφού μπόρεσε καί καθάρισε τόν τόπο άπό τούς ληστές, σκέπτο
νταν, δέν μπορεί, κάτι θά έκανε γιά νά πάει ό τόπος μπροστά, ν ’ άρχίσουν 
έργα, ν ’ άνοίξουν οί δουλειές, νά φάει ό κόσμος ψωμί. Είπε πώς θά κάνει 
τήν Ελλάδα άγνώριστη, έλεγαν στις συζητήσεις τους οί βενιζελικοί έργαζό- 
μενοι, οί άντιβενιζελικοί γίνονταν θηρία, όταν τάκουγαν, οί κομμουνιστές

Ό  οδοντίατρος 'Αριστομένης 
Λεύκοβιτς, μέ ένεργό δράση στά 

κοινοτικά πράγματα.
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τούς μυκτήριζαν, έκαναν απεργίες, προσπαθούσαν νά πάρουν μέ τό μέρος 
τους καί τούς άλλους έργαζόμενους, άλλοτε τό πετύχαιναν, άλλες φορές δχι. 
Στήν ύπόλοιπη Ελλάδα οι άπεργίες έπαιρναν συχνά άπειλητικές διαστάσεις 
κι ό Βενιζέλος σκεφτόταν νά ψηφίσει νόμο γιά τήν καταδίωξη τών κομ
μουνιστών. "Ενα άπό τά φλέγοντα θέματα τών έφημερίδων ήταν τό ψωμί, ή 
τιμή του, μισή δραχμή πάνω, μισή κάτω τήν όκά, ήταν μεγάλο πρόβλημα γιά 
τή φτωχολογιά, τό ψωμί άποτελούσε τή βασική τροφή της.

Καθώς καταλάγιαζε σιγά σιγά ό θόρυβος, γιά όλα όσα σχετίζονταν μέ 
τή ληστεία -ποτέ δέν θά σταματούσε, θά άναζωπυρωνόταν μέ τις δίκες τών 
Ρετζαίων καί τών Κουμπαίων- έβγαιναν στήν έπιφάνεια τά μεγάλα προ
βλήματα τού τόπου πού ζητούσαν έπίλυση, τά γενικότερα καί τής πόλης. 
"Αρθρα γιά καλύτερο ήλεκτροφωτισμό δημοσιεύονταν, άλλα γιά έκπονού- 
μενες μελέτες ν ’ άποκτήσει ή πόλη νερό, έξακολουθούσε άκόμα νά μαστί
ζεται άπό τόν τύφο, πολλά πηγάδια ήταν μολυσμένα' άρθρα γιά τούς δρό
μους, ή έλλειψή τους ήταν βασική αιτία τής οικονομικής καθυστέρησης τοϋ 
τόπου, ό Καλεύρας μετά τήν έξάλειψη τής ληστείας, μ’ αύτό τό θέμα κα
ταπιάστηκε άμέσως. Ό  Πέτρος διάβαζε τις έφημερίδες, άνησυχοϋσε γιά τήν 
οικονομική κατάσταση, τόβλεπε κι ό ίδιος άπό τήν κίνηση στά καταστήμα- 
τά του, οί εισπράξεις είχαν πέσει πολύ, πίστευε όμως στό Βενιζέλο' δλα 
θά φτιάξουν, έλεγε, στις συζητήσεις πού έκανε μέ τούς πελάτες τοΰ μαγα
ζιού του. Μάς απάλλαξε άπό τό φόβο τών ληστών, σκεφτόταν θά πολεμή
σει καί τήν πείνα, δέν μπορεί. Έξαιτίας τών απειλών πού είχε δεχτεί άπό 
τούς φίλους τών ληστών, πολύ λίγο κυκλοφορούσε, σταμάτησε νά βλέπει 
φίλους καί συγγενείς, ό δρόμος του καθημερινά ήταν σπίτι-μαγαζί καί τό 
άντίστροφο. Τώρα πού ό κόσμος κυκλοφορούσε πιά έλεύθερος, άρχισε πά
λι τις έπισκέψεις, κάνοντας άρχή άπό τό δεσπότη, πολλούς μήνες είχε νά 
τόν συναντήσει, πού νά τόν βρει, έξάλλου τόν περισσότερο καιρό τόν περ
νούσε στήν ’Αθήνα, εκεί τύπωνε τά Ηπειρωτικά Χρονικά, ή έκδοση τοϋ 
περιοδικού είχε γίνει πάθος του. Έμαθε πώς γύρισε παραμονές Χριστου
γέννων καί πήγε στή Μητρόπολη τις μέρες πού ό Χατζής συνέχιζε τις δη
μοσιεύσεις του μέ έκδηλη πικρία γιά τόν παραγκωνισμό τοϋ πνευματικού 
κόσμου τής πόλης. Πρώτη φορά έρχόταν σέ άνοιχτή σύγκρουση μέ τό 
Σπυρίδωνα, έπειδή δέν ζήτησε τή βοήθεια κανενός, ούτε τή συνεργασία 
τους, γιά τά Ηπειρωτικά Χρονικά  στηρίχτηκε κυρίως στόν καθηγητή 
Π. Βιζουκίδη, παρ’ όλο πού κοντά του είχε κι άλλους επιστήμονες. Βρήκε 
τό Σπυρίδωνα στενοχωρημένο, τοϋ είχε στοιχίσει αύτή ή έπίθεση άπό ένα 
στενό φίλο. Ό  Πέτρος τοΰ φίλησε τό χέρι, στάθηκε όρθιος μπροστά του, 
κάθησε τοϋ είπε σέ κάποια στιγμή ό δεσπότης, φαινόταν άφηρημένος, άκε- 
φος. —Ένας, ένας μ ’ εγκαταλείπετε μπρέ.., φώναξε ύστερα άπό μιά πα- 
ρατεταμένη σιωπή, τώρα βαλθήκατε νά βρήτε δλα τά κουσούρια μου; 
— Γιατί τό λές αύτό δεσπότη, άντέτεινε συνεσταλμένα ό Πέτρος. —Τί θέ
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λεις νά πώ, υστέρα απ' όσα έγραφε καί γράφει ό Χατζής, είναι νά μήν πλη
γωθώ; Ά πό ένα τόσο στενό φίλο καί σπάνιο πνευματικό άνθρωπο, περι
μένεις τόν έπαινο, στή χειρότερη περίπτωση, τή συγκατάβαση, όχι τά κο- 
τρώνια πού μοϋ ρίχνει καθημερινά, μοϋ έχει καταπληγώσει τήν καρδιά... 
—Μήπως έχει κι ό Χατζής κάποιο δίκιο; τόλμησε νά ρωτήσει δειλά ό Πέ
τρος. —Έχει. άπάντησε υστέρα άπό σύντομη σιωπή ό Σπυρίδων. Τό 
σφάλμα του είναι πώς αύτό τό δίκιο, άντί νά έρθει νά τό κουβεντιάσουμε 
καί νά βρούμε κάποια λύση, τό έκανε βούκινο στήν εφημερίδα του, δέν 
άφησε τίποτα όρθιο. 'Οχι δέν θέλω νά φιμώσω τή γλώσσα, νά στραγγαλί
σω τή σκέψη του, άλλά νά, τώρα, στά πρώτα βήματα αύτοΰ τοϋ περιοδικού, 
μόλις τό στήσαμε μέ χίλιους κόπους, πιστεύω πώς θά βοηθήσει πολύ νά 
άνασυνθέσουμε τήν ιστορία τής Ηπείρου, μέ τά τόσα σκοτεινά σημεία της, 
τώρα. λοιπόν, αύτό τό πνευματικό νεογνό, έχει άνάγκη άπό στοργή καί κα
τανόηση, άν άρχίσουμε νά τό πυροβολούμε, θά τό θανατώσουμε. Ό  Χ α
τζής έχει σχηματίσει τή σφαλερή έντύπωση, δτι δέν θά χρησιμοποιηθούν 
τά πνευματικά κεφάλια τοϋ τόπου, κάνει λάθος εκτιμήσεις. Μέ τόν καιρό 
δλοι θά συνεισφέρουν τόν όβολό τους, ή πορεία τής ζωής τοϋ περιοδικού 
θά τό δείξει. Βέβαια είναι κι ό Βιζουκίδης, αύτόν κυρίως χτυπάει καί τόν 
άδελφό Άθηναγόρα τής Παραμυθιάς. *Εχει καί μέ τούς δυό διαφορές σέ 
ιστορικές εκτιμήσεις, αύτά συμβαίνουν, κανείς δέν είναι άλάθητος, κομμά
τι κομμάτι χτίζεται ή ιστορία, όπου μιά πέτρα δέν είναι καλή τήν άλλά- 
ζουμε μέ άλλη, μέ τήν καλή καί άνθεκτική, γιαυτό υπάρχει ό άντίλογος. Ή  
οξύτητα τοϋ Χατζή, ξεκινάει περισσότερο άπό τόν τρόπο προβολής τών 
θέσεων τοϋ Βιζουκίδη. έθιγαν πράγματι τόν πνευματικό κόσμο τών Γιαν
νίνων, προσπάθησα ν ’ άποτρέψω τή δημοσίευσή τους, δέν τό κατόρθωσα... 
Ό  εύλογημένος δέν έρχεται καί στή Μητρόπολη νά τά κουβεντιάσουμε. Μέ 
άποφεύγει. Τόν συνάντησα στό γάμο τοϋ Αεύκοβιτς, λίγες κουβέντες 
άνταλλάξαμε, μοϋ φάνηκε πολύ άλλαγμένος, στενοχωρημένος, κάτι τόν 
βασανίζει. Σίγουρα αυτή ή άλλαγή δέν προέρχεται άπό τήν αντιδικία μας, 
άλλες, σοβαρότερες έγνοιες τόν άπασχολοϋν. Δέν θέλω νά υποφέρει αυτός 
ό άνθρωπος, φτάνει δσα έπαθε άπό τήν έποχή τής Τουρκοκρατίας, έπεφτε 
πρώτος στή μάχη γιά τά δίκαια τοϋ Ελληνισμού, τίποτα δέ λογάριαζε, 
άγωνιστής θαρραλέος, μπρός στό καθήκον τά ξεχνούσε δλα, υγεία, σπίτι, 
οικογένεια, σάπισε στή φυλακή, εγώ ξέρω πώς τόν γλυτώσαμε άπό τήν κρε
μάλα, άς είναι καλά ό Έσσάτ πού τήν έμπόδισε, ύστερα οί έξορίες, πολύ
χρονες καί καταστρεπτικές γιά τήν υγεία καί τό σπίτι του. Καταλαβαίνω 
γιατί είναι τόσο εύθικτος, γιατί τάβαλε καί μαζί μου. Θά προσπαθήσω νά 
βρώ τρόπους συνεννόησης, άν τόν δεις νά τοϋ μεταφέρεις τις σκέψεις μου. 
Πολλά είπαμε, πές μου τώρα γιά τις δικές σου έγνοιες...

— Δοξάζω τό θεό. δεσπότη μου, πού χάρισε τόση εύτυχία στις δυό 
οίκογένειές μας, τή δική μου καί τοϋ Γιάγκου. Ή  Θεώνη είναι καλά, δλα
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τά σημάδια αύτό δείχνουν. Ξαναβρήκε τόν εαυτό της, νοσταλγεί ακόμα τή 
Σμύρνη της, δέν είναι όμως άρνητική μέ τό νέο περιβάλλον. Προσαρμόζε
ται άργά, άλλά σταθερά. Αρχισε νά εκδηλώνει τήν άγάπη της γιά τήν πόλη 
καί τούς ανθρώπους της, τή βοηθάει σ ’ αύτό πολύ καί ή άδελφή της, ή Φι- 
λίτσα, εύλογία ήταν αύτό τό κορίτσι γιά τό σπίτι μου. Θυσίασε τις φιλο
δοξίες της. τό εξομολογούμαι στήν άγιωσύνη σου, δέν θέλει νά τό μάθει 
άλλος, οϋτε στόν άντρα της δέν τόχει πει, γιά νά μείνει στά Γιάννινα, νά 
βοηθήσει τήν άδελφή της... — Γιά ποιές φιλοδοξίες μιλάς Πέτρο; Τί μπορεί 
νά θέλει άλλο ή νύφη σου; Πήρε ένα άπό τά καλλίτερα παλληκάρια τών 
Γιαννίνων. τό Νίκο, άριστο καθηγητή, δπως μαθαίνω, τόν σέβονται οί μα
θητές του, ή κοινωνία, ό εκπαιδευτικός κόσμος, δέν ικανοποιείται ά π ’ δλα 
αύτά ή χαριτωμένη νύφη σου; Τί άλλο θέλει; —Ν ’ άνεβεϊ θέλει, κι έχει δί
κιο, ύποσχέθηκα νά τή βοηθήσω καί πιστεύω πώς θάχει καί τή δική σου 
εύλογία, σεβασμιώτατε... —Τί, τέλος πάντων, ζητάει; ρώτησε γεμάτος πε
ριέργεια τώρα ό Σπυρίδων... —Νά σπουδάσει, νά πάει στό Πανεπιστήμιο 
καί νά γίνει φιλόλογος. Στή Σμύρνη, στήν «Εύαγγελική σχολή», ήταν ή 
πρώτη μαθήτρια, καί δώ στή «Ζωσιμαία» συμπλήρωσε τις σπουδές της 
άριστεύοντας4 είχε, πριν άπό τή μεγάλη καταστροφή, τούς όραματισμούς 
της γιά άνώτερες σπουδές, νά γίνει καθηγήτρια, νά σταδιοδρομήσει. Βλέ
πει τήν πρόοδο τοϋ Νίκου, τόν χαίρεται καί τόν ζηλεύει, θέλει νά τόν φτά
σει, έχει δλες τις ικανότητες γιά νά πετύχει. Δέν μπορείς νά φανταστείς, 
μέ τί πάθος μοϋ μιλούσε πέρυσι γιαυτό τό μεγάλο όνειρο τής ζωής της, τήν 
κατάλαβα, τής έδωσα τή συγκατάθεση, τό ίδιο έκανε κι ό πατέρας της, έμει
νε νά πειστεί καί ό Νίκος, άκόμα δέν τό ξέρει. Θάδινε έξετάσεις στις άρχές 
τής χρονιάς, δταν δμως ήρθε ή Θεώνη καί συνειδητοποίησε πόση άνάγκη 
τήν είχε ή άδελφή της, τάφησε δλα γιά ν ’ άφοσιωθεί σ ' αύτήν. Τοϋ χρόνου, 
άν δλα πάνε καλά. θά φύγει γιά τήν Αθήνα... —Πάντα εκτιμούσα αύτό τό 
κορίτσι, είπε ό Σπυρίδων, τώρα περισσότερο. Μπράβο της. Θά χαρώ πολύ 
νά μαθαίνω πώς δέν θά θαφτοϋν άλλά θ ’ άναστηθοϋν τά όνειρά της. Νά 
τή βοηθήσεις. Είσαι γεννημένος νά προσφέρεις Πέτρο, θά ήταν άδιανόητη 
μιά διαφορετική στάση σου... Μίλησαν υστέρα γιά τούς άλλους, γιά τό Δη- 
μήτρη, τό γιατρό, τό επιστημονικό του κΰρος είχε άνέβει πολΰ ψηλά στήν 
κοινωνία τών Γιαννίνων, γιά τά έγγονάκια του, τόν Πετράκη καί τήν Έλε- 
νίτσα, άνοιγαν κι όλας τά φτερά τους γιά νά πετάξουν. τό Νίκο πού δέν 
έπαναπαύθηκε μέ τό άριστα τής διδακτορικής του διατριβής, ετοίμαζε τώ
ρα άλλη εργασία, πήγαινε γιά υφηγητής' μίλησαν καί γιά τήν κόρη του τή 
Χριστίνα, γιά τις οικογένειες τοΰ Γιάγκου καί τοΰ Θεολόγου Θερειανοΰ, 
περπάτησαν κουβεντιάζοντας στή συνοικία τής Καραβατιάς, σ’ όλες τις 
συνοικίες τών Γιαννίνων, δέν άφησαν πτυχή τής δημόσιας, τής οικονο
μικής καί τής κοινωνικής ζωής πού νά μή θίξουν, άπληστη ήταν ή περιέρ
γεια τοΰ Σπυρίδωνα νά τά μαθαίνει όλα, καί πρώτα άπ’ όλα νά πληροφο
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ρείται γιά τήν άπήχηση πού είχε τό έργο του στά πλατειά στρώματα τού 
λαοϋ. Βασιζόταν στό κριτήριο τοΰ Πέτρου, στήν είλικρίνειά του καί προ
παντός στό ότι δέν άνήκε στήν κατηγορία τών κολάκων, τούς ήθελε στήν 
αύλή του ό Σπυρίδων γιά νά τόν ύμνοΰν, κατά βάθος τούς περιφρονοΰσε. 
Έμεινε στά Γιάννινα ιστορική ή φράση πού άπηύθυνε σέ τέτοιου είδους 
συνομιλητές του: —Ξέρω, βρέ, πώς δέν πιστεύεις τίποτε απ’ αυτά πού λές, 
άλλά έλα πού μ ’ άρέσουν... Είπαν κι άλλα οί δυό παλιοί φίλοι, δέν άφησαν 
τίποτα άσχολίαστο. "Οταν ό Σπυρίδων ήθελε κουβέντα, όλα τ ’ άλλα προ
βλήματα πού τόν άπασχολοΰσαν παραμερίζονταν. Έδινε έντολή νά μήν 
τόν ένοχλοΰν γιά τίποτε, όταν άποφάσιζε νά περάσει τήν ώρα του μ’ ένα 
καλό φίλο. Άπό έκεινο τό γραφείο τής παλιάς Μητρόπολης πέρασαν άνώ- 
τατοι άξιωματοΰχοι τής πολιτείας, πολιτικοί καί στρατιωτικοί, έπιστήμο- 
νες καί άνθρωποι τών γραμμάτων, συζητήθηκαν καί πάρθηκαν άποφάσεις 
γιά πάμπολλα προβλήματα τής πόλης καί τής ύπαίθρου. Τό μεγάλο μεράκι 
τοΰ δεσπότη εξακολουθούσαν νάναι τά σχολεία, έξοικονομοΰσε χρήματα 
άπό χίλιες πηγές, κατά βάση στηριζόταν στά κληροδοτήματα, άδίκησε πολ
λά χωριά γιά άρκετά χρόνια, κρατώντας τά κληροδοτήματα στά χέρια του, 
όμως ύψωσε μεγάλο έργο, πλούτισε τήν πόλη καί τά χωριά μέ σχολεία, οί 
έφημερίδες κάθε τόσο έγραφαν γιά τά έκπαιδευτήρια πού θεμελίωνε ή 
έγκαινίαζε, άναγνώριζε πιά τήν προσφορά του όλη ή γιαννιώτικη κοινω
νία, άκόμα καί οί φανατικότεροι βενιζελικοί άντίπαλοί του' λίγοι έμειναν 
νά τόν κακολογοΰν, δέν τούς λογάριαζε πιά, μόνο ό έπικριτικός λόγος 
καλών φίλων καί συνοδοιπόρων στούς έθνικούς άγώνες, όπως τώρα ό Χα
τζής, τόν πλήγωνε καί τόν έφερνε σέ άμηχανία... Μέ τό Χατζή ξεκίνησαν 
τήν κουβέντα, μ’ αύτόν τήν τελείωσαν. — Ά ς  είναι καλά ό ευλογημένος... 
μουρμούρισε ό Σπυρίδων, καθώς ό Πέτρος τοΰ φιλοΰσε τό χέρι, ζητώντας 
τήν εύλογία του...

— Ό  Χατζής κάτι έχει, τό ξέσπασμά του έναντίον τοϋ Βιζουκίδη καί 
τών «ΗπειρωτικώνΧρονικών», πρέπει νά είναι ή αφορμή, όχι ή αιτία, μο
νολογούσε ό Πέτρος καθώς άπομακρυνόταν άπό τή Μητρόπολη. Θά τόν 
δώ, άς περάσουν οί γιορτές μέ τό καλό, θά τόν δώ... Γύρισε σπίτι του βα- 
θειά ικανοποιημένος γιά τήν έμπιστοσύνη πού τού έδειχνε ό Σπυρίδων. 
Ένοιωθε εύχαριστημένος άπό τή ζωή, ή καρδιά του ξεχείλιζε άπό άγάπη 
γιά τούς δικούς του, γιά τις χαρές πού τοΰ έδιναν, τά ίδια συναισθήματα 
τόν κατέκλυζαν καί γιά τήν οικογένεια τοΰ Γιάγκου, ό γυρισμός τής Θεώ
νης ηταν εύτυχία γιά όλους, θαύμαζε αύτό τό κορίτσι, εύχόταν ή μοίρα νά 
ηταν καλή μαζί της στή μελλοντική ζωή της. Ά ν ζοϋσε κι ό Βασίλης... 
ερχόταν τό άγκαθάκι νά τοΰ τσιμπήσει τήν καρδιά, στις πιό εύφρόσυνες 
στιγμές τής ζωής του, δέν δυσφοροΰσε γιαυτό, τοΰ έκανε καλό ή άναπό- 
ληση, κι άς φαινόταν οδυνηρή, τήν έπιζητοΰσε, δέν ήθελε ποτέ νά πεθάνει 
ό Βασίλης μέσα του...
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Τούς βρήκε δλους στό σπίτι, τις γυναίκες βέβαια, οί άντρες δέν είχαν 
γυρίσει άκόμα, άπασχολημένες μέ τις χριστουγεννιάτικες προετοιμασίες. 
Οί μυρουδιές τών παραδοσιακών φαγητών καί γλυκών πού ετοίμαζαν 
είχαν πλημμυρίσει όλα τά δωμάτια, δέν ήταν άνάγκη νά κοιτάξει κανείς τό 
ημερολόγιο γιά νά καταλάβει ότι έρχονταν Χριστούγεννα. Αύτή τή χρονιά 
θά γιόρταζαν ελεύθεροι, ύστερα άπό τόσα χρόνια... Ελεύθεροι άπό τήν 
τυραννία καί τό φόβο τών ληστών καί τών πρακτόρων τους, δέν τολμούσαν 
νά κυκλοφορούν τή νύχτα στήν πόλη, άκόμα καί τή μέρα σέ άπόμερες 
συνοικίες, σκλαβιά δέν ήταν αύτή, χειρότερη άκόμα κι άπό έκείνη, όταν οί 
Τούρκοι διαφέντευαν τήν πόλη; Στό Χριστουγεννιάτικο τραπέζι μαζί τους 
πάντα, όπως άπό χρόνια είχε καθιερωθεί, καί οί οικογένειες τού Γιάγκου, 
τής κόρης του Χριστίνας, τοΰ Θερειανοΰ, στήν ούσία άποτελοΰσαν μιά με
γάλη εύρύτερη οικογένεια, τέτοιοι ήταν οί δεσμοί πού τούς ένωναν... Μαζί 
τους φέτος καί ή Θεώνη, όλοι είχαν κλάψει, μέρες άτέλειωτες γιά τό μαρ
τύριό της, κι όλοι μαζί θά γεύονταν τή χαρά τής παρουσίας της...

Ή  Θεώνη! Αύτή ή άντιπροσωπευτικότερη έκπροσώπηση τής ομορφιάς 
τής Σμύρνης (ψιθύριζαν τό όνομά της οί πρόσφυγες κι έλυωναν άπό νο
σταλγία καί συγκίνηση, ή φρίκη καί ό πόνος άποτραβιόνταν παράμερα τώ
ρα, καθώς περνοΰσαν τά χρόνια) στούς λίγους μήνες πού βρισκόταν στά 
Γιάννινα, κατόρθωσε νά προσαρμοστεί στό περιβάλλον καί νά ένταχθεΐ μέ 
άνεση στις παραδόσεις καί τά πολιτισμικά πλαίσια τής γιαννιώτικης κοι
νωνίας. Τή βοήθησαν πολύ στήν προσπάθειά της ή Φιλίτσα καί ό Νίκος. 
Μαζί τους γνώρισε τήν πόλη, δέν άφησε γωνιά της άνεξερεύνητη, άπ’ αύ- 
τούς μυήθηκε στά μυστικά της καί μέ τή βοήθειά τους, ξεκινώντας άπό τήν 
οικογένεια τοΰ Πέτρου, μπήκε στό νόημα τής ζωής τής γειτονιάς πρώτα, 
τής συνοικίας ύστερα, τοΰ ευρύτερου χώρου άργότερα. Τόν Αύγουστο ήρθε 
στά Γιάννινα ένα Σμυρνιώτικο ώραιο, άλλά μαραμένο λουλούδι, τό Δεκέμ
βριο φάνταζε σ’ όσους τή γνώριζαν, σάν μιά γνήσια άπόγονος τών παλιών 
άρχοντικών γιαννιώτικων σπιτιών. ’Ανθούσε τώρα στό περιβάλλον μιάς 
πόλης, φορτωμένης μέ παράδοση άγώνων καί παιδείας, όλα αύτά καί πολ
λά άλλα πού διαμόρφωναν τή στάση ζωής τών κατοίκων της, έπηρέαζαν 
καί τή δική της φυσιογνωμία, τόσο στήν έξωτερική έμφάνιση, όσο καί στις 
έσωτερικές διεργασίες, χωρίς, παρόλα αύτά, νά χάσει τίποτα άπό τή δρο
σιά καί τό κάλλος τής γής τής ’Ιωνίας. 'Όμως έδώ στά Γιάννινα έπενερ- 
γοΰσε σοβαρά στή διαμόρφωση τής προσωπικότητάς της, ένα στοιχείο 
πρωταρχικής σημασίας, γιά τά άτομα καί τις έθνότητες: ή ’Ε λ ε υ θ ε ρ ί α .  
Αύτό ήταν έκεΐνο πού τήν οδηγούσε, τούς πρώτους μήνες, ν ’ απομακρύνε
ται άπό τή συντροφιά τού Γιάγκου καί τής Φιλίτσας, ήθελε νά μείνει μόνη 
της, νά νοιώσει ώς τά βάθη τής καρδιάς όλα, όσα χαρίζει στόν άνθρωπο 
τό ύψιστο άγαθό τής έλευθερίας, νά έξερευνήσει τόν κόσμο μόνη της, ήθελε 
ταυτόχρονα ν ’ άπαλλαγει άπό τό άβάσταχτο βάρος τών άναμνήσεων τοΰ
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παρελθόντος, νά λησμονήσει... Στήν άρχή ό άγώνας ήταν δύσκολος, τά φα
ντάσματα δέν έφευγαν εύκολα, γαντζώνονταν στό νού καί στήν καρδιά, 
πλημμύριζαν τή συνείδηση καί τήν τυραννούσαν, δέν ξερριζώνσνταν... Ή  
Θεώνη σιγά-σιγά τό πέτυχε, ή δοκιμασία ήταν σκληρή, δέν είχε οδηγήσει 
άκόμα σέ οριστικό άποτέλεσμα. "Ομως διαισθανόταν πώς είχε κερδίσει τή 
μεγάλη μάχη, σέ λίγο ό εχθρός θά είχε ολοκληρωτικά κατατροπωθεί. Στήν 
προσπάθειά της ύπήρχαν καί έκδηλώσεις πού οί άλλοι δυσκολεύονταν νά 
τις ερμηνεύσουν, προπαντός ό Γιάγκος καί ή Φωτεινή. Φοβούνταν πώς 
ήταν συνέπειες τών μαρτυρίων πού δοκίμασε, τά ψυχολογικά τραύματα 
δύσκολα έπουλώνονται, είχε πικρή πείρα ή Φωτεινή άπό τή δική της περι
πέτεια. Ή  Θεώνη διαισθανόταν τήν άνησυχία τους καί τούς καθησύχαζε: 
—Δέν έχω τίποτε -τούς βεβαίωνε- πέρασα τόσα μαρτύρια καί δέν μοϋ σά
λεψε τό μυαλό, θά δειλιάσω μπροστά σ ’ αύτές τις δυσκολίες, όντας ελεύ
θερη; Μήν άνησυχεΐτε... Γλύκανε ή καρδιά τών γονιών άπό τά λόγια της, 
ύποψίες φόβου όμως θά τούς τυραννούσαν γιά πολύ άκόμα...

Μετά τά Χριστούγεννα τού άγίου Στεφάνου, ό Πέτρος πήγε νά δει τό 
Χατζή, έκει στήν όδό Σουλίου, άριθμός 47, όπου τά γραφεία καί τά τυπο
γραφεία τής εφημερίδας του. Τού έκανε έντύπωση πώς είχε νά γράψει κύ
ριο άρθρο στήν έφημερίδα του εδώ καί δέκα μέρες. Μόνο ένα χρονογρά
φημα, τήν άγκλίτσα δημοσίευσε ένδιάμεσα. Τόν άντικαθιστούσε στό είδος 
αύτό ό Παν. Φάντης, φοιτητής, είχε γυρίσει στά Γιάννινα γιά τις διακοπές. 
Έδινε τήν έντύπωση άπουσίας άπό τήν έδημερίδα ό Χατζής, άλλά δέν τήν 
είχε έγκαταλείψει. Περίεργος πάντως μαζί κι άνήσυχος άνοιξε τήν πόρτα 
τοϋ γραφείου του. Ό  Χατζής ήταν έκεΐ, στήν πολυθρόνα του, καθόταν μα
ζεμένος χωρίς νά γράφει, κάπνιζε μόνο καί σχεδίαζε πάνω σ’ ένα χαρτί 
φιγούρες άλλόκοτες' ό Πέτρος δέν έβγαλε νόημα, όταν άργότερα πήρε τό 
χαρτί καί τό κοίταξε. Ό  Χατζής τόν καλοδέχτηκε, όπως πάντα, χωρίς 
ενθουσιασμό όμως, χωρίς τή ζωηράδα τής κουβέντας του, μέ τις τόσες 
αποχρώσεις, σέ καλές καί δύσκολες στιγμές. Τά λόγια πού έβγαιναν άπό 
τό στόμα του ήταν άχρωμα, έδειχναν μοιρολατρεία καί άδιαφορία γιά 
όλους καί γιά όλα. Δέν είναι αυτός ό Χατζής πού ήξερα συλλογίστηκε ό 
Πέτρος, κάτι σοβαρό τόν άπασχολεί, ή ύγεία ή μήπως κάτι άλλο; —Είσαι 
καλά κύρ Γιώργη τόν ρώτησε, διακόπτοντας τήν άνευρη κουβέντα του.

Πότε ήμουν καλά γιά ν&μαι καί σήμερα; Ά ν  ρωτάς γιά τήν ύγεία μου 
είναι σέ κακή κατάσταση. Μπαίνουμε σέ λίγες μέρες στό 1929, προαισθά
νομαι πώς θά είναι ό τελευταίος χρόνος τής ζωής μου... — Τί εΐν' αύτά πού 
λες; φώναξε ό Πέτρος καί σηκώθηκε όρθιος άπό τήν καρέκλα του. Μοιρο
λάτρης έσύ πού δέν δείλιασες οϋτε στις δυσκολότερες στιγμές τής ζωής 
σου; Καί πέρασες πολλά. Πώς τώρα έρχεσαι καί έγκαταλείπεις τόν έαυτό 
νου, έρμαιο προαισθημάτων πού πλάθει ή φαντασία σου;.. —Δέν είναι μό
νο προαισθήματα, τόν διέκοψε ό Χατζής, είναι βεβαιότητες πού άπορρέουν
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άπό τήν καθημερινή επιδείνωση τής υγείας μου. Βρίσκομαι σέ μιά κατά
σταση πού μοϋ επιτρέπει τή. συνέχιση τής ζωής, είμαι σίγουρος όμως πώς 
μέ τήν παραμικρή αντιξοότητα θά κατρακυλήσω άσχημα... Σώπασε λίγο 
γιά νά συνεχίσει: Ά λλά δέν είναι μόνον αύτό, δέν είναι μόνο ή επισφαλής 
ύγεία μου... — Τί άλλο σέ απασχολεί; Τί μπορεί νά είναι σοβαρότερο άπό 
τήν ύγεία ενός άνθρώπου;... — Ή  άπελπισία Πέτρο, ή άπογοήτευση καί ή 
κατάθλιψη πού νοιώθεις δταν άντιλαμβάνεσαι πώς έχουν καταρρεύσει δλα 
σου τά όνειρα, πώς σέ έχουν έγκαταλείψει δλοι κι έμεινες μόνος, πώς οί 
άγώνες δεκαετιών έμειναν χωρίς άνταπόκριση, άδικαίωτοι... Έπεσε πάλι 
σιωπή. —Δέν καταλαβαίνω αύτούς τούς συλλογισμούς σου, ψιθύρισε ό 
Πέτρος. Τί είναι αύτό πού σέ πίκρανε τόσο καί σ ’ οδήγησε στήν άπελπισία; 
— ’Όσα σοϋ είπα, κυρίως ή συναίσθηση δτι έμεινα μόνος, δτι μ ’ έγκατέλει- 
ψαν δλοι, άκόμα καί οί δικοί μου άνθρωποι, οί ομοϊδεάτες μου, οί συνα
γωνιστές σέ τόσους άγώνες, κι άκόμα ή διαπίστωση πώς περισσότερη κα
τανόηση βρίσκεις άπό τούς έχθρούς, παρά άπό τούς φίλους. Τώρα ή φωνή 
τοΰ Χατζή ζωήρεψε, άπόκτησε παλμό, χρώμα, ζωντάνεια. —Είναι δυνατό, 
φώναξε, νά συνεχίζω έναν άγώνα, χωρίς κανένας νά στέκεται στό πλά ϊ 
μου: Είναι δυνατό, πρόσθεσε, καί πετάχτηκε όρθιος, ύψώνοντας άκόμα πε
ρισσότερο τόν τόνο τής φωνής του, νά πνίγομαι στά χρέη, γιατί κανένας 
δέν θέλησε νά νοιαστεί γιαυτή τήν άγωνιστική έπαλξη πού λέγεται «"Ηπει
ρος», είναι δυνατό νά επιτρέπω στήν οίκογένειά μου νά δυστυχεί; Τί άλλο 
έπρεπε νά γίνει γιά νά φτάσω στό τελευταίο σκαλοπάτι τής άπόγνωσης;... 
Σωριάστηκε στήν καρέκλα, μέ πρόσωπο κατάχλωμο. Ό  Πέτρος αίσθάνθηκε 
δέος άπό τήν εικόνα πού άντίκρυσε' γιά νά φτάσει σ’ αύτή τήν κατάσταση 
ό Χατζής, τά πράγματα θά ήταν πολύ σοβαρά. —Δέν υπάρχει τάχα λύση 
γιά τά οικονομικά, άναρωτήθηκε ό Πέτρος, ούτε έλπίδες γιά τή βελτίωση 
τής υγείας του; Δυστυχώς δέν ύπήρχαν. Ή  άντίστροφη μέτρηση γιά τό Χα
τζή είχε άρχίσει. Ή  ύγεία του, κλονισμένη άπό καιρό, δέχτηκε τό τελειω
τικό χτύπημα τό 1929, καί ή εφημερίδα του άλλαξε πολιτική κατεύθυνση 
κι έγινε βενιζελική άπό άντιβενιζελική, άκριβώς τήν έποχή πού είχαν άρχί- 
σει νά γίνονται εμφανή τά σημάδια τής άρρώστειας, ύστερα άπό τήν επι
στροφή του, άπό ένα κυνηγετικό ταξίδι στή Δυτική Μακεδονία (κατά τήν 
άφήγηση τής κόρης του Φωτεινής Χατζή-Πανίδη). Πώς νά μήν πέσει σέ 
έσχατη άπελπισία ό Χατζής, όταν εξουθενωμένος οικονομικά άπό τήν 
έκδοση τής εφημερίδας του, άβοήθητος καί εγκαταλειμμένος άπ’ όλους, 
έβλεπε, μέ σπαραγμό ψυχής πώς ήταν υποχρεωμένος νά θυσιάσει τήν ιδε
ολογία του γιά νά έπιβιώσει; Τήν ψυχική κατάσταση στήν όποία βρισκόταν 
παραμονές πρωτοχρονιάς -έπιδεινώθηκε μέ τήν είσοδο τοΰ νέου χρόνου 
και τόν οδήγησε στήν ιδεολογική μετάσταση- μπορεί νά τήν άνιχνεύσει κα
νείς σέ κείμενα τών έπόμενων μηνών, μέ τά όποια προσπαθούσε νά εξηγή
σει τούς λόγους πού τόν ανάγκασαν νά περάσει στήν άντίπερα όχθη.
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"Ολα αύτά θά τά συνειδητοποιούσε ό Πέτρος Κωστίδης μήνες άργότε- 
ρα, τώρα πού κουβέντιαζε μαζί του, ήταν σίγουρος δτι είχε άπέναντί του 
ένα άγαπητό φίλο του έτοιμο νά καταρρεύσει, δχι τόσο άπό τήν έπισφαλή 
ύγεία του, δσο άπό τόν έσωτερικό σπαραγμό, πρός τά έξω έκδηλωνόταν 
μέ τή μορφή τής έσχατης άπελπισίας. Οί διεργασίες γιά τή μελλοντική θέση 
του άπέναντί στήν πολιτική κατάσταση, είχαν άρχίσει άπό καιρό, παρα
μονές τοϋ νέου έτους βρισκόταν στό κορύφωμά τους, ό Χατζής ήταν 
άνθρωπος πολύ περήφανος, πρόβλεπε τις άντιδράσεις πού θ ’ άκο- 
λουθοΰσαν μέ τήν πολιτική του μετάσταση, θ ’ άκουγε πολλά, θά έβλεπε τόν 
κόσμο πού έκπροσωπούσε, όχι τήν ηγεσία του, τόν άπλό λαό πού κρατούσε 
στά χέρια τήν έφημερίδα του σάν εύαγγέλιο, νά πικραίνεται, αύτούς αισθα
νόταν πώς πρόδιδε, όχι τούς άλλους, τούς μεγαλόσχημους, οί σκέψεις του 
προκαλοϋσαν τό σπαραγμό ψυχής καί οδηγούσαν στήν κατάρρευσή του.

Ό  Πέτρος, κατάλαβε πώς ή ψυχολογική κατάσταση τοΰ φίλου του, δέν 
άφηνε περιθώρια γιά άλλου είδους συζητήσεις. Σηκώθηκε, πήγε άπό τήν 
άλλη πλευρά τού τραπεζιού κι έσυρε τό Χατζή στήν άγκαλιά του. 
—Κουράγιο, κύρ Γιώργη, τοΰ ψιθύρισε, μήν τό βάζεις κάτω, είσαι δυνατός, 
θά πολεμήσεις, θά δρασκελίσεις τά εμπόδια πού βρίσκονται στό δρόμο 
σου, δέν θά είναι ή πρώτη φορά. "Ολοι οί πραγματικοί φίλοι σου, περιμέ
νουμε νά σέ δοϋμε, όρθιο κι άλύγιστο, δπως σέ ξέραμε. Μήν κιοτέψεις. Δέν 
ταιριάζουν σέ σένα ή υποταγή καί ό συμβιβασμός... Τόν φίλησε, τοΰ έσφιξε 
τά χέρια καί τράβηξε πρός τήν έξοδο. —Καλή χρονιά, τοΰ εύχήθηκε μέ 
σβησμένη φωνή ό Χατζής, τόν άκουσε ό Πέτρος κι άνατρίχιασε... Ή ταν ή 
τελευταία φορά πού άλλαζαν εύχές πρωτοχρονιάτικα...

Ή  κατάσταση τοΰ Χατζή έπηρέασε τόν Πέτρο βαθύτατα. Έχασε τό κέ
φι του, ό Γιάγκος καί ή Φιλίτσα στό μαγαζί κατάλαβαν άμέσως δτι κάτι 
τοΰ συνέβαινε, τό ίδιο καί οί άλλοι στό σπίτι τό μεσημέρι, ό Δημήτρης μά
λιστα άνησύχησε, φοβήθηκε μήπως ύποτροπίασαν οί ένοχλήσεις στήν καρ
διά. —Νά σ ’ εξετάσω πατέρα, είπε μιά στιγμή, όχι, όχι, άντέτεινε σθεναρά 
ό Πέτρος, δέν έχω τίποτα, άπό ύγεία είμαι καλά, μόνο... Σταμάτησε. —Μό
νο τί; πήρε τό λόγο άπό τό στόμα του ή Λευκή. 'Ό.τι κι αν έχεις, γιατί δέν 
μάς τό λές, ν ’ άνακουφιστεΐς; έπέμεινε ή γυναίκα του. Δέν άπάντησε. 
Βουβός έμεινε καί στό μεσημεριάτικο τραπέζι. Κάποια στιγμή μόνο είπε:

Ά ν  μιλήσω θά γίνω χειρότερα, μή μέ ξαναρωτάτε... Δέν έπέμειναν. 
'Ομως όλες τις μέρες άκόμα καί κατά τό βράδυ τής παραμονής τής πρω
τοχρονιάς, είχαν μαζευτεί πάλι όλοι έκεΐ, οί οικογένειες τοΰ Γιάγκου, τοΰ 
Θεολόγου, τής Χριστίνας, ό Πέτρος δέν μπόρεσε νά ξαναβρεΐ τό κέφι του. 
Συμμετείχε σ’ όλες τις εκδηλώσεις, δέν χαλούσε τό χατήρι κανενός, γέλασε, 
έπαιξε καί χαρτιά, ήταν έκδηλη όμως στή συμπεριφορά του ή άμηχανία, 
τον πρόδινε τό ύφος, τό τεχνητά συχνά χαμόγελό του, όλα αύτά ήταν επό
μενο νά επηρεάσουν καί τή γιορταστική άτμόσφαιρα. ’Αργά, μετά τά μεσά-
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νύχτα, άφοϋ ειπώθηκαν οί καθιερωμένες πρωτοχρονιάτικες ευχές, ό Πέ
τρος άποτραβήχτηκε μέ τή Λευκή στό δωμάτιό τους, οί άλλοι εξακο
λουθούσαν άκόμα νά χαρτοπαίζουν. Ή  γυναίκα του τόν παρακάλεσε και 
πάλι νά τής φανερώσει τό μυστικό πού έκρυβε, μήν επιμένεις, άπάντησε ό 
Πέτρος, δέν είναι οί μέρες αυτές γιά πίκρες καί δάκρυα. Θά τό μάθεις δταν 
θάρθει ή ωρα, δέν θέλω νά σέ κάνω άπό τώρα κοινωνό θλιβερών ειδήσε
ων... Ή  Λευκή δέν συνέχισε: Ό  Πέτρος γιά ν ’ άλλάξει τήν άτμόσφαιρα τής 
μίλησε γιά τή Θεώνη, γιά τήν ομορφιά, τή χάρη καί τή λάμψη πού σκορ
πούσε: Μοιάζει μέ λουλούδι πού ανθίζει, ύστερα άπό βαρυχειμωνιά... 
— Τά ίδια σκεπτόμουν κι εγώ, παρατήρησε ή Λευκή, ποιο παλληκάρι τής 
πόλης μας, θάχει τήν τύχη νά σμίξει μαζί της; —Είναι πολλά, τόσοι φοι
τητές σπουδάζουν στήν Αθήνα,θά γίνουν επιστήμονες, κάποιον ά π ’ δλους 
θά διαλέξει ή Θεώνη... —Μήν περιορίζεις τις επιλογές τής καρδιάς της μό
νο στούς επιστήμονες. Είναι κι άλλοι πού μπορούν νά σταθούν άξια στό 
π λά ϊ της. Ή  καλή μοίρα της θά τή βοηθήσει. Ή  μόνη εύχή πού μπορούμε 
νά τής δώσουμε τώρα είναι ν ’ άπαλλαγεϊ εντελώς ά π ’ δλα δσα τήν τυραν- 
νούν... —Λ ές νά υποφέρει άκόμα; ρώτησε ό Πέτρος. —Οί γυναίκες είναι 
καλλίτεροι ψυχολόγοι άπό τούς άντρες, παρατήρησε ή Λευκή, εγώ διαισθά
νομαι πώς ή Θεώνη χρειάζεται καιρό άκόμα γιά νά άποδεσμευτεϊ άπό τις 
μνήμες τοϋ παρελθόντος καί νά προγραμματίσει τό μέλλον της. Εύχομαι 
αύτό νά γίνει τό γρηγορότερο. Ό  νέος χρόνος άς σταθεί γιαυτήν εύεργετι- 
κός, δσο κι αύτός πού άποχαιρετήσαμε... —Μακάρι γιά δλους μας τό 1929 
νά είναι ένας καλός χρόνος, δλα τά σημάδια αύτό δείχνουν, λίγο τώχεις 
πού άπαλλαχτήκαμε άπό τήν τυραννία τών ληστών; Ελπίζω ό Βενιζέλος 
νά τά καταφέρει καί στά έθνικά καί τά οικονομικά ζητήματα. Έχει διαί
σθηση ό λαός πού τόν ψήφισε. Ά ς  κοιμηθούμε τώρα καλή μου. Καληνύχτα 
Λευκή κι εύτυχισμένος ό καινούριος χρόνος. — Καληνύχτα Πέτρο καί ρό- 
νια πολλά, άντευχήθηκε ή Λευκή, τόν φίλησε κι έσβησε τό φώς. Λπό τό 
σαλόνι άκούγονταν οί φωνές τών παιδιών πού δοκίμαζαν τήν τύχη τους. 
Ά λλες χρονιές σταματούσαν γρήγορα, τό χαρτοπαίγνιο, τούς περίμενε τό 
πρωί ή Παναγία ή Άρχιμαντρειώτισσα κι ό Άη-Βασίλης... Τώρα ή εκκλη
σία γέμιζε άπό ήλικιωμένους περισσότερο... Οί καλές παραδόσεις άρχισαν 
νά σβήνουν. Θάταν γιά τό καλλίτερο ή τό χειρότερο;
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